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	 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญ	ครั้งที่	70	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2558	ณ	ส�านักงาน
ใหญ่สหประชาชาติ	ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม	 193	ประเทศ	 ร่วมรับรองวาระการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	(2030	Agenda	for	Sustainable	Development)	ให้เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกัน 
บรรลุการพัฒนาทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง	ภายในปี	2573	และ
ก�าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	17	เป้าหมาย	เป็นแนวทาง 
ให้แต่ละประเทศด�าเนินการร่วมกัน	โดย	SDGs	17	เป้าหมาย	ประกอบไปด้วย	169	เป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)	 
ที่มีความเป็นสากล	เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน	 โดยแบ่งแยกมิได้	จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการขับเคลื่อนในทุกเป้าหมาย 
ไปพร้อมกัน	

 ประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (กพย.)	ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
เ พ่ือเป็นกลไกระดับชาติ ในการสนับสนุนการด�าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
โดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558	และแก้ไข 
เพ่ิมเติม	 (ฉบับที่ 	 4)	พ.ศ.	 2562	ก�าหนดให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท�าหน้าที่ 
ส�านักงานเลขานุการของ	กพย.	 โดยมีอ�านาจหน้าที่หลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างสมดุลและบูรณาการ	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา	อุปสรรค	และแนวทาง 
แก้ไขเพ่ือเสนอต่อ	กพย.	

	 ในวาระที่ประเทศไทยได้ด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นระยะเวลา	5	 ปี	 นับแต่ 
การเข้าร่วมรับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน	ค.ศ.	2030	ในปี	2558	ส�านักงานฯ	จึงได้จัดท�ารายงานความก้าวหน้า 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย	พ.ศ.	2559	–	2563	 เพ่ือน�าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการด�าเนินการ 
ในระยะ	5	ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	ซึ่งภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา	 
ภาคประชาสังคม	และภาคีการพัฒนาต่าง	ๆ	 ได้ด�าเนินการร่วมกัน	 เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 โดยรายงานฉบับน้ีจะแสดงให้เห็นถึงผลความก้าวหน้า	สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
อุปสรรคและความท้าทาย	รวมทั้งข้อเสนอแนะในการด�าเนินการในระยะต่อไป	 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนผู้สนใจรับทราบและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน	ติดตาม	และให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทย 
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป		

	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สิงหาคม	2564
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

	 ในปี	 2558	 ประเทศไทยและสมาชิกสหประชาชาติรวม	 193	 ประเทศ	 ร่วมรับรองวาระการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	 (2030	Agenda	 for	Sustainable	Development)	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 17	 เป้าหมาย	 ให้เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุ 
การพัฒนาทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	ภายในปี	ค.ศ.	2030	 
(พ.ศ.	2573)	โดย	SDGs	17	เป้าหมาย	ประกอบไปด้วย	169	เป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)		ที่มีความเป็นสากล	เชื่อมโยง 
และเกื้อหนุนกัน	โดยแบ่งแยกมิได้	และก�าหนดให้มี	247	ตัวชี้วัด	(ผลการประชุมคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ 
ครั้งที่	 52	 เดือนมีนาคม	2564)	 เพ่ือใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา	ทั้งน้ี	สามารถจัดกลุ่ม 
SDGs	ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน	5	มิติ	 (5Ps)	 ได้แก่	 (1)	การพัฒนาคน	(People)	 ให้ความส�าคัญกับการขจัด 
ปัญหาความยากจนและความหิวโหยในทุกมิติ	สร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์	และลดความ 
เหลื่อมล�้าในสังคม	 (2)	สิ่งแวดล้อม	 (Planet)	 ให้ความส�าคัญกับการปกป้อง	และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสภาพภูมิอากาศ	ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน	 เพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป	 (3)	 เศรษฐกิจ 
และความมั่งค่ัง	 (Prosperity)	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี	 โดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	สังคม	 
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ	(4)	สันติภาพและความยุติธรรม	(Peace)	ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
มีสังคมที่สงบสุข	ยุติธรรม	และไม่แบ่งแยก	และ	(5)	ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา	(Partnership)	ส่งเสริมความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในทุกระดับ	 เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยรวมถึงความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ	

	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 17	 เป้าหมาย	มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	 2561	–	2580	 ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	 เพ่ือให้	 “ประเทศชาติม่ันคง	ประชาชนมีความสุข	 เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	สังคมเป็นธรรม	 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”	 โดย	SDGs	ทั้ง	 17	 เป้าหมาย	และ	 169	 เป้าหมายย่อย	มีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 6	ด้าน	 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	 23	ประเด็น	 ซึ่งในการขับเคลื่อน	 SDGs	 
ของประเทศไทย	ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (กพย.)	 เป็นกลไกระดับชาติเพ่ือสนับสนุนให ้
แนวทางการพัฒนาประเทศ	นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามีความครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ	 เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง	 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	รวมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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แผนภาพที่	1	:	แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�าหรับประเทศไทย	(Thailand’s	SDG	Roadmap)

ที่มา:	สศช.

	 ในระยะ	 5	 ปีที่ผ่ านมา	 หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง	 ทั้งภาคเอกชน	 ภาควิชาการ	 
และภาคประชาสังคม	 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	อันส่งผลให้ 
เกิดความก้าวหน้าของประเทศในการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	 2030	ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับพ้ืนที่	 โดยรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย	พ.ศ.	2559	–	2563	 
จะแสดงให้เห็นถึงผลความก้าวหน้า	สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	อุปสรรคและความท้าทายรวมท้ังข้อเสนอแนะ 
การด�าเนินการระยะต่อไป	 โดยเฉพาะในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 ซึ่งสหประชาชาติได้ก�าหนดให้ เ ป็นทศวรรษแห่ง 
การด�าเนินการอย่างจริงจัง	(Decade	of	Action)	เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม 
และภาคส่วนต่าง	ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนผู้สนใจรับทราบ	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการขับเคลื่อน	ติดตาม	และให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป		

 แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับประเทศไทย	 (Thailand’s	SDG	Roadmap)	 
ที่คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีมติเห็นชอบในการประชุม	กพย.	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2562	 
ครอบคลุมการด�าเนินการใน	 6	 ด้านหลัก	 ได้แก่	 (1)	 การสร้างการตระหนักรู้ 	 (2)	 การเชื่อมโยงเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนกับแผน	3	ระดับของประเทศ	 (3)	กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (4)	การด�าเนินงาน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (5)	ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา	และ	 (6)	การติดตามประเมินผล 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (แผนภาพที่	 1)	 โดย	กพย.	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	 (สศช. )	 ในฐานะส� านักงานเลขานุการของ	 กพย.	 ด� า เนินการตามแผนการ 
ขับเคลื่อนฯ	ร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ต่อไป

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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	 การประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	17	เป้าหมาย	พบว่า	ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน	SDGs	 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 โดยได้แสดงสถานะของการพัฒนาและความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ในการบรรลุ 
เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้โดยสหประชาชาติหรือที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แบ่งออกเป็น	4	ระดับ	ประกอบด้วย	ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต	(สีแดง)	ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง	(สีส้ม) 
ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย	(สีเหลือง)	และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย	(สีเขียว)	ซึ่งในการประเมินความก้าวหน้าเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2559	–	2563)	มีหลักการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ดังน้ี 

	 1.	 	 กรณีท่ีประเทศไทยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์	 จะประเมินโดยอ้างอิงกับตัวชี้วัด	 SDGs	ที่ก�าหนด	 
โดยสหประชาชาติ	(SDG	global	indicator)	

	 2.	 กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการประเมินโดยตัวชี้วัด	 SDGs	ที่ก�าหนดโดยสหประชาชาติ	 
จะพิจารณาใช้ตัวชี้วัดทดแทน	(proxy	indicator)	โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

	 3.	กรณีท่ีไม่มีข้อมูลเชิงสถิติส�าหรับประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย	(SDG	Target)	ได้	จะอ้างอิง 
กับผลการด�าเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยนั้น	ๆ	 โดยประเมินจาก 
ภาพรวมความส�าเร็จและอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

	 4.	กรณีที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ	อาทิ	การให้เงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ	ซึ่งประเทศไทย 
ไม่มีข้อผูกมัดในการด�าเนินการดังกล่าว	จะพิจารณาความก้าวหน้าจากกิจกรรมหรือโครงการที่ได้ด�าเนินการไป	 
และความเชื่อมโยงกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายย่อย

	 การประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน	SDGs	จะยึดค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายย่อย 
(SDG	Target)	หรือเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก	โดยการบรรลุเป้าหมายได้ในช่วงเวลา 
ที่ก�าหนดจะเทียบเท่ากับร้อยละ	 100	และพิจารณาว่าในปี	2563	(หรือ	ณ	ปีที่มีข้อมูลล่าสุด)	ประเทศไทยขับเคลื่อน 
เป้าหมายย่อยดังกล่าวไปมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกับเป้าหมายสุดท้าย	และในกรณีท่ียังไม่มีการก�าหนดค่าเป้าหมาย 
จะประเมินโดยพิจารณาความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน	SDGs	โดยเปรียบเทียบข้อมูลปี	2563	หรือปีที่มีข้อมูลล่าสุด 
กับข้อมูลปี	2559	โดยมีค่าสีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย	ดังนี้

	 การประเมินสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละเป้าหมาย	SDGs	จะค�านวณจากสถานะของเป้าหมายย่อย 
ในเป้าหมายนั้น	ๆ	 โดยน�าคะแนนที่ได้จากการประเมินความส�าเร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย	มาก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนัก 
ที่เท่ากัน	(equal	weighting)	เพ่ือค�านวณเป็นค่าสีแสดงสถานะของแต่ละเป้าหมาย	SDGs	โดยใช้ค่าสีแสดงสถานะ 
4	สีเช่นเดียวกับเป้าหมายย่อย

ตารางที่	1:	การก�าหนดค่าสีแสดงสถานะของเป้าหมาย
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ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)
	 การประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	17	 เป้าหมาย	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน	SDGs	 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้โดยสหประชาชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งก�าหนดกรอบเวลา 
ในการบรรลุเป้าหมายไว้ท้ังภายในระยะ	5	ปี	ระยะ	10	ปี	และระยะ	15	ปี	โดยมีเป้าหมาย	SDGs	ที่มีค่าสีแสดงสถานะเป็น 
สีเหลือง	 10	 เป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ	58.8	ของเป้าหมายทั้งหมด	และมีเป้าหมายที่มีค่าสีแสดงสถานะเป็นสีส้ม 
7	เป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ	41.2	ในขณะที่ไม่มีเป้าหมายใดมีสถานะที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต	(สีแดง)	สะท้อนให ้
เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการขับเคลื่อน	SDGs	ไปพร้อมกันในทุกมิติ	แต่ยังคงมีความท้าทายส�าคัญ 
หลายประการ	 โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาที่จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ	อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินการของเป้าหมายอื่น	ๆ 
อาทิ	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ต่อความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน	SDGs	รูปแบบการผลิต 
ทางการเกษตรที่ยังพ่ึงพาสารเคมี	อุบัติเหตุทางท้องถนน	การจัดการขยะและของเสียอันตราย	 ปัญหามลพิษ 
ทางทะเล	ตลอดจนการเข้าถึงหลักประกันขั้นพ้ืนฐานและความคุ้มครองทางสังคมต่าง	ๆ	ของกลุ่มประชากรที่อยู่ 
ในสถานการณ์เปราะบาง	จึงส่งผลให้ประเทศไทยยังไม่สามารถขับเคลื่อน	SDGs	ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได	้ 
ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่	2	

	 ผลการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบ่งชี้ ให้เห็นว่า	 ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในหลากหลาย 
ประเด็น	 โดยในมิติการพัฒนาคน	 (People)	 ภาครัฐและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ด� า เนินมาตรการต่าง	 ๆ 
เ พ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย	 รวมทั้งมุ่งขจัดปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง	 สะท้อนให้ เห็นความก้าวหน้า 
ในการขับเคลื่อน เป้าหมายที่ 	 1	 ขจัดความยากจน	 เป้าหมายที่ 	 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและเป้าหมายที่ 	 5 
ความเท่า เ ทียมทางเพศ	 ในมิติ เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง	 (Prosperity)	 ประเทศไทยมีความก้าวหน้าใน 
การขับ เคลื่ อน เ ป้ าหมายที่ 	 7	 พลังงานสะอาดที่ เข้ าถึงได้ 	 เ ป้ าหมายที่ 	 8	 งานที่มีคุณค่ าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ	 เ ป้ าหมายที่ 	 9	 โครงสร้าง พ้ืนฐาน	 นวัตกรรม	 และอุตสาหกรรม  และ เ ป้ าหมายที่ 	 10	 
ลดความเหลื่อมล�้า	อันเป็นผลมาจากการด�าเนินการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาประกอบ 
กับการลงทุนทางโครงสร้ างพ้ืนฐาน	 การวิจัยและพัฒนา	 เทคโนโลยี 	 และนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 รวมไปถึง 
การด�าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล�้ าในสังคมไทย	 ในมิติสิ่งแวดล้อม	 (Planet)	 มีความก้าวหน้าส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนเป้าหมายที่	 13	การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยได้ด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือ 
เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น	 รวมถึงการวางแผนรับมือกับ 
ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง	ๆ	นอกจากน้ัน	 ในมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา	 (Partnership)	มีความก้าวหน้า 
ในการขับเคลื่อน เ ป้าหมายที่ 	 17	 ความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เ ป็นอย่างมาก	 โดยประเทศไทยมี 

แผนภาพที่	2:	ผลการประเมินสถานะของเป้าหมาย	SDGs	

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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บทบาทส�าคัญในเวทีโลก	อาทิ	การเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	 (ECOSOC) 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินแก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน	แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีข้อผูกพันในฐานะประเทศผู้ ให้	(donor)	ก็ตาม	

	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยยังคงต้องเร่งรัดการด�าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายที่มีสถานะการด�าเนินการ 
อยู่ ในระดับเ ส่ียง	 ได้แก่ 	 เ ป้าหมายที่ 	 2	 ขจัดความหิวโหย	 เ ป้าหมายที่ 	 3	 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 
เป้าหมายที่	6	น�้าสะอาดและการสุขาภิบาล	เป้าหมายที่	 11	 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่	 12	การผลิต 
และการบริโภคที่ยั่งยืน	เป้าหมายที่	14	ทรัพยากรทางทะเล	และเป้าหมายที่	16	ความสงบสุข	ยุติธรรม	และ 
สถาบันเข้มแข็ง	เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติได้ภายในปี	2573

ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)
	 ในการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายเป้าหมายย่อย	 (SDG	Targets)	พบว่า	 ประเทศไทย 
มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนในระดับที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 (สีเขียว)	จ�านวน	52	 เป้าหมายย่อย 
จากทั้งหมด	169	 เป้าหมายย่อย	หรือคิดเป็นร้อยละ	30.8	 ในขณะที่	มีความก้าวหน้าการขับเคลื่อนในระดับที่อยู่ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย	โดยอยู่ในช่วงร้อยละ	75	–	99	ของค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	(สีเหลือง)	จ�านวน	74	เป้าหมายย่อย 
คิดเป็นร้อยละ	43.8	และอยู่ในช่วงร้อยละ	50	–	74	ของค่าเป้าหมายที่ก�าหนด	(สีส้ม)	จ�านวน	34	เป้าหมายย่อย 
คิดเป็นร้อยละ	 20.1	 ทั้งนี้ 	 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายสูงในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ	 SDGs 
จ�านวน	9	 เป้าหมายย่อย	หรือร้อยละ	5.3	ของเป้าหมายย่อยทั้งหมด	 เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานที่อยู่ต�่ากว่า 
ร้อยละ	50	ของค่าเป้าหมายที่ก�าหนด	(สีแดง)	ดังมีรายละเอียดแสดงไว้ในแผนภาพที่	3	

แผนภาพที่	3:	สัดส่วนสถานะของเป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)

43.8%

30.8%

20.1%

5.3%

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย:	
สถานการณ์อยู่ในช่วง	75-99%	
ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย:	
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย	100%

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง:	
สถานการณ์อยู่ในช่วง	50-74%	
ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต:	
สถานการณ์ต�่ากว่า	50%
ของค่าเป้าหมาย

(9	เป้าหมายย่อย)

(34	เป้าหมายย่อย)

(52	เป้าหมายย่อย)

(74	เป้าหมายย่อย)
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แผนภาพที่	4:	ผลการประเมินสถานะเป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)

		 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการมากที่สุด	ได้แก่	เป้าหมายที่	 17	ความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	โดยมีเป้าหมายย่อยที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 (สีเขียว)	จ�านวน	15	เป้าหมายย่อย 
จาก	19	เป้าหมายย่อย	หรือคิดเป็นร้อยละ	78.9	รองลงมา	ได้แก่	เป้าหมายที่	7	พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้	(ร้อยละ	60.0 
มีค่าสถานะเป็นสีเขียว)	เป้าหมายที่	10	ลดความเหลื่อมล�้า	(ร้อยละ	40.0	มีค่าสถานะเป็นสีเขียว)	เป้าหมายที่	13	การรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (ร้อยละ	40.0	มีค่าสถานะเป็นสีเขียว)	 และเป้าหมายที่	 8	งานที่มีคุณค่า 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(ร้อยละ	33.3	มีค่าสถานะเป็นสีเขียว)	ตามล�าดับ	ดังมีรายละเอียดแสดงไว้ในแผนภาพที่	4

ที่มา:	ประมวลโดย	สศช.
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แผนภาพที่	5:	ผลการประเมินเป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)

ที่มา:	ประมวลโดย	สศช.

SDG	1

SDG	2

SDG	3

SDG	4

SDG	5

SDG	6

SDG	7

SDG	8

SDG	9

SDG	10

SDG	11

SDG	12

SDG	13

SDG	14

SDG	15

SDG	16

SDG	17

28.5%
(2	เป้าหมายย่อย)

28.5%
(2	เป้าหมายย่อย)

43.0% 
(3	เป้าหมายย่อย)

37.5%	
(3	เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1	เป้าหมายย่อย)

25.0% 
(2	เป้าหมายย่อย)

25.0%
(2	เป้าหมายย่อย)

23.1%
(3	เป้าหมายย่อย)

7.7%
(1	เป้าหมายยอ่ย)

30.8%
(4	เป้าหมายย่อย)

38.4%
(5	เป้าหมายย่อย)

10.0%	
(1	เป้าหมายยอ่ย)

10.0%
(1	เป้าหมายยอ่ย)

80.0%
(8	เป้าหมายย่อย)

22.2%
(2	เป้าหมายย่อย)

22.2%
(2	เป้าหมายย่อย)

55.6%
(5	เป้าหมายย่อย)

50.0%
(4	เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1	เป้าหมายย่อย)

37.5%
(3	เป้าหมายย่อย)

60.0%
(3	เป้าหมายย่อย)

40.0%
(2	เป้าหมายย่อย)

16.7%
(2	เป้าหมายย่อย)

33.3%
(4	เป้าหมายย่อย)

50%
(6	เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1	เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1	เป้าหมายย่อย)

75.0%
(6	เป้าหมายย่อย)

10.0%
(1	เป้าหมายยอ่ย)

40.0%
(4	เป้าหมายย่อย)

40.0%
(4	เป้าหมายย่อย)

10.0%
(1	เป้าหมายยอ่ย)

20.0%
(2	เป้าหมายย่อย)

50.0%
(5	เป้าหมายย่อย)

30.0%
(3	เป้าหมายย่อย)

27.2%
(3	เป้าหมายย่อย)

36.4%
(4	เป้าหมายย่อย)

36.4%
(4	เป้าหมายย่อย)

40.0%
(2	เป้าหมายย่อย)

60.0%
(3	เป้าหมายย่อย)

20.0%
(2	เป้าหมายย่อย)

30.0%
(3	เป้าหมายย่อย)

20.0%
(2	เป้าหมายย่อย)

30.0%
(3	เป้าหมายย่อย)

16.7%
(2	เป้าหมายย่อย)

16.7%
(2	เป้าหมายย่อย)

66.7%
(8	เป้าหมายย่อย)

8.3%
(1	เป้าหมายยอ่ย)

50.0%
(6	เป้าหมายย่อย)

41.7%
(5	เป้าหมายย่อย)

78.9%
(15	เป้าหมายย่อย)

5.3%
(1	เป้าหมาย
ยอ่ย)

15.8%
(3	เป้าหมายย่อย)
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ประเด็นความท้าทาย	
	 แม้ว่าการขับเคลื่อน	SDGs	ของประเทศไทยในระยะ	5	ปีแรก	(พ.ศ.	2559	–	2563)	จะมีความก้าวหน้าไป 
อย่างมีนัยส�าคัญแล้วก็ตาม	แต่พบว่ายังมีบางประเด็นที่ต้องเร่งด�าเนินการ	โดยผลการประเมินความก้าวหน้าของ 
เ ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ชี้ ให้ เห็นว่ า	 มี 	 9	 เ ป้าหมายย่อยที่มีสถานการณ์อยู่ต�่ ากว่ า ร้อยละ	 50	 ของ 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนด	 ได้แก่	 (1)	 การยุติความหิวโหยและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ	 
(2)	การยุติภาวะทุพโภชนาการ	โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบาง	(3)	การมีระบบเกษตรอาหารยั่งยืน	(4)	การลด 
การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ	 (5)	 การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน	 (6)	 การลด 
การเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย	มลพิษ	และการปนเป้ือนทางอากาศ	น�้า	 และดิน	 (7)	การลด 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ	(8)	การลดมลพิษทางทะเล	และ	(9)	การอนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ัง	 
ดังแสดงรายละเอียดของทั้ง	9	เป้าหมายย่อยไว้ในตารางที่	3

เป้าหมายย่อย รายละเอียด

ตารางที่	2:	ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ
(เป้าหมายย่อยที่มีค่าสีสถานะเป็นสีแดง)

SDG	2.1
ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน	โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มที่ 
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง			รวมถึงทารก			ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย		มีโภชนาการ	
และเพียงพอตลอดทั้งปี	ภายในปี	2573

SDG	2.2
ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของ 
หญิงวัยรุ่น	หญิงตั้งครรภ์	หญิงให้นมบุตร	และผู้สูงอายุ	ภายในปี	2573	รวมถึง 
บรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะเตี้ยแคระแกร็น 
และผอมแห้งในเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	ภายในปี	2568

SDG	2.4

สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกัน	เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต	ซึ่งจะช่วยรักษาระบบ 
นิเวศ	เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		 
สภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว	ภัยแล้ง	อุทกภัย	และภัยพิบัติอื่น	ๆ	และจะช่วยพัฒนา 
ที่ดินและคุณภาพของดินและที่ดินอย่างต่อเนื่อง	ภายในปี	2573

SDG	3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม	ภายในปี	2573	
ด้วยการป้องกันและการรักษาโรค	และส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลง 
ครึ่งหนึ่ง	ภายในปี	2563SDG	3.6

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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1  รายงานการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย (Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand) ซึ่งเผยแพร่ 
  ในเดือนตุลาคม 2563 เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย น�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  
   และองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ตั้งแต่ช่วงปลายปี	2562	จนถึงปัจจุบัน	ได้ส่งผลกระทบรุนแรง 
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก	และมีแนวโน้มที่จะท�าให้ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน	SDGs	ของ 
ประเทศไทยถดถอยลงในหลายด้าน	โดยผลจากรายงานการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19	 ในประเทศไทย1		บ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	จะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้า 
ของประเทศไทยในการบรรลุ	SDGs	 โดยเฉพาะในเป้าหมายที่	 1	การขจัดความยากจน	 เป้าหมายที่	 2	การขจัด 
ความหิวโหย	 เป้าหมายที่	 3	สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 เป้าหมายที่	 4	การศึกษาที่มีคุณภาพ	 เป้าหมายที่	 5	 
ความเท่าเทียมทางเพศ	 เป้าหมายท่ี	8	การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	และเป้าหมายที่	 16 
ความสงบสุข	ยุติธรรม	และสถาบันเข้มแข็ง	

	 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการบรรลุ	SDGs	ของประเทศไทย	ยังคงมีความท้าทายในด้านข้อมูล 
ที่ในบางตัวชี้วัดยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและระเบียบวิธีการที่ก�าหนดโดยสหประชาชาติ	 เนื่องจากประเทศไทย 
ยังมีข้อจ�ากัดในการจัดเก็บข้อมูลแบบจ�าแนกแยกประเภท	 (disaggregated	data)	และข้อมูลสถิติสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	อาทิ	 ข้อมูลดาวเทียม	 ข้อมูลชีวกายภาพ	และข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ	อีกทั้งบางตัวชี้วัดที่ก�าหนดไม่สามารถสะท้อนบริบทการพัฒนาของประเทศได้อย่างครบถ้วน	 
และครอบคลุม	

เป้าหมายย่อย รายละเอียด

ลดจ�านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและ 
การปนเป้ือนทางอากาศ	น�้า	และดิน	ให้ลดลงอย่างมาก	ภายในปี	2573SDG	3.9

SDG	10.c
ลดคา่ธรรมเนยีมการสง่เงินกลบัประเทศของแรงงานย้ายถิน่		(migrant			remittance)	 
ให้ต�่ากว่าร้อยละ	3	และขจัดการช�าระเงินระหว่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
ร้อยละ	5	ภายในปี	2573

SDG	14.1
ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยเฉพาะจากกิจกรรม
บนแผ่นดิน	รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร	 (nutrient	 
pollution)	ภายในปี		2568

SDG	14.5
ภายในปี	2563	อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างน้อยร้อยละ	 10	 โดยให้ 
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ	และอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
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ข้อเสนอแนะการด�าเนินการในระยะต่อไป
	 การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในช่วง	 10	 ปีต่อจากนี้	 ซึ่งสหประชาชาติได้ก�าหนดให้เป็น	 
“ทศวรรษแห่งการด�าเนินการอย่างจริงจัง”	หรือ	 “Decade	of	Action”	จะต้องให้ความส�าคัญในหลายประเด็น	 
โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนร่วม	 โดยมีข้อเสนอแนะ 
การด�าเนินการในระยะต่อไป	ดังนี้

	 1.	 เร่งด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ขั้นวิกฤต	(สีแดง) รวมทั้งด�าเนินการเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะการด�าเนินการต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง	 (สีส้ม)	 อาทิ	 การขจัดความยากจนในทุกมิติ	 การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม	 
ความรุนแรงโดยเฉพาะต่อเด็กและสตรี	การค้ามนุษย์	การเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย	การจัดการขยะ	 
การลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงินผิดกฎหมาย	 การเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน	 และ 
การทุจริตคอร์รัปชัน

 2.	บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 เพ่ือด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรท่ีจ�ากัด	โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่เกื้อกูล	(synergy)	และเป็นแรงหนุน 
ให้เป้าหมายย่อยอื่น	ๆ	สามารถประสบผลส�าเร็จได้ในคราวเดียวกัน	เช่น	การแก้ไขปัญหาความยากจน	(เป้าหมายที่	 1) 
จะเกื้อหนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ	 (เป้าหมายที่	2)	ลดความเหลื่อมล�้า	 
(เป้าหมายที่	 10)	ตลอดจนส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	(เป้าหมายที่	3)	และเพ่ิมศักยภาพ 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน	(เป้าหมายที่	6	7	และ	11)	ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการประกอบอาชีพ	(เป้าหมายท่ี	8)	
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	 3.	สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในวงกว้าง	ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกัน 
สร้างทัศนคติและจิตส�านึกความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม	 เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
คนทุกคน	 ไม่ใช่หน้าที่ของภาคส่วนใดเป็นการเฉพาะ	ดังนั้น	หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	สถาบันวิชาการ	องค์กรอิสระ	องค์กรไม่แสวงหาก�าไร	องค์กรระหว่างประเทศ	หรือประชาชนทั่วไป	 
จะต้องมีจิตส�านึกในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนร่วมกัน	เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน

 4.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการจัดเก็บ 
ข้อมูลแบบจ�าแนกแยกประเภท	และข้อมูลที่สามารถสะท้อนบริบทการพัฒนาของประเทศได้อย่างครอบคลุม	 โดยน�า 
ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น	รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ	 
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือสนับสนุนให้มีการออกแบบนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมและบูรณาการบนพ้ืนฐาน 
ของข้อมูลเชิงประจักษ์	ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ 
สถานการณ์มากยิ่งขึ้น

 5.	เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	บทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ท�าให ้
เห็นถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต	จะท�าให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	 โดยใช้หลักการ	 “ล้มแล้ว	ลุกไว”	หรือ	 
Resilience	เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

	 ทั้งนี้	การขับเคลื่อนประเทศไทยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นเรื่องท้าทาย	หากปราศจาก 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม	ดังนั้น	ความร่วมมือจึงเป็นเรื่องส�าคัญในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น	 
ซึ่งทุกคนควรเข้ามามีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและลงมือท�าทันที	 เพ่ือสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยและกับโลกใบนี้	 บนหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม	ยืดหยุ่น	 
และยั่งยืน	อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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วิธีการอ่านรายงาน

วิธีการอ่าน
รายงาน

การอ่านรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
เลขล�าดับของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	

สาระส�าคัญของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่าสีแสดงสถานะ
การบรรลุเป้าหมาย

สรุปสถานะของเป้าหมาย
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วิธีการอ่าน
รายงาน

การอ่านรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย	(SDG	Targets)

เป้าหมายย่อย

เลขล�าดับของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	

เลขล�าดับของ
เป้าหมายย่อย

ค่าสีแสดงสถานะ
การบรรลุเป้าหมายย่อย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วิธีการอ่าน
รายงาน

บทน�ำ

23รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDG Progress Report 2016-2020



บทน�ำ

 การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอน 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง ดังที่ระบุในเอกสาร Our Common Future หรือ 
รายงานบรันดท์แลนด์ (Brundtland Report) ปี 2530 ของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
โดยการบรรลกุารพัฒนาท่ียัง่ยนืมีองค์ประกอบส�าคญั 3 ประการ ไดแ้ก ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ (economic  growth) 
ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (environmental protection) ซึ่งเป็น 
หลักการส�าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประชาคมโลกในปัจจุบันภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) ที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมรับรองใน 
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ  
นครนิวยอร์ก เพ่ือให้เป็นกรอบการพัฒนาของโลกภายหลังปี 2558 เพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) และเป็นการด�าเนินการต่อยอด 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึง่สิน้สดุลงในปี 2558 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets)  
ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน โดยแบ่งแยกมิได้ จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการขับเคลื่อนในทุกเป้าหมาย 
ไปพร้อมกัน โดยสหประชาชาติก�าหนดให้มีตัวชี้วัดจ�านวน 247 ตัวชี้วัด (ข้อมูลจากผลการประชุมคณะกรรมาธิการ 
สถิติแห่งสหประชาชาติ ครั้งท่ี 52 ณ เดือนมีนาคม 2564) เพ่ือใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา 
ทั้งนี้ สามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5Ps) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People)  
ให้ความส�าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยในทุกมิติ สร้างโอกาสที่ เท่าเทียมในการพัฒนา 
ศักยภาพมนุษย์ และลดความเหล่ือมล�้าในสังคม (2) ส่ิงแวดล้อม (Planet) ให้ความส�าคัญกับการปกป้อง 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพ่ือพลเมืองโลก 
รุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) 
ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนา (Partnership) ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยรวมถงึความรว่มมือระหวา่งประเทศ 

People
กำรพัฒนำคน

Peace
สันติภำพและควำมยุติธรรม

Planet
สิ่งแวดล้อมPartnership

หุ้นส่วนกำรพัฒนำ

Prosperity
เศรษฐกิจ
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แผนภาพที่ 1: แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับประเทศไทย
(Thailand’s SDG Roadmap)

 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 ซ่ึงเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และเป็นหนึ่ง 
ในหลักการส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) โดย SDGs  
ทั้ง 17 เป้าหมาย มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น  
ซึ่งในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไก 
ระดับชาติเพ่ือสนับสนุนให้แนวทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามีความครอบคลุม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้ง ในปัจจุ บันและในอนาคต 
เ พ่ือให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุ เ ป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กพย. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแผนการ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส�าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) และมอบหมาย 
ให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะส�านักงานเลขานุการของ กพย. ด�าเนินการ 
ตามแผนการขับเคล่ือนฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ต่อไป 

 แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับประเทศไทย ครอบคลุมการด�าเนินการใน 6 ด้านหลัก  
ได้แก่ (1) การสร้างการตระหนักรู้ (2) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ  
(3) กลไกการขับเคลื่ อนการพัฒนาท่ียั่ งยืน (4) การด� า เนินงานเ พ่ือบรรลุ เ ป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(5) ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา (6) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มา: สศช.
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 ในระยะที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 
ด�าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนฯ ทั้ง 6 ด้าน โดยสรุปความก้าวหน้าการด�าเนินการ
ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

         1. ด้านการสร้างการตระหนักรู้ 
 ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ด�าเนินการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งในภาพรวมและในประเด็นเฉพาะที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การจัดท�าชุดสื่อวีดิทัศน์ การเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ การเสวนาวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการ โดย สศช. ได้ด�าเนินกิจกรรม 
เพ่ือสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนี้ 

 1.1  ชุดวีดิทัศน์ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” จ�านวน 8 ตอน ความยาว 
ตอนละ 3 - 5 นาที ได้แก่ (1) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) SDGs ในทศวรรษแห่งการด�าเนินการ 
อย่างจริงจัง (Decade of Action) (3) SDGs กับเยาวชน (4) SDGsกับภาคธุรกิจ (5) SDGs กับความหลากหลาย 
ทางเพศ (6) SDGs กับเกษตรกร (7) SDGs กับชีวิตคนเมือง และ (8) SDGs กับอาหารริมทาง โดยได้เผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” http://sdgs.nesdc.go.th/ และ YouTube ช่อง SDGs 
Thailand รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
เพ่ือด�าเนินการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
  
 1.2  ชุดวีดิทัศน์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) จ�านวน 5 ตอน ประกอบด้วย (1) SEA คืออะไร (2) ขั้นตอนการจัดท�า SEA 
(3) การมีส่วนร่วม (4) กลไกการขับเคลื่อน และ (5) SEA ฉบับประชาชนเพ่ือใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรมทางวิชาการ 
และประชาสัมพันธ์งานด้าน SEA ทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและระดับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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 1.3  การจัดท�าเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับการพัฒนาท่ียั่งยืน” (https://sdgs.nesdc.go.th) เพ่ือเป็น 
เว็บไซต์กลางในการเผยแพร่ผลงาน เอกสารวิชาการ เอกสารการประชุม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และสื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ รวมท้ังเปิดให้ประชาชนทั่วไปและทุกภาคส่วนในสังคมสามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ 
เล่าเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ในแนวคิดหลัก “Share Your SDGs Story” 

 1.4  การจัดองค์ความรู้และการส่ือสารสาธารณะเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยถอดบทเรียนพ้ืนที่ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 เพ่ือขยายผลไปสู่การปรับตัวส�าหรับ New Normal และสามารถเสนอแนะวิธีคิดใหม่ให้กับ 
ประชาคมโลกรวมทั้งจัดท�าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเกิดการ “รู้จัก รู้จ�า รู้จริง รู้แจ้ง”  
ในการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมจนเป็น 
วิถีชีวิต
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        2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ�าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับท่ี 1  
คือยุทธศาสตร์ชาติ (2) ระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทฯ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน…. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถแปลงเป้าหมายและประเด็นการ 
พัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบูรณาการ โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานของรัฐต้องสามารถ 
น�าไปสู่การบรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาของประเทศมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นบูรณาการ 
และเป็นระบบ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ 
และผล (Causal Relationship: XYZ) และทฤษฎีวงจรนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นแก่นสารของกระบวนการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้า เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการ 
เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 

 สศช. ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายย่อย (SDG Target) ของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่  2) เพ่ือประมวล 
ความสอดคล้องการก�าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับนานาชาติ และน�าไปสู่การด�าเนินงานของ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในประเทศไทย ให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายของ 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 169 เป้าหมายย่อย (SDG Target) 
กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ จ�านวน 23 ฉบับ และ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย 
(Targets) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2: ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่
ภาคผนวก ก
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                3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยมีคณะกรรมการเพ่ือการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกระดับชาติเชิงนโยบาย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วย 
(1) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
(4) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ รวมท้ัง 
ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคีเพ่ือการพัฒนา 
ระหว่างประเทศ 

 เนื่องจากการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะเป็นพลวัต และมีความเกี่ยวข้องกับหลาย 
ภาคส่วน ประกอบกับบริบทเชิงนโยบายของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การด�าเนินการสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ของโลกและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป มีความครอบคลุมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ในทุกมิติ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของหน่วยงาน 
รับผิดชอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม 
กพย. ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน  
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย เพ่ือความเป็นเอกภาพ 
ในการด�าเนินงาน และให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล ดังแผนภาพที่ 3

6 พฤษภาคม 2564 1sdgs.nesdc.go.th
พื้นที่ยั่งยืน (SDG Localization)

ภาควิชาการ 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื (กพย.) - นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ระดับนโยบาย

ภาครัฐ

ภาคประชา
สังคมภาคเอกชน

ภาคีระหว่างประเทศ

ระดับหน่วยงาน

ระดับพื้นที่

ส่งเสริมการเป็นหุน้สว่น
ที่ด าเนินการเชิงรุก 
(active partners) 

โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

จังหวัดอปท. อปท.สถาบัน
การศึกษา ภาคเอกชน

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

การพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนภาพที่ 3: หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่
ภาคผนวก ข
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         4. การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4.1 หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs แต่ละเป้าหมายได้ด�าเนินการจัดท�าแผนที่ 
น�าทางการขับเคลื่อน SDGs ท่ีสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศ รวมถึงการน�าใช้หลักการจัดท�า 
โครงการ/การด�าเนินงานภายใต้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจน 
การวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยด�าเนินการจัดท�า 
โครงการ/การด� า เ นินงานส� า คัญที่ มีส่วนสนับสนุนต่อการบรรลุ  SDGs และ เ ป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน เพ่ือน�าไปสู่การขับเคลื่อน SDGs ให้สามารถบรรลุผล 
ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 4.2 การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) ที่สามารถตอบสนอง 
ต่อบริบทการพัฒนาของพ้ืนที่ เป็นการด�าเนินการที่จะส่งผลส�าคัญต่อความส�าเร็จของประเทศในการบรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยในระยะท่ีผ่านมา สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ในการด�าเนินการ 
ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ัง 5 ด้าน รวมทั้งจุดแข็งและความหลากหลายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ 
และได้คัดเลือกจังหวัดน�าร่อง จ�านวน 9 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 5 แห่ง ครอบคลุม 
ทั้ง 6 ภาคของประเทศและกระจายตัวใน 4 กลุ่มระดับการพัฒนา ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดน่าน จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เทศบาลต�าบลวังไผ่ (จังหวัดชุมพร) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วน 

5 

 

  

 

 

00.00 – 35.38 
35.39 – 39.80 
39.81 – 44.22 
44.23 – 68.61 

ดัชนีรวม 
กลุ่มที่ 1 ปัตตานี แมฮ่่องสอน กาฬสินธุ์ ศรสีะเกษ นราธิวาส อุตรดิตถ ์
กลุ่มที่ 2 ร้อยเอ็ด บึงกาฬ ยะลา พัทลุง สุรนิทร์ นครพนม สกลนคร สระแก้ว 

หนองบัวล าภู กาญจนบรุี น่าน เลย บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
นครศรีธรรมราช ยโสธร อุทัยธาน ี 

กลุ่มที่ 3 มหาสารคาม ตรัง ชัยภูมิ เพชรบรูณ์ อุบลราชธาน ีตาก เพชรบุรี 
พิษณุโลก สิงห์บุร ีระนอง นครราชสีมา แพร่ ลพบุรี กระบี ่

กลุ่มที่ 4 ปราจีนบุรี ชัยนาท อุดรธาน ีพิจติร สุพรรณบรุี สุโขทัย ชุมพร 
ก าแพงเพชร สตูล หนองคาย พังงา ราชบุรี พะเยา เชียงราย ตราด 
ล าพูน สุราษฎร์ธานี ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม ล าปาง อ่างทอง 
สงขลา นครสวรรค์ เชียงใหม ่ภูเกต็ นครนายก ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง สระบรุี สมุทรสงคราม 
พระนครศรีอยุธยา ชลบรุี สมุทรสาคร ปทุมธาน ีสมุทรปราการ 
นนทบุรี 

ที่มา: ประมวลโดย สศช.
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ดัชนีรวม 
กลุ่มที่ 1 ปัตตานี แมฮ่่องสอน กาฬสินธุ์ ศรสีะเกษ นราธิวาส อุตรดิตถ ์
กลุ่มที่ 2 ร้อยเอ็ด บึงกาฬ ยะลา พัทลุง สุรนิทร์ นครพนม สกลนคร สระแก้ว 

หนองบัวล าภู กาญจนบรุี น่าน เลย บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
นครศรีธรรมราช ยโสธร อุทัยธาน ี 

กลุ่มที่ 3 มหาสารคาม ตรัง ชัยภูมิ เพชรบรูณ์ อุบลราชธาน ีตาก เพชรบุรี 
พิษณุโลก สิงห์บุรี ระนอง นครราชสีมา แพร่ ลพบุรี กระบี ่

กลุ่มที่ 4 ปราจีนบุรี ชัยนาท อุดรธาน ีพิจติร สุพรรณบรุี สุโขทัย ชุมพร 
ก าแพงเพชร สตูล หนองคาย พังงา ราชบุรี พะเยา เชียงราย ตราด 
ล าพูน สุราษฎร์ธานี ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม ล าปาง อ่างทอง 
สงขลา นครสวรรค์ เชียงใหม ่ภูเกต็ นครนายก ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง สระบรุี สมุทรสงคราม 
พระนครศรีอยุธยา ชลบรุี สมุทรสาคร ปทุมธาน ีสมุทรปราการ 
นนทบุรี 

ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด
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ต�าบลบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เ พ่ือสร้ างความเข้ า ใจและหารือถึงสถานการณ์ด้ านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนและ 
การประสานความร่วมมือในพ้ืนที่  เ พ่ือร่วมกันก� าหนดแนวทางการขับเคลื่อน SDGs และพัฒนาตัวชี้วัด 
การพัฒนาการพัฒนาท่ียั่งยืนที่สะท้อนการพัฒนาของพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการเป้าหมาย SDGs ในกระบวนการจัดท�า 
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 4.3 นอกจากนี้ ในการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)  
สศช. ได้พัฒนาและปรับปรุงแนวทาง SEA จากแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(กพย., 2561) เพ่ือให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับการน�าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
โดยแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (มกราคม 2563) ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการ 
ด�าเนินงานใหม่ ดังนี้

      - ขั้นตอนการจัดท�าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ  
(1) การกลั่นกรอง (Screening) (2) การก�าหนดขอบเขต (Scoping) โดยมีขั้นตอนย่อยที่ส�าคัญ คือ การวิเคราะห ์
และทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่  และระยะเวลา 
การวิเคราะห์แรงขับเคล่ือนของการพัฒนา การก�าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การก�าหนดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก�าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น การจัดท�า 
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และการจัดท�าและเสนอรายงานก�าหนดขอบเขต (3) การพัฒนาและประเมิน 
ทางเลือก (alternative development and assessment) โดยมีขั้นตอนย่อยที่ส�าคัญ คือ การพัฒนา 
ทางเลือก และการประเมินทางเลือก (4) การก�าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for sustainability) 
(5) การจัดท�ารายงาน SEA และ (6) การมีส่วนร่วม (Participation)

    - ขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การควบคุมคุณภาพของ 
กระบวนการ SEA (Quality Control) และ (2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Follow-up, Monitoring  
and Evaluation)
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 ในระยะท่ีผ่านมาได้ มีการน�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปประกอบการจัดท�าแผนหรือ 
แผนงาน ดังนี้ แผนการบริหารจัดการแร่ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่และกรมทรัพยากรธรณี 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. . . . . โดยให้น�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ประกอบการจัดท�าแผน 
การบริหารจัดการแร่ ในระดับแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 5 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2569 พร้อมทั้งขอให้  
สศช. สนับสนุนด้านองค์ความรู้และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการท�า SEA ด้วยแผนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�้าร่วมกับส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให ้
ก�าหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเป็นหนึ่งในแผนรายสาขา แทนแผนบริหารจัดการลุ่มน�้าในแผนเชิงพ้ืนที่  
ที่ต้องจัดท�า SEA ในร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  
รวมทั้ง สทนช. ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแผนพัฒนาของประเทศ

 นอกจากนี้ สศช. ได้ด�าเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้ว 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการ SEA ซึ่งจะเป็นการทดลองใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 
ยุทธศาสตร์ (มกราคม 2563) ในการจัดท�าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และน�าบทเรียนที่ได้รับมาทบทวนและปรับปรุง 
แนวทาง SEA ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนให้เกิด 
การเรียนรู้กระบวนการจัดท�า SEA ที่เหมาะสม 

         5. ภาคีการพัฒนา
  ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นภาคีเพ่ือสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง สศช.  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
ดังนี้ 
 5.1  ภาคเอกชน 
    ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการด�าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน โดยกระตุ้น 
ให้เกิดแนวทางการบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
อย่างสมดุล รวมทั้งการเก็บข้อมูลและการจัดท�าตัวชี้วัด เพ่ือติดตามการด�าเนินงานให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และ 
พร้อมขยายผลงานด้านความย่ังยืนให้สอดรับกับแนวโน้มการลงทุนทางธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ธุรกิจเครือข่าย 
และธุรกิจคู่ค้ า ในห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งแนวทางการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เติบโตไปด้วยกันกับสังคมและชุมชน 
อย่างยั่งยืน 

     โดยในระยะที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงเป็น 
หน่วยงานหลักในการก�ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส่งเสริมให้บริษัท 
จดทะเบียนไทยเปิดเผยข้อมูลและจัดท�ารายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามแนวทางการ 
รายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) และตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ก.ล.ต. ได้ก�าหนด 
ให้บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทต้องจัดท�ารายงานตามแบบ 56-1 One Report โดยให้เปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุม 
มิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งรวมถึง 
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
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 นอกจากน้ี ภาคเอกชนได้ประสานความร่วมมือเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อน SDGs ในภาคเอกชน อาทิ  
การจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable  
Development: TBCSD) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network 
Thailand: GCNT) และเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business  
Network: TRBN) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่ 
อุปทานได้อย่างมีนัยส�าคัญ

 5.2  ภาควิชาการ
    การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action Learning) โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียน  
เ พ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนรุ่น ใหม่ที่จ ะ เติบโตขึ้น เ ป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มี คุณภาพในอนาคตและพลังพลเมืองที่ ได้ รับการพัฒนาผ่านการเ รียนรู้สามารถด�ารงชีวิตให้สอดรับกับ 
บริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ การพัฒนารายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในหลักสูตร 
การศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา เ พ่ือสร้างความรู้ความเข้า ใจ รวมทั้งปรับทัศนคติและพฤติกรรมของ 
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภคท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ 
      การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Action Academic Service) พัฒนาระบบการเรียนรู้  
SDGs/SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning) โดยจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่ เป็นต้นแบบ 
ความส�าเร็จเพ่ือน�าไปสู่การเรียนรู้ ขยายผลการพัฒนาทั้งในประเทศ และในเวทีนานาชาติ
     การวิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Action Research) น�างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน โดยมีสถาบันการศึกษา 
และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่กลาง (Platform) ในการท�างานพัฒนาบนฐานข้อมูลและความรู ้
สมัยใหม่ โดยใช้พ้ืนที่จริงเป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living Lab) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 
และส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

 5.3  ภาคประชาสังคม 
     ขยายผลการขับเคลื่อน SEP for SDGs in Action ในระดับพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือกับภาคี 
เครือข่ ายที่ เ ป็น หุ้นส่วนการพัฒนา เ ชื่ อม โยงความร่วมมือและกลไกในระดับ พ้ืนที่ เ พ่ือผลักดันประ เด็น 
การพัฒนาที่ ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้เป็นรูปธรรม อาทิ SDG Lab  
หรือ SEP Lab รวมท้ัง สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยมีคลังสมองของพ้ืนที่ (Local Think Tank) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือปรับตัวรองรับยุคหลัง 
โควิด-19 ที่วิถีการด�าเนินชีวิต วิถีการด�าเนินธุรกิจ ต้องปรับตัวสู่สภาวะปกติใหม่ที่ยั่งยืน (Sustainable  
New Normal)

 5.4  เด็กและเยาวชน
     การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน 
และร่วมสร้างอนาคตของตนเองและสังคมที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ โดยหน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ได้ด�าเนินการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพ 
ของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโอกาสการประกอบอาชีพในอนาคตท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผ่านการด�าเนินกิจกรรมและการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนที่ 
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เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และผลักดันประเด็นการพัฒนาที่มีความส�าคัญต่อกลุ่มเยาวชน ซ่ึงเป็นกระบวนการ 
ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การจัดท�านโยบายสาธารณะที่ขับเคล่ือนด้วยพลังเยาวชน (youth-driven public policy) ได้ต่อไป 

 5.5  ภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
     นอกจากการประสานความร่วมมือภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยเล็งเห็นความส�าคัญของ 
การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนเทคโนโลย ี
แล ะนวัตกรรม ใหม่  ๆ  ที่ จ ะช่ วยยกร ะดั บการขั บ เคลื่ อน เ ป้ าหมายการ พัฒนาที่ ยั่ งยื นของปร ะ เทศ ไทย  
โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สศช. ร่วมกับหน่วยงานของ 
สหประชาชาติในประเทศไทย น�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง 
สหประชาชาติ (UNICEF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย (Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in  
Thailand) ซึ่งรวมบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน  
นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการร่วมกับธนาคารโลก คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) องค์การเพ่ือ 
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกัน 
ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลตัวช้ีวัดที่ เกี่ยวข้อง การสร้างความตระหนักรู ้
ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม และโครงการเชิงพัฒนาในท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ

        6.  การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าของแต่ละเป้าหมายต่อคณะ 
กรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนอยู่เป็นระยะ โดย สศช. ได้จัดท�ารายงานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือติดตามและประเมินผล 
ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2563)  
รายงานผลความก้าวหน้าและประเมินสถานการณ์ของประเทศในการบรรลุ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 
พร้อมทั้งก�าหนดค่าสีแสดงสถานะ โดยยึดหลักฐานเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการ 
ด�าเนินการผ่านโครงการส�าคัญและกรณีตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์ความท้าทายที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ต่อไป นอกจากนี้ ประเทศไทยได้น�าเสนอรายงานการทบทวนการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  
ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review: VNR) อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกเมื่อวันที่  
18 กรกฎาคม 2560 ในช่วงการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level  
Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
สหประชาชาติและมีก�าหนดการน�าเสนอรายงาน VNR อย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ในการประชุม HLPF ประจ�าปี 2564

 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศ ได้มีการประเมิน 
สถานะของข้อมูลตามกรอบตัวช้ีวัด SDGs ท่ีก�าหนดโดยสหประชาชาติ รวมท้ังพิจารณาตัวชี้วัดทดแทน (proxy  
indicator) และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมที่มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย โดยจะจัดท�าเป็นชุด 
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand’s SDG Indicators) เพ่ือให้การติดตามและ 
ประเมินผลความก้าวหน้ามีความชัดเจนและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น รวมทั้งสามารถสะท้อน 
บริบทการพัฒนาของประเทศได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกลุ่มตัวชี้วัด SDGs ตามความสอดคล้อง 
กับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแบ่งตัวชี้วัด 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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 6.1 กลุ่มตัวชี้วัดพ้ืนฐาน ซึ่งคัดเลือกตัวชี้วัดที่วัดในระดับผลผลิตของโครงการ หรือกิจกรรมและเป็น 
ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยตัวชี้วัดกลุ่มพ้ืนฐานส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัด 
ที่ประเทศไทยได้มีการด�าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้วหรือประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่บรรลุ 
เป้าหมายหรือสูงกว่าการชี้วัดในประเด็นดังกล่าวแล้ว 

 6.2 กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคัดเลือก 
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งพิจารณาเทียบเคียง 
จากทิศทางการพัฒนาและบริบทการพัฒนาของประเทศไทย โดยตัวช้ีวัดในกลุ่มดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดส�าคัญท่ี 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 6.3 กลุ่มตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคัดเลือกตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือมีความก้าวหน้ากว่าบริบทการพัฒนาของประเทศไทยโดยพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทาง 
การพัฒนา และประเด็นท่ีประเทศพัฒนาแล้วให้ความส�าคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยอาจยังไม่มีความจ�าเป็น 
ต้องติดตามและประเมินผลในปัจจุบัน โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่าว เป็นการวัดระดับการพัฒนาประเทศในระดับที่ 
ก้าวหน้าหรือสูงขึ้นกว่าบริบทการพัฒนาของประเทศไทย 

        นอกจากนี้ สศช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนา
ระบบ eMENSCR ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางที่เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการของความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (1) ความสอดคล้องของ 
โครงการ/การด�าเนินงานกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนา (2) กระบวนการแปลงกิจกรรม โครงการไปสู ่
ผลผลิต และ (3) ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการต่าง ๆ สู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ ends – ways - means หรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal  
Relationship) โดยหน่วยงานของรัฐต้องน�าเข้าข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงาน และแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของ 
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน.... เข้าระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานตามระยะเวลาที่ก�าหนด  
ซึ่งระบบจะประมวลข้อมูลต่าง ๆ และแสดงรายงานผลการบรรลุ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในรูปแบบของ  
Dashboard เพ่ือให้ส�านักงานฯ หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม น�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย โครงการและการด�าเนินงานต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป
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สถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
 ในระยะ 5 ปีที่ผ่ านมา หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ  
และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันขับเคล่ือนการพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันส่งผล 
ให้เกิดความก้าวหน้าของประเทศในการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ โดยสรุปสถานการณ์ความก้าวหน้าของ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย 
ได้ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

สถานการณค์วามยากจนของประเทศไทยปรับตัวในทศิทาง
ที่ดีขึ้น โดยสามารถลดสัดส่วนคนจนลงจากร้อยละ 8.61   
ในปี  2559  มาอยูท่ีร่อ้ยละ  6.24  ในปี  2562   และเมือ่พิจารณา
ความยากจนหลายมิต ิ พบว่าสดัสว่นคนจนหลายมิตลิดลง
จากร้อยละ 20.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2562  
ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยาย 
มาตรการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย 
และกลุม่เปราะบาง     สะท้อนให้เห็นจากสดัสว่นของเดก็ ผูพิ้การ  
และผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม โดยในปี 2561  
มีสัดส่วนเด็กยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนร้อยละ 84.5 
ของเด็กยากจนทั้งหมด และมีสัดส่วนผู้พิการที่ได้รับ 
เบี้ยผู้พิการร้อยละ 75.6 ของผู้พิการทั้งหมด และในปี   
2562 มีผู้สูงอายุท่ีได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด และยัง 
พบว่าคนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
โดยในปี 2562 ครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงไฟฟา้ได ้
ร้อยละ 98.80 น�้าประปาร้อยละ 72.30 และโทรศัพท์เคลื่อน 
แบบสมาร์ทโฟนที่ร้อยละ 56.99 อีกทั้งครัวเรือนไทย 
ร้อยละ 75.3 เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน อย่างไรก็ตาม  
ครัวเรือนยากจนยังเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างจ�ากัด โดยครัวเรือนยากจนเพียงร้อยละ 1.60  
สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็     ขณะทีค่รวัเรอืนไมย่ากจนเขา้ถงึ
อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 60.87 นอกจากนี้ ในการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรับมอืและลดความเส่ียงจากภยัพิบตั ิ     ไดม้ ี
การจดัท�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ
พ.ศ. 2558 รวมทั้งผลักดันให้มีแผนและกิจกรรมการ 

ลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
ซึ่งในปี 2563 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศ     และเมือ่พิจารณา 
ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อันประกอบด้วย 
อุทกภัยภัยแล้ง วาตภัยและอัคคีภัย พบว่าในช่วงป ี
2559 – 2561 ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีประชากร 
ที่ประสบภัยพิบัติจ� านวน 1 ,845 คน ต่อประชากร  
100,000 คน ลดลงจาก 6,553 คน ต่อประชากร  
100,000 คนในปี 2559 โดยภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบมาก 
ที่สุด ได้แก่ อุทกภัยและภัยแล้ง ตามล�าดับ
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สถานการณ์ด้านการขจัดความหิวโหยของประเทศไทย 
ปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น ดังเห็นได้จากสัดส่วนประชากร 
ที่มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนที่ต�่ากว่า 
เส้นความยากจนด้านอาหาร (Food Poverty Line)  
ที่ลดลงจากร้อยละ 0.54 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 0.37 
ในปี 2562 อย่างไรก็ดี การเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ 
ครบถ้วนยังเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญ โดยความชุกของ 
ภาวะขาดสารอาหารในปี 2561 อยูท่ี่รอ้ยละ 9.3 เพ่ิมขึน้จาก 
ร้อยละ 8.6 ในปี 2559 เช่นเดียวกับความชุกของเด็กไทย 
อายตุ�า่กวา่ 5 ปีทีม่ภีาวะเตีย้ ผอม และน�า้หนักเกนิ ซึง่เพ่ิมขึน้ 
ในปี 2563 เมือ่เทียบกบัปี 2559 นอกจากนี ้ในมติิของการ 
พัฒนาภาคเกษตรเพ่ือบรรลคุวามม่ันคงทางอาหาร    พบวา่ 
การเตบิโตของมลูค่าการผลติภาคเกษตรตอ่หน่วยแรงงาน 
ระหวา่งปี 2559 - 2562 ยังอยูใ่นระดบัต�า่ โดยเตบิโตเฉลีย่ 
เพียงร้อยละ   3.17   ตอ่ปี     เช่นเดยีวกบัการขยายตวัของพ้ืนที่ 
การท�าเกษตรกรรมย่ังยืนท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยใน 
ปี 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
เพียง 1.15 ล้านไร่ ต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้มี 
พ้ืนที่ เกษตรกรรมยั่งยืน 7.5 ล้านไร่ และ 10 ล้านไร่  
ภายในปี 2568 และ 2573 ตามล�าดบั 

เป้าหมายที่ 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
     และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
     เกษตรกรรมยั่งยืน

ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีการลงทุนในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่ งส ะท้ อนจากดัชนีทิ ศทางการลงทุนภาครั ฐ เ พ่ือ 
การ เกษตร ที่ เ พ่ิ มขึ้ น  โดยครอบคลุ มการ พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
สินค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรและการสนับสนุน 
กลไกตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาหารและเกษตรให้ท�างาน 
อย่างปกติและเหมาะสม นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จัดตั้ง 
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ เพ่ืออนุรักษ์และ 
เ พ่ิมจ� านวนแหล่งพันธุกรรมพืช เห็ดและสัตว์ เ พ่ือ 
การเกษตรและอาหาร ซึ่งจะช่วยเป็นฐานข้อมูลส�าหรับ 
ใช้ปรับปรุงพันธุ์เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

สัดส่วนคนยากจนด้านอาหาร

ที่มา : สศช.

หน่วย: ร้อยละ

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
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ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย สะท้อนให้เห็น 
จากความก้าวหน้าของการด�าเนินงานในหลายมิติ ไม่ว่า 
จะเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการตายของ 
มารดา ซึ่งข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 ระบุว่ามีอัตรา 
การตายของมารดาที่ 20.24 คนต่อประชากรแสนคน 
รวมทั้ งอัตราการตายของทารกแรกเ กิด โดย ใน 
ช่วงปี 2559 – 2560  อยู่ระหว่าง 3.3 – 3.5 คนต่อ 
การเกิดมีชีพ 1,000 คน นอกจากนี้ จ�านวนผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวีมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่การเข้าถึง 
บริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของ 
ผู้หญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่นเดียวกับความครอบคลุม 
ของบริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็น ที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 59  
ในปี 2553 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2562 ซึ่งช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและความเสี่ยงทางการเงินที่เป็น 
ผลจากการเจ็บป่วยในหลายครัวเรือน ในขณะเดียวกัน 
ความหนาแนน่และการกระจายตวับคุลากรดา้นสาธารณสุข 
ทั่วประเทศเพ่ิมสูงขึ้น

เป้าหมายที่ 3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี 
     และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
     ส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

อย่างไรก็ดี อัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ อาทิ  
โรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 
ของคนไทย โดยในปี 2561 มีจ�านวนผู้ เสียชีวิตจาก 
มะ เร็งมากถึง 1 14,199 ราย อีกทั้ งยังมีแนวโน้ม 
การฆ่าตัวตายเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ จ�านวนผู้เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังห่างจาก 
ค่าเป้าหมายอย่างมาก รวมทั้งอัตราการตายจากสารเคมี 
และการปนเปื้ อนจากแหล่งต่าง ๆ ก็ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่นละออง PM2.5  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการด�าเนิน 
การอย่างจริงจังเพ่ือแก้ไขในประเด็นดังกล่าวให้เกิด 
ผลเป็นรูปธรรม   

อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (30-69 ปี)
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญ (ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
     ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
     และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การเข้าถึงการศึกษาและส�าเร็จการศึกษาของคนไทย 
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีสัดส่วนเด็กที่เข้าศึกษาในระดับ 
ปฐมวัยที่ เ พ่ิมขึ้นจากร้อยละ 84.7 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 86.3 ในปี 2562 และในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น มีสัดส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษา
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 91.8 และร้อยละ 90.1 ในปี 2559  
เ ป็นร้ อยละ  98 .2 และร้ อยละ  96 .9 ใน ปี  2562  
ตามล�าดับ นอกจากนี้ ความเท่าเทียมทางเพศในการ
เข้าถึงศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากดัชนี 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index:  
GPI) ที่มี แนวโน้มดีขึ้น ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต ่
ปี 2559 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของคนไทยกลับมีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาจากผล 
คะแนนการทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน    (O-NET) 
ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยในปี 2562 คะแนนเฉลี่ย
ของระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน 
ระดับที่ต�่ากว่า 50 คะแนนในเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยในระดบัประถมศกึษาปีท่ี    6     มีแนวโน้มคะแนนเฉลีย่ลดลง 
ในทุกรายวิชา เมื่อเทียบกับปี 2559 ในขณะที่ระดับมัธยม 

ศึกษาปีที่ 3 มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ แต่ลดลงในวิชาคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เป็นผลจากความเหลื่อมล�้าในการจัดสรรทรัพยากร 
ทัง้บคุลากรทางการศกึษา อปุกรณแ์ละส่ือการเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ ในขณะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น   โดยในปีงบ 
ประมาณ 2561 มีครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ 
ครบวงจร (คูปองครู) และผ่านเกณฑ์การพัฒนา   274,264
คน คิดเป็นร้อยละ 77 ของจ�านวนครูที่ลงทะเบียนทั้งหมด 
เพ่ิมขึ้นจาก 175,987 คน หรือร้อยละ 60 ในปีงบประมาณ 
2560  

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 - 2562

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 - 2562

เป้าหมายที่ 3  สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี 
     และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
     ส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
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เป้าหมายที่ 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาท
     ของสตรี และเด็กหญิงทุกคน

สถานการณ์ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศชายหญิง
ของประเทศไทยปรับตัวในทิศทางที่ดี ข้ึน โดยดัชนี 
ความไม่เสมอภาคทางเพศ (Gender Inequality  
Index) ในปี 2562 มีคะแนน 0.359 ดีขึ้นจาก 0.419  
ในปี  2559  สะท้อนถึงพัฒนาการเรื่องความเสมอภาค
ทางเพศที่ดีขึ้นในสังคมไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ 
ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อประเด็นดังกล่าวอย่าง
จริงจัง โดยได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และได้มีการออก 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
ประเทศทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องด�าเนินการ 
จัดสรรงบประมาณและสร้ างนโยบายที่ ค� านึงถึง
ความต้องการและความแตกต่างทางเพศ (Gender  
Responsive Budgeting: GRB) เพ่ิมขึ้น เพ่ือลด 
ความเหลื่อมล�้าทางสังคมและส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้ม 

ในการถือครองท่ีดินเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2561 มีสัดส่วน
การครอบครองที่ดินเ พ่ือท�าการเกษตรของผู้หญิง 
ต่อผู้ชายที่ 44.1 ต่อ 55.9 เพ่ิมขึ้นจาก 36.3 ต่อ 63.7 
ในปี 2556 รวมทั้งมีบทบาททางการเมืองและภาคธุรกิจ 
มากขึ้น ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรร้อยละ  15.75  เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  6.09
ในปี  2559 และสัดส่วนของบริษัทที่ ผู้ หญิงอยู่ ใน 
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 1 คนที่ร้อยละ 
86 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 74 ในปี 2560 และสามารถ 
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ิมขึ้น 
โดย ใน ปี  2562 มีสัดส่ วนผู้ หญิงอายุ  6  ปีขึ้ น ไป 
ใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 65.6 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 50.7  
ในปี 2559   

สัดส่วนของผู้หญิงในสภาผู้แทนราษฎร
ของประเทศไทย

ที่มา: สหภาพรัฐสภา

สัดส่วนของผู้หญิงด�ารงต�าแหน่งด้านการบริหาร
ระดับสูงในภาคเอกชนของประเทศไทย

ที่มา: Women in Business Report 2020 บริษัท Grant Thronton
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เป้าหมายที่ 6  สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและสุขาภิบาล
      ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้
     ส�าหรับทุกคน    

คนไทยสามารถเข้าถึงน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
เห็นได้จากสัดส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ ใช้น�้ าดื่มจาก 
แหล่งน�้าสะอาดที่ เ พ่ิมขึ้นจากร้อยละ 98 ในปี 2559  
เป็นร้อยละ 99.5 ในปี 2562 เช่นเดียวกับสัดส่วนสมาชิก
ในครัวเรือนที่มีสถานที่ เฉพาะส�าหรับล้างมือซึ่งมีน�้ า 
พร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดอื่นเพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 81.2 เป็นร้อยละ 89 และสัดส่วนสมาชิกใน 
ครัวเรือนที่ ใช้ส้วมท่ีถูกสุขอนามัยและไม่ได้ใช้ ร่วมกับ 
ครัวเรือนอื่นอยู่ที่ร้อยละ 97.1 ทั้งนี้ คุณภาพน�้ายังเป็น 
ปัญหาส�าคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุง โดยระหว่างปี 
2553 - 2562 น�้าบริโภคในครัวเรือนเพียงร้อยละ 34.3 
มีคุณภาพเหมาะสมส�าหรับการบริโภค ในขณะที่ร้อยละ  
49.1 ต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนการบริโภค และร้อยละ  
16.6 มีคุณภาพไม่เหมาะสมส�าหรับการบริโภค นอกจากนี้  
การบ�าบัดน�้าเสียท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งจากชุมชนและ 
เขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้แหล่งน�้าบางส่วนอยู่ในสภาพ
เส่ือมโทรม อย่างไรก็ดี พบว่าแนวโน้มสถานการณ์ 
คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินในภาพรวมดีขึ้น    ในปี   2562
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพอยู่ 
ในเกณฑ์ดี/ดีมากเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

ในมิติของการจัดการน�้ าพบว่าประเทศไทยมีระดับ
ความเครียดน�้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ้    ในขณะท่ีประสิทธิภาพการใชน้�า้ปรบัตวั 
เพ่ิมขึ้นจาก 6.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลูกบาศก์เมตร 
ในปี 2559 เป็น 7.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลูกบาศก์เมตร 
ในปี 2561 แต่สัดส่วนของปริมาณน�้ าสูญเสียยังมี 
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 29.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 
34.7 ในปี 2562 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ 
ได้ ที่ร้อยละ 25 นอกจากนี้  ประเทศไทยมีกลไกเชิง 
สถาบันและการมี ส่วนร่วมด้ านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�้าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง – สูง มีคะแนน 
เฉลี่ย 53 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมีส�านักงาน 
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานประสาน 
หลักด้านการบริหารจัดการน�้าของประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมี ส่ วนร่ วมกับนานาชา ติ ในการบริห าร จัดการ 
ทรัพยากรน�้า โดยได้ร่วมกับ 4 ประเทศในลุ่มน�้าโขง 
จัดตั้งคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River 
Commission: MRC) เพ่ือส่งเสริมและประสานงาน 
ด้านการจัดการและการพัฒนาแหล่งน�้ าอย่างยั่งยืน  

สถานการณ์คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าผิวดิน 
พ.ศ. 2553 - 2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

เป้าหมายที่ 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาท
     ของสตรี และเด็กหญิงทุกคน
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เป้าหมายที่ 7  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
     ในราคาที่สามารถ ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

ในปี 2562  ครัวเรือนกว่าร้อยละ 99.8 สามารถเข้าถึง
ไฟฟ้า  และปร ะ เทศไทยมีแนวโน้มการ ใช้พลังงาน 
ทดแทนที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น แล ะลดการป ล่อยก๊ า ซค า ร์ บอน 
ไดออกไซด์ (CO2) ลง ซ่ึงในปี 2562 ภาคพลังงาน 
ปล่อย CO2 เฉลี่ย 1.89 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 
1 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) ลดลงจาก 1.94 
พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 ktoe ในปี 2559 
นอกจากนี้   ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การพัฒนาไป สู่ สังคมคาร์บอนต�่ าที่ ลดการ พ่ึงพา 
เ ชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ล  โ ดยมี เ ป้ า หม าย เ พ่ิ มสั ดส่ ว น 
การใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงาน ซึ่งในระหว่างปี 2559 – 2563 สัดส่วน 
การใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.9 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 15.5 ในปี 2563 และค่าความเข้มของการใช้ 
พลังงาน (Energy Intensity: EI) มีแนวโน้มลดลง 
โดยค่ าความ เ ข้มของการ ใช้พ ลังงาน ใน ปี  2563 

อยู่ที่ 7.53  ktoe  ต่อพันล้านบาท  คิดเป็นผลการประหยัด 
พลังงานเท่ากับ 10,185 ktoe ลดลงจากปี 2559 
ที่มีค่า EI อยู่ที่ 8.12 ktoe ต่อพันล้านบาท นอกจากนี้
ประเทศไทยได้ด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าเพ่ือยกระดับโครงข่ายไฟฟ้า
ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับและเชื่อมต่อกับ 
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยส่งเสริม 
ร ะบบ โครงข่ าย ไฟฟ้าอั จฉริ ย ะ  หรื อสมาร์ ทกริ ด  
อย่างไรก็ดี   สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ด้านพลังงานยังคงน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ที่มา : การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
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เป้าหมายที่ 8  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
     ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
     เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่า
     ส�าหรับทุกคน

เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ 
แท้จริงต่อประชากร (Growth of real GDP per capita)
ของไทยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ชะลอตัวลงจาก 
ร้อยละ 3.8 และ 3.7 ในปี 2561 และ 2560 ตามล�าดับ โดยมี
สาเหตุส� าคัญจากการส่งออกท่ีลดลงซึ่งส่วนหนึ่ง 
เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ด ี
การพัฒนาด้านผลิตภาพแรงงานของไทย อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริงต่อประชากรผู้ม ี
งานท�าของประเทศไทยในปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.0 
เท่ากับปีก่อนหน้าและเป็นระดับท่ีสูงกว่าท่ีก�าหนดไว้ตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมาย 
ผลิตภาพแรงงานในช่วงปี 2561-2565 ขยายตัว 
ร้อยละ 2.5 ต่อปี นอกจากน้ี สถานการณ์ในการส่งเสริม 
งานที่มีคุณค่าส� าหรับทุกคนดี ข้ึนตามล�าดับค่าจ้ าง 
แรงงานต่อชั่วโมงการท�างานของเพศชายและหญิง 
มีความใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงได้รับค่าจ้างสูงกว่า 
เพศชายเล็กน้อย ในขณะที่อัตราการว่างงาน โดย 
เปรียบเทียบระหว่ างเพศหญิงและเพศชายมีความ 
ใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีช่องว่าง 

ระหว่างเพศในด้านเศรษฐกิจลดลง และมีอัตราการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานในประเทศ และสัดส่วน 
แรงงานเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2561-2562  
อย่างไรก็ตาม อัตราผู้ได้รับการคุ้มครองประกันสังคม 
ต่อผู้มีงานท�าเฉลี่ยของไทยต�่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผน 
แม่บทฯ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน 
ทางสังคม โดยอยู่ที่ร้อยละ 43.41 ในด้านการเสริมสร้าง 
ความเป็นผู้ประกอบการ พบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของ MSME (GDP MSMEs) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศ (GDP) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 32.8  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 34.0 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม  
การบริโภควัสดุ พ้ืนฐานต่อหัวยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ซึ่งอาจสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตและการ 
บริโภคที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ คาดการณ์ 
ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรงต่อความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายท่ี 8  
เนื่องจากผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
และอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่ต้องหยุดชะงัก 
ตั้งแต่ต้นปี 2563 

อัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อประชากร

ที่มา: สศช. และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เป้าหมายที่ 7  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
     ในราคาที่สามารถ ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
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เป้าหมายที่ 9  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการ
     เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
     ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (World 
Competitiveness Ranking) โดยสถาบัน IMD ในช่วง 
ปี 2559 – 2563 บ่งชี้ว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีขึ้น โดยใน 
ปี 2563 ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานอยู่ ในอันดับท่ี 44 ดี ข้ึนจากอันดับท่ี 49 ใน 
ปี 2559  โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ใน 
อันดับที่ 26 จาก 63 ประเทศ ในปี 2563 สะท้อนถึงความ 
ก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่งทางบก 
ทางรางและทางอากาศการขนสง่สนิคา้    ตลอดจนการขยาย 
ระบบโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีค่าความหนาแน่นของ 
โครงข่ายถนนอยู่ที่ 1.37 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร 
เ พ่ิมขึ้นจาก 0.89 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร ใน 
ปี 2559 แสดงให้เห็นว่ามีความครอบคลุมของถนนต่อ 
พ้ืนที่อยู่ในระดับสูง นอกจากน้ี ได้ส่งเสริมการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ 
ทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

โดยได้เริ่มด�าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ 
และมีบทบาทในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกไปแล้วกว่า 164,473 ตัน CO2 เทียบเท่า ระหว่าง 
ปี 2560 – 2562 รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 
โดยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวล 
รวมในประเทศ (GERD/GDP) ระหว่างปี 2559 – 2562 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 0.78  ในปี 2559  เป็น 
รอ้ยละ   1.0    ในปี   2562     เชน่เดยีวกบัสัดส่วนจ�านวนบคุลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อจ�านวนประชากร  
1 ล้านคน ในช่วงปี 2559 – 2561 ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง จาก 1,264 คน ต่อประชากร 1 ล้านคนในปี 2559 
เป็น 1,840 คนต่อประชากร 1 ล้านคนในปี 2561

อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (MSME) ในช่วงปี 2559 - 2563 มี 
แนวโน้มลดลง จากร้อยละ 2.9 ในปี 2559 หดตัวท่ี 
ร้อยละ -5.7 ในปี 2563 อันเป็นผลจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME ภาคการผลิต
ระหว่างปี 2559 - 2563

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

ในช่วงปี 2559 – 2562 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
ความเหลื่อมล�้าของรายได้ โดยรายได้ต่อหัวของกลุ่ม 
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด (Bottom 40)  
มีอัตราเพ่ิมขึ้น ท�าให้ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนใน 
กลุ่มชั้นรายได้ต่าง   ๆ   ลดลง    อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล�้า 
ในการถือครองทรัพย์สินยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก 
ยังไม่ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีเพ่ือลดปัญหาความ 
เหลื่อมล�้าอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มด�าเนิน
การโครงการต่าง ๆ และจัดตั้งสวัสดิการสังคมจาก 
ภาครัฐเพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสความเท่าเทียมในการด�ารง 
ชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มคน 
ยากจนและประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เงินอุดหนุน 
เ พ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
       ส�านักงานประกันสังคม และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
จ�าแนกตามการมีหลักประกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลเด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ ปี 2561 
                 และข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2562

เป้าหมายที่ 9  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการ
     เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
     ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
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เป้าหมายที่ 11  ท�าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 
      มีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับ
     การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
มีความครอบคลุม และมีความปลอดภัยมีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้น โดยผลการส� ารวจครัวเรือนผู้มี รายได้น้อย 
ใน ชุมชนแออัดที่ มี ความ เดือดร้อนด้ านที่ อยู่ อ าศัย 
ในปี 2560 มีจ� านวน 701,702 ครัวเรือน ลดลง 
จาก  79 1 , 647  ครั ว เ รื อน ใน ปี  2558  ในขณะที่ 
การก่ออาชญากรรมในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกาย 
และเพศ ปี 2563 ได้รับแจ้ง 14,585 คดี ลดลงจาก  
20,744 คดี ในปี 2559 สะท้อนถึงสถานการณ์ความ 
ปลอดภัยของประชาชนที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับจ�านวน 
ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในภาพรวมที่ 
ลดลง โดยในปี 2561 มีจ�านวน 1,845 คน ต่อประชากร 
100,000 คนลดลงจาก 6,553 คน ต่อประชากร  
100,000 คน ในปี 2559 โดยภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ 
มากที่สุด ได้แก่ อุทกภัยและภัยแล้ง ส่วนปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่น�ากลับไปใช้ประโยชน์และได้ รับการก�าจัด 
อย่างถูกต้องเพ่ิมสูงขึ้น โดยปี 2562 มีขยะท่ีได้รับ 
การก�าจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 9.57 
ล้านตันในปี 2559 และมีขยะถูกน�ากลับไปใช้ประโยชน์  
ในปี 2562 ที่ 12.52 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 5.81 ล้านตัน  
ในปี 2559

นอกจากนี ้  การใช้ประโยชน์จากทีด่นิในเมืองมีประสิทธิภาพ
ขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราส่วนระหว่างอัตราการใช้ที่ดิน 
ต่ออัตราการเติบโตของประชากร (LCRPGR) ในช่วง 

ปี 2559-2562 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.958 ลดลงจาก  
0.967 ในช่วงปี 2554 - 2559 สะท้อนให้เห็นถึงการใช ้
ที่ดินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และภาครัฐยังได้บรรจุ 
ประเด็นการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่ม 
ในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
แล ะการบ ริห ารจัดการที่ ดี ไ ว้ ใ นแผนแม่บทภาย ใ ต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องการเข้าถึงระบบขนส่ง 
สาธารณะได้โดยสะดวกของประชากรในพ้ืนที่ เมือง 
โดยประชากรเมืองเฉลี่ยเพียงร้อยละ 24 สามารถ 
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวก และมีเพียง 
กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีสัดส่วน 
สูงกว่าร้อยละ 50 ขณะท่ีเมืองในพ้ืนที่ปริมณฑล ได้แก ่
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร มีสัดส่วนประชากร 
ที่ เข้ าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ โดยสะดวกต�่ ากว่า 
ค่าเฉลี่ย 

นอกจากนี้ สัดส่วนพ้ืนที่เปิดสาธารณะต่อพ้ืนที่เมือง 
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า โดยเฉพาะสัดส่วนของพ้ืนที่ 
สี เขียว ซึ่งกรุงเทพมหานครมี สัดส่วนพ้ืนที่สี เขียว 
เพียงร้อยละ 2 ของพ้ืนที่เมืองทั้งหมด อีกทั้งยังมีปัญหา 
มลพิษทางอากาศที่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM2.5 โดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น

ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จ�านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดที่ม ี
ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย (ครัวเรือน)
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เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
     และการบริโภคที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้จดัท�าแผนขับเคลือ่นการผลติและการบรโิภค
ทีย่ัง่ยนื  พ.ศ.  2560 - 2580    (ฉบบัปรับปรุง)  เพ่ือวางกรอบ
การด�าเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยนสังคมไทยสู่สังคมที่มี 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  
และสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการ 
ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางที่ 
ก�าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
และในภาคธรุกจินกัลงทนุและผูป้ระกอบการใหค้วามส�าคญั 
กับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยในปี 2563  
บริษัทจดทะเบียนไทยร้อยละ 20.14 จัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืนตามความสมัครใจและเปิดเผยข้อมูลในมิติ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental,  
Social and Governance: ESG) รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่ มีกระบวนการผลิตและ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยระหว่างปี 2554 – 2563 
มีโรงงาน/สถานประกอบการได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียวรวมทั้งสิ้น 40,799 ใบรับรอง และตั้งเป้าหมาย 
ให้โรงงานอุตสาหกรรมภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรมที่มีอยู่กว่า 71,130 โรงท่ัวประเทศ พัฒนา 

สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี 2568 นอกจากนี้ 
ภาคพลังงานได้ลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลลง 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน 
หมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนก�าลัง 
ผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน 
ต่อหัวประชากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก   136.90   วัตต์ต่อคน 
ในปี 2559 เป็น 163.82 วัตต์ต่อคนในปี 2561 อีกทั้ง 
ยังเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ตระหนักถึง 
ผลกระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งเตรียมการจัดท�าบัญชีต้นทุนด้าน 
ทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม   (System    of   Environmental- 
Economic    Accounting:   SEEA)   รว่มกบับญัชปีระชาชาติ
ด้านการท่องเท่ียว (Tourism Satellite Account) 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม  
ยังคงมีความท้ าทายส� า คัญด้ านการ สูญเ สียและ 
ขยะอาหาร โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีปริมาณ 
ขยะอาหาร ประมาณ   78.69    กโิลกรัมตอ่คนตอ่ปี     ซึง่สูงกวา่ 
ค่าเฉลี่ยของประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงและยัง 
ขาดการติดตามและจัดเก็บข้อมูลด้านการสูญเสียและ 
ขยะอาหารอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควร 
เร่งด�าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ 
ขยะและของเสียอันตราย เนื่ องจากมีปริมาณขยะ 
มูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนของขยะ 
มูลฝอยที่ได้รับการก�าจัดถูกต้องมีแนวโน้มลดลงจาก 
ร้อยละ 35.37  ในปี  2559  เป็นร้อยละ  34.17  ในปี   2562 
เช่นเดียวกันกับการจัดการของเสียติดเชื้อจากชุมชน 
ซึ่งในปี 2562 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 16.13

เป้าหมายที่ 11  ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
      มีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับ
     การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
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1  กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
     กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                     และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   (Nationally    Determined 
Contribution: NDC) ต่อส�านักเลขาธิการ UNFCCC1   

โดยก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขั้นต�่า
ที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ และก�าหนดเป้าหมายขั้นสูง 
ที่ร้อยละ 25 จากกรณีปกติภายในปี 2573 ในระยะที่ 
ผ่านมาได้มีการบูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในนโยบายและแผนระดับชาติ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 และแผนการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  (National 
Adaptation Plan: NAP) รวมท้ังอยู่ระหว่างการศึกษา 
เพ่ือจดัท�ายทุธศาสตรร์ะยะยาวในการพัฒนาแบบปลอ่ยกา๊ซ 
เรือนกระจกต�่าของประเทศไทย  (Thailand’s    Long-Term 
Low Greenhouse Gas Emission Development 
Strategy) 

ในการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
พบว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปได ้
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 หรือลดได้ทั้งส้ิน 51.72  
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) 
ในปี 2563 ซ่ึงสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ในระยะแรกแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะสามารถบรรล ุ
เป้าหมายขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ใน NDC ได้ภายในปี 2573 
และได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการและการลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติรวมทั้งการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตลอดจนก�ากับ 
การด� า เ นิ นการขั บ เคลื่ อน ให้ สอดคล้ องกั บกรอบ 
การด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
พ.ศ. 2558 - 2573 ซึ่งในปี 2563 ร้อยละ 50 ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�าและด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติระดับ 
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  
นอกจากนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
ได้ก� าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก 
การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน เท่าเทียมและทั่วถึงหลัก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา 
และ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างมีคุณภาพ สร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล 
     และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
     เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้จัดท�าคู่มือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทาง 
ทะเล    ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของการจัดการท่ีมีระบบนิเวศ
เป็นศูนย์กลาง (Ecosystem-based management) 
และการวางแผนพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ัง (Coastal and 
Marine Spatial Planning: CMSP) เพ่ือการบริหาร 
จัดการพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ังให้ครอบคลุมท้ังมิติทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้ด�าเนินการร่วม
กับทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเพ่ือแก้ไขปัญหาการประมง 
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing) จนสามารถปลดใบเหลืองที่คณะกรรมาธิการ 
ยุโรปประเมินว่าประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือตามกฎ 
ระเบียบ IUU ได้อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 
2562 โดยประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือและความช่วย 
เหลือทางวิชาการแก่ประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ทั้งใน 
ด้านการต่อต้านการท�าประมง IUU และการถ่ายทอดองค ์
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า อาทิ การผลักดัน
การจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพ่ือต่อต้านการประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  (ASEAN  
Network for Combating Illegal, Unreported  
and Unregulated Fishing: AN-IUU) อย่างไรก็ตาม  
ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายส�าคัญในการใช้ประโยชน์

และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่าง 
ยัง่ยนื โดยเฉพาะในการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลจาก 
ผลการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health 
Index: OHI) ในปี 2562 ประเทศไทยได้ 66 คะแนน  
จาก 100 คะแนน ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ ท่ี 71 
คะแนน และถูกจัดอยู่อันดับที่  130  จาก  221  เขตเศรษฐกิจ
จ�าเพาะ (Exclusive  Economic  Zones: EEZs) โดยมีตัว
ชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีคะแนนค่อนข้างต�่า ได้แก ่
การเป็นแหล่งอาหาร (Food Provision) 17 คะแนน 
และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products)  
44 คะแนน โดยทั้งสองตัวช้ีวัดมีความเก่ียวข้องกับ 
ปริมาณการจับปลาที่สอดคล้องกับผลผลิตการประมง 
สูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY)  
ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น�้า และการวัด
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากร 
ทางทะเลที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนปัญหา 
ใ นท้ องท ะ เล ไทยที่ ต้ อง เ ร่งจัดการ ให้ กลั บสู่ คว าม 
อุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ี ยังต้องเร่งรัดการอนุรักษ์ 
พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือคุ้มครองความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเล แม้ในระยะที่ผ่านมา 
ไดม้กีารประกาศพ้ืนทีอ่นรัุกษแ์ละพ้ืนทีคุ่ม้ครองทีค่รอบคลุม 
พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังรวมเป็นพ้ืนที่ 15,336 ตาราง 
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.74 ของพ้ืนที่ทางทะเล 
ทั้งหมดของประเทศ แต่ยังคงต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 
ให้อนุรักษ์พ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝ่ังอย่างน้อยร้อยละ 10 
ภายในปี 2563

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
     กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                     และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
      อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
        สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดิน
       และฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสีย
      ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศค่อนข้างคงที่
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 32 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยใน 
ปี  2563   มีพ้ืนที่ป่าไม้  102.35  ล้านไร่ ซ่ึงภาครัฐได้ส่งเสริม 
การจัดการป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมผ่านการจัดตั้ง 
ป่าชุมชน โดยมีพ้ืนที่ป่าชุมชนสะสมทั้งสิ้นกว่า   7.63  ล้านไร่ 
และมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 17,442 หมู่บ้าน ในปี 2562  
นอกจากนี้ สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 
ดินมีแนวโน้มที่ดีขึ้น พิจารณาจากพ้ืนที่ของดินปัญหาที่ 
เกิดตามสภาพธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ 
มีขนาดลดลง จากปี 2550 ที่มีประมาณ 66.38 ล้านไร่ 
เหลือประมาณ 60.03 ล้านไร่ ในปี 2563 การลักลอบล่า 
และค้าสัตว์ป่ามีแนวโน้มลดลง สังเกตได้จากในปี 2563 
มีคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า 29 คดี ตรวจยึดสัตว์ป่า 
ของกลาง 2,099 ตัว และซากสัตว์ป่าของกลาง 60 ซาก 
ลดลงจาก 627 คดีในปี 2559 ซึ่งตรวจยึดสัตว์ป่า 
ของกลางได้ 13,428 ตัว และซากสัตว์ป่า 1,204 ซาก 
นอกจากนี้ ประเทศไทยให้ความส�าคัญในการระดมและ 
เพ่ิมทรัพยากรทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการด�าเนิน 
การด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาจากงบประมาณ 
ด้ านสิ่ งแวดล้อมที่ ใ น ปีงบปร ะมาณ 2563 ได้ รั บ 
การจัดสรร 12,689 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจาก 6,947 ล้านบาท

ในปี 2559 และประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างเป็นทางการด้านความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่าง ปี 2559 – 2561 
ได้รับความช่วยเหลือเป็นมูลค่ารวมประมาณ 33.51 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.05 พันล้านบาท 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ด้านความหลากหลายทาง 
ชีวภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มแย่ลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยดัชนีบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (Red List Index) 
ของประเทศไทยมีคะแนนลดลงจาก 0.810 ในปี 2553 
เหลือ 0.776 ในปี 2563 ซ่ึงบ่ง ช้ีว่ าประเทศไทยม ี
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และมีชนิดพันธุ์พืช 
และสัตว์ที่ถูกคุกคามมากขึ้น ซึ่งในปี 2559 มีจ�านวนสัตว ์
มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ไปแล้ว 8 ชนิด และมีสถานภาพ 
สูญพันธ์ุในธรรมชาติอีกจ�านวน 4 ชนิด นอกจากน้ี 
การประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของชนิดพันธ์ุพืช 
ในประเทศไทยในปี 2558 พบวา่มจี�านวนพันธุพื์ชทีสู่ญพันธุ์ 
ในธรรมชาติ 2 ชนิด อยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 
737 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ 207 ชนิด และใกล้สูญพันธุ์ 
อย่างยิ่ง 20 ชนิด 
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เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
      เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
                      ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล 
                      รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การด� า เนินงานของประ เทศไทยในการมี ส่วนร่วม 
ในสถาบันที่ เ ก่ี ยวข้ องกับธรรมาภิบ าล โลกอยู่ ใ น 
ร ะดั บดี โ ดย ได้ รั บ เ ลื อก ใ ห้ ด� า ร งต� า แหน่ งสม า ชิ ก 
คณะมนตรี เศรษฐกิจและ สังคมแห่งสหประชาชาติ  
(ECOSOC) วาระปี 2563-2565 และได้รับเลือกตั้ง 
เ ป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่ าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
(CCPCJ) วาระปี 2561-2564 นอกจากนี้ ในปี 2563 
ยังได้รับการจัดอันดับจากดัชนีนิติธรรม (Rule of 
Law Index) ให้อยู่ในอันดับท่ี 71 จาก 128 ประเทศ 
ทั่วโลก ขยับสูงขึ้น 5 อันดับจากปี 2562 และยังมี 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเชิงสถาบัน โดยเฉพาะ 
การปรับปรุงการให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ โดยในปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ร้อยละ 
84.50 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ภายใน 
ปี 2565 นอกจากนี้ ในปี 2563 ประเทศไทยได้คะแนน 
Corruption Perceptions Index (CPI) ท่ี 36 คะแนน 
เท่ากับปี 2562 อยู่ในอันดับท่ี 104 ลดลง 3 อันดับจาก
ปี 2562 

ในด้านการจัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน 
ประเทศไทยมีแนวโน้มการจดทะเบียนเกิดเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมให้มี 
การจดทะเบียนเกิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์โดยเฉพาะผู้ท่ีเกิด 
ในพ้ืนที่ห่างไกลและบุคคลไร้รัฐ เนื่องจากมีข้อจ�ากัด 
ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ ภาษา และการเดินทาง 
ในส่วนของการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย 
ที่ ไ ม่ เลือกปฏิบัติ  ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการไม่ เลือก 
ปฏิบัติและความเท่ า เทียม รวมทั้ งยังได้ระ บุ เรื่ อง 
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก�าหนด 
ให้ บุคคลย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย มีสิทธิและ 
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม 
กัน นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าในการจัดการปัญหา 
การค้ามนุษย์อย่างมีนัยส�าคัญ สะท้อนให้เห็นจากสถานะ 
ของประเทศไทยในปี 2563 ที่รายงานสถานการณ์การ 
ค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (The Trafficking in 
Persons:TIP Report 2020) จัดให้อยู่ในระดับ 2 
(Tier 2) ซึ่ง เ ป็นระดับ ท่ีต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ีเคยถูกจัดให้อยู่ ในระดับ 2 
ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) และระดับ 3 
(Tier 3)

เป้าหมายที่ 15  ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
      อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
        สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดิน
       และฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสีย
      ความหลากหลายทางชีวภาพ
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เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน
     และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
                     เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสามารถในการระดมเงินทุนเพ่ือการพัฒนาของไทย
ในภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม เห็นได้จากสัดส่วน 
รายได้สุทธิของรัฐต่อ GDP และสัดส่วนงบประมาณ 
ภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษีภายในประเทศที่สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย ในขณะที่สัดส่วนภาระการช�าระหนี้ที่ เป็น 
เงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า 
และบริการของลดลงอย่างต่อเนื่องและอยู่ ในระดับ 
ต�่ากว่าเพดานที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิที่รวมการช่วยเหลือ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Net FDI) ในปี 2562 
พบว่าอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2554-2561 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ด�าเนินการเพ่ือเสริมสร้างบทบาท 
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา ผ่านการให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศในหลายรูปแบบ อาทิ การให้ 
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แก่ประเทศก�าลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในมิติการพัฒนาท่ีหลากหลาย ครอบคลุมการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ และ เทคโนโลยี  การสนับสนุนวัสดุและ 
อุปกรณ์ และการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครไป 
ปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ และการปฏิบัติตามพันธะ 
สัญญาทางด้านภาษีขององค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) และได้ให้สิทธิพิเศษแก ่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ด้วยการยกเลิกภาษีน�าเข้า 
และโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF) แก่สินค้า 
ที่ส่งมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มี 
การด�าเนินการภายในประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบาย 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน SDGs มาอย่างต่อเนื่อง
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การประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
 ในการประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย 
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เพ่ือสะท้อนความคืบหน้าของการด�าเนินการและความท้าทายในการบรรลุ SDGs  
ภายในกรอบเวลาท่ีก�าหนด มีหลักการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้

 1 . กรณีที่ประเทศไทยมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จะประเมินโดยอ้างอิงกับตัวชี้วัด SDGs ที่ก�าหนด 
โดยสหประชาชาติ (SDG global indicator) 
 2. กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการประเมินตัวช้ีวัด SDGs ที่ก�าหนดโดยสหประชาชาติ จะพิจารณา 
ใช้ตัวชี้วัดทดแทน (proxy indicator) โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 3 .  กรณี ท่ี ไ ม่มีข้อ มูล เชิงสถิติส� าหรับประ เมินความก้ าวหน้ าของเ ป้าหมายย่อย (SDG Target)  
จะอ้างอิงกับผลการด�า เ นินงานของภาครัฐและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยนั้น ๆ  
โดยประเมินจากภาพรวมความส�าเร็จและอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
 4.  กรณีที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยไม่มี 
ข้อผูกมัดในการด�าเนินการดังกล่าว จะพิจารณาความก้าวหน้าจากกิจกรรมหรือโครงการที่ ได้ด�าเนินการไป 
และความเชื่อมโยงกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายย่อย

 การประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs จะยึดค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในเป้าหมายย่อย 
(SDG Target) หรือเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก โดยการบรรลุเป้าหมายได้ในช่วงเวลา 
ที่ก�าหนดจะเทียบเท่ากับร้อยละ 100 และพิจารณาว่าในปี 2563 (หรือ ณ ปีที่มีข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยขับเคลื่อน 
เป้าหมายย่อยดังกล่าวไปมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกับเป้าหมายสุดท้าย และในกรณีท่ียังไม่มีการก�าหนดค่าเป้าหมาย 
จะประเมินโดยพิจารณาความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs โดยเปรียบเทียบข้อมูลปี 2563 หรือ ปีที่มีข้อมูลล่าสุด 
กับข้อมูลปี 2559 โดยมีค่าสีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย ดังนี้

 การประเมินสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละเป้าหมาย SDGs จะค�านวณจากสถานการณ์ของเป้าหมายย่อย 
(SDG Target) ภายใต้เป้าหมายหลักน้ัน ๆ โดยน�าคะแนนที่ได้จากการประเมินความส�าเร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย 
มาก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนักที่เท่ากัน (equal weighting) เพ่ือค�านวณเป็นค่าสีแสดงสถานะของแต่ละเป้าหมาย SDGs 
โดยใช้ค่าสีแสดงสถานะ 4 สีเช่นเดียวกับเป้าหมายย่อย

ตารางที่ 1: การก�าหนดค่าสีแสดงสถานะของเป้าหมาย

เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน
     และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
                     เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน SDGs ให้ เ ป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้โดยสหประชาชาติ 
หรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก�าหนดกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมายไว้ทั้งภายในระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี  
และระยะ 15 ปี โดยมีเป้าหมาย SDGs ที่มีค่าสีแสดงสถานะเป็นสีเหลือง 10 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 58.8 ของ 
เป้าหมายทั้งหมด และมีเป้าหมายที่มีค่าสีแสดงสถานะเป็นสีส้ม 7 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 41.2 ในขณะที่ ไม่มี 
เป้าหมายใดมีสถานะที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการ 
ขับเคลื่อน SDGs ไปพร้อมกันในทุกมิติ แต่ยังคงมีความท้าทายส�าคัญหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนา 
ที่จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ 
อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินการของเป้าหมายอื่น ๆ อาทิ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ต่อความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs รูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ยังพ่ึงพิงสารเคมี อุบัติเหตุ 
ทางท้องถนน การจัดการขยะและของเสียอันตราย ปัญหามลพิษทางทะเล ตลอดจนการเข้าถึงหลักประกันขั้นพ้ืนฐาน 
และความคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ของกลุ่มประชากรที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จึงส่งผลให้ประเทศไทย 
ยังไม่สามารถขับเคล่ือน SDGs ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 4

 ผลการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบ่งชี้ ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในหลากหลาย 
ประเด็น โดยในมิติการพัฒนาคน (People) ภาครัฐและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ด� า เนินมาตรการต่าง ๆ 
เ พ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งมุ่งขจัดปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง สะท้อนให้ เห็นความก้าวหน้า 
ในการขับเคลื่อน เป้าหมายที่  1 ขจัดความยากจน เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพและ เป้าหมายที่  5 
ความเท่า เ ทียมทางเพศ ในมิติ เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ประเทศไทยมีความก้าวหน้าใน 
การขับ เคลื่ อน เ ป้ าหมายที่  7 พลังงานสะอาดที่ เข้ าถึงได้  เ ป้ าหมายที่  8 งานที่มีคุณค่ าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ  เ ป้ าหมายที่  9  โครงสร้ าง พ้ืนฐาน นวัตกรรม และ อุตสาหกรรม  และ เ ป้ าหมายที่  10  
ลดความเหลื่อมล�้าอันเป็นผลมาจากการด�าเนินการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาประกอบ 
กับการลงทุนทางโครงสร้ างพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี  และนวัตกรรมต่ าง ๆ รวมไปถึง 
การด�าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล�้ า ในสังคมไทยในมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มีความก้าวหน้าส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือ 
เตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนรับมือกับ 
ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากน้ัน ในมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Parnership) มีความก้าวหน้า 
ในการขับเคลื่อน เ ป้าหมายที่  17 ความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เ ป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยมี 
บทบาทส�าคัญในเวทีโลก อาทิ การเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินแก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีข้อผูกพันในฐานะประเทศผู้ ให้ (donor) ก็ตาม 

แผนภาพที่ 4: ผลการประเมินสถานะของเป้าหมาย SDGs 
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 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงต้องเร่งรัดการด�าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายที่มีสถานะการด�าเนินการ 
อ ยู่ ในระดับเ ส่ียง ได้แก่  เ ป้าหมายที่  2 ขจัดความหิวโหย เ ป้าหมายที่  3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
เป้าหมายที่ 6 น�้าสะอาดและการสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 การผลิต 
และการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 ทรัพยากรทางทะเล และเป้าหมายที่ 16 ความสงบสุข ยุติธรรม และ 
สถาบันเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติได้ภายในปี 2573

ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายย่อย (SDG Targets)
 ในการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายเป้าหมายย่อย (SDG Targets) พบว่า ประเทศไทย 
มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนในระดับที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (สีเขียว) จ�านวน 52 เป้าหมายย่อยจาก 
ทั้งหมด 169 เป้าหมายย่อย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.8 ในขณะที่ มีความก้าวหน้าการขับเคลื่อนในระดับที่อยู่ต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 75 – 99 ของค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ (สีเหลือง) จ�านวน 74 เป้าหมายย่อย คิดเป็น 
ร้อยละ 43.8 และอยู่ในช่วงร้อยละ 50 – 74 ของค่าเป้าหมายที่ก�าหนด (สีส้ม) จ�านวน 34 เป้าหมายย่อย คิดเป็น 
ร้อยละ 20.1 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายสูงในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ SDGs จ�านวน 9  
เป้าหมายย่อยหรือร้อยละ 5.3 ของเป้าหมายย่อยทั้งหมด เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานที่อยู่ต�่ากว่าร้อยละ 50  
ของค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด (สีแดง) ดังมีรายละเอียดแสดงไว้ในแผนภาพที่ 5 

แผนภาพที่ 5: ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายย่อย (SDGs Targets)

ที่มา: ประมวลโดย สศช.
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความก้าวหน้าในการด�าเนินการมากที่สุด ได้แก่ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายย่อยที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (สีเขียว) จ�านวน 15 เป้าหมายย่อย 
จาก 19 เป้าหมายย่อย หรือคิดเป็นร้อยละ 78.9 รองลงมา ได้แก่ เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้  
(ร้อยละ 60.0 มีค่าสถานะเป็นสีเขียว) เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้า (ร้อยละ 40.0 มีค่าสถานะเป็นสีเขียว)  
เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ร้อยละ 40.0 มีค่าสถานะเป็นสีเขียว) และเป้าหมายที่ 8 
งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 33.3 มีค่าสถานะเป็นสีเขียว) ตามล�าดับ ดังมีรายละเอียดแสดงไว ้
ในแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6: ผลการประเมินเป้าหมายย่อย (SDG Targets) 

ที่มา: ประมวลโดย สศช.

SDG 1

SDG 2

SDG 3

SDG 4

SDG 5

SDG 6

SDG 7

SDG 8

SDG 9

SDG 10

SDG 11

SDG 12

SDG 13

SDG 14

SDG 15

SDG 16

SDG 17

28.5%
(2 เป้าหมายย่อย)

28.5%
(2 เป้าหมายย่อย)

43.0% 
(3 เป้าหมายย่อย)

37.5% 
(3 เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1 เป้าหมายย่อย)

25.0% 
(2 เป้าหมายย่อย)

25.0%
(2 เป้าหมายย่อย)

23.1%
(3 เป้าหมายย่อย)

7.7%
(1 เป้าหมายยอ่ย)

30.8%
(4 เป้าหมายย่อย)

38.4%
(5 เป้าหมายย่อย)

10.0% 
(1 เป้าหมายยอ่ย)

10.0%
(1 เป้าหมายยอ่ย)

80.0%
(8 เป้าหมายย่อย)

22.2%
(2 เป้าหมายย่อย)

22.2%
(2 เป้าหมายย่อย)

55.6%
(5 เป้าหมายย่อย)

50.0%
(4 เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1 เป้าหมายย่อย)

37.5%
(3 เป้าหมายย่อย)

60.0%
(3 เป้าหมายย่อย)

40.0%
(2 เป้าหมายย่อย)

16.7%
(2 เป้าหมายย่อย)

33.3%
(4 เป้าหมายย่อย)

50%
(6 เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1 เป้าหมายย่อย)

12.5%
(1 เป้าหมายย่อย)

75.0%
(6 เป้าหมายย่อย)

10.0%
(1 เป้าหมายยอ่ย)

40.0%
(4 เป้าหมายย่อย)

40.0%
(4 เป้าหมายย่อย)

10.0%
(1 เป้าหมายยอ่ย)

20.0%
(2 เป้าหมายย่อย)

50.0%
(5 เป้าหมายย่อย)

30.0%
(3 เป้าหมายย่อย)

27.2%
(3 เป้าหมายย่อย)

36.4%
(4 เป้าหมายย่อย)

36.4%
(4 เป้าหมายย่อย)

40.0%
(2 เป้าหมายย่อย)

60.0%
(3 เป้าหมายย่อย)

20.0%
(2 เป้าหมายย่อย)

30.0%
(3 เป้าหมายย่อย)

20.0%
(2 เป้าหมายย่อย)

30.0%
(3 เป้าหมายย่อย)

16.7%
(2 เป้าหมายย่อย)

16.7%
(2 เป้าหมายย่อย)

66.7%
(8 เป้าหมายย่อย)

8.3%
(1 เป้าหมายยอ่ย)

50.0%
(6 เป้าหมายย่อย)

41.7%
(5 เป้าหมายย่อย)

78.9%
(15 เป้าหมายย่อย)

5.3%
(1 เป้าหมาย

ยอ่ย)

15.8%
(3 เป้าหมายย่อย)
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SDG 1: End poverty in all its forms everywhere

ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกที่

เป้าหมายที ่

01
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 01

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในระยะที่ผ่านมา สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทย
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสามารถลดสัดส่วนคนจน 
ลงจากร้อยละ 8.61 ในปี 2559 มาอยู่ท่ีร้อยละ 6.24 ในปี 
2562 และสัดส่วนคนจนหลายมิติลดลงจากร้อยละ 20.3 
ในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจาก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายมาตรการให ้
ความช่วยเหลือจากภาครัฐแก่ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบาง

นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง 
บริการขั้นพ้ืนฐาน  โดยในปี  2562  ครัวเรือนยากจนสามารถ
เข้าถึงไฟฟา้ได้ร้อยละ 98.80 น�้าประปาร้อยละ 72.30  
และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนร้อยละ 56.99  
อีกทั้งครัวเรือนไทยร้อยละ 75.3 เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน    
อย่างไรก็ตาม   ครัวเรือนยากจนยังเข้าถึงคอมพิวเตอร ์
และอินเทอร์เน็ตได้อย่างจ�ากัด โดยครัวเรือนยากจน 
เพียงร้อยละ 1.60 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขณะที่ 
ครัวเรือนไม่ยากจนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 60.87  
ในการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือรบัมอืและลดความเส่ียงจาก 
ภัยพิบัติได้มีการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งผลักดันให้มี 
แผนและกิจกรรมการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในระดับ 
ท้องถิ่นและชุมชน ซ่ึงในปี 2563 ร้อยละ 50 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�าแผนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับ 
ประเทศ ในช่วงปี 2559 – 2561 ประเทศไทยมีผู้ได้รับผล
กระทบจากภัยพิบัติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี  2561
มีประชากรที่ประสบภัยพิบัติ 1,845 คน ต่อประชากร 
100,000 คน ลดลงจาก 6,553 คน ต่อประชากร 
100,000 คน ในปี 2559 โดยภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ 
มากที่สุด ได้แก่ อุทกภัย และภัยแล้ง ตามล�าดับ

ความยากจนเป็นอุปสรรคส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนา 
ทุนมนุษย์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งความยากจนไม่เพียงแต่หมายถึงความขัดสนทางด้านรายได้
ในการด�ารงชีพเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงวิถีชีวิตและความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ จึงท�าให ้
การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระการพัฒนาหลักของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยการยุติความยากจน 
ให้หมดสิ้นไปต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความท้าทายใน 
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังมีข้อจ�ากัดในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและสังคม 

1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือมุ่ง 
แก้ ไขปัญหาความยากจน เ พ่ิมพูนรายได้และสร้ าง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับกลุ่มคนยากจน 
และกลุ่มเปราะบาง       อาทิ      การจัดสวัสดิการและให้เงินช่วย 
เหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ          การให้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษและเงิน 
อุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด          การจัดสรรที่ดินท�ากิน 
และที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้มีรายได้น้อย       ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพและสร้ างองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนเ พ่ือ 
น�าไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน เช่น  
การพัฒนา     Smart      Farmer   การอบรมจัดท�าแผนธุรกิจ     
รวมทั้ง           การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน              โดยเฉพาะ 
ด้านการจัดการหนี้สินและการสร้างกลไกให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างเท่าเทียม 
รวมทั้งฃจัดท�าระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติ  และ 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยโดยน�าหลักการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัต ิ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่01

ความท้าทาย
ประชากรกลุ่มยากจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและ 
เป็นแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีข้อจ�ากัดในการเข้ าถึง 
ระบบประกันสังคมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทเพ่ิมขึ้น 
ในการให้บริการภาครัฐ อีกท้ังภาครัฐยังมีข้อจ�ากัดใน 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
การเชื่ อมโยงฐานข้อมูลอย่ างเ ป็นระบบ ท� า ให้ เกิด 
การท�างานซ�้าซ้อน ดังนั้น จึงควรให้ความส�าคัญและเร่ง 
พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคลุม  
และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  
โดยค�านึงถึงทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทีแ่ตกตา่งกนัของประชาชนแตล่ะกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ไม่ทั่วถึง ท�าให้ความมั่งคั่งกระจุกอยู่ตามเมืองใหญ่หรือ 
เมืองส�าคัญ อีกท้ังการแก้ปัญหาความยากจนยังมุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องมากกว่าการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนเชงิโครงสรา้งซึง่เป็นความขาดแคลนในหลาย
มิติ ทั้งด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม รวมทั้ง 
การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่สมดุลและเป็นธรรม 

1
SDG

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งด�าเนินมาตรการแก้ปัญหาความยากจน 
อย่างตรงจุด โดยเฉพาะการก�าหนดนโยบายบนพ้ืนฐาน 
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบ 
TPMAP และเร่งพัฒนาฐานข้อมูลด้านความยากจนให ้
ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายและมีความสมบูรณ์ 
ในทุกมิติ เพ่ือน�าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบนโยบาย 
และมาตรการที่ เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความ 
ต้องการของประชากรกลุ่มยากจนในแต่ละพ้ืนที่ รวมท้ัง 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มยากจนและ 
กลุ่มเปราะบางรับทราบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ที่พึงได ้
สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ 
สาธารณะที่มีคุณภาพและครอบคลุม ทั้งด้านการคมนาคม
ขนส่ง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือกระจายการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม 
การพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี ้
ควรมีการติดตามและประเมินผลกระทบของนโยบาย 
และมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับการพัฒนานโยบาย 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้  ภ าครั ฐ ได้ จัดตั้ งศู นย์ อ� านวยการข จัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (ศจพ.)    ขึ้นในปี    
2563 เ พ่ือเ ป็นกลไกเชิงนโยบายในการด�า เนินการ 
แก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล�้า 
 และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ 
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้ เ ป้า  (Thai 
People  Mapand    Analytics    Platform:  TPMAP) 
ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐท่ีสามารถระบุ 
สภาพปัญหาและความต้องการที่จ�าแนกได้ตามพ้ืนที่    
และตัวบุคคล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย
แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

SDG
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ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง:
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินสถานะของ SDG 1 
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 01

1
SDG

บา้นชากไทย ตัง้อยูท่ี่ อ�าเภอเขาคิชฌกฏู  จงัหวดัจนัทบรุ ี
เป็นหนึ่งในต้นแบบการบริหารจัดการหนี้สินภายในชุมชน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่ง มุ่งเน้นการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ าทางสังคม 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่าน 
การบริหารจัดการเงินทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า  
มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ

เดิมทีบ้ านชากไทยมีกองทุนอยู่หลากหลายรูปแบบ 
มแีนวคดิในการจดัตัง้ การรวมกลุ่ม ตลอดจนแนวทางการ
บริหารจัดการภายในกองทุนท่ีแตกต่างกันไปโดยกองทุน 
ที่ด�าเนินกิจการเพ่ือแสวงหาผลก�าไรจะเน้นการปล่อยกู้ 
ให้กับสมาชิก ซึ่งปัญหาที่ตามมาในภายหลังคือ คนใน 
ชุมชนกู้ยืมได้หลายกองทุน และเกิดการกู้ยืมจากกองทุน 

กรณีศึกษา

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย 
อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หนึ่งเพ่ือไปช�าระหน้ีอีกกองทุนเกิดเป็นหนี้หมุนเวียน  
หนี้ซ�้าซ้อนไม่สิ้นสุด ดังนั้น เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ 
คนในชุมชนดีขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดระบบกองทุน 
ในรูปแบบ การบูรณาการกองทุน ภายใต้ชื่อ “ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบ้านชากไทย” มุ่งเน้นการบริหารจัดการ 
กองทุนให้มีความเป็นเอกภาพลดปัญหาการเป็นหนี้ของ 
คนในชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ 
ของคนในชมุชนใหเ้ป็น 1 ครวัเรอืน 1 สญัญาในทีส่ดุ

โครงการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ช่วยลดปัญหาหนี ้
ซ�้าซ้อน หรือหนี้หมุนเวียนที่ เกิดจากการกู้ยืมเงินจาก 
กองทุนหน่ึงมาใช้อีกกองทุนหนึ่ง อันจะน�าไปสู่หนี้เสียใน 
ท้ายที่สุด การน�าระบบการจัดการหนี้ดังกล่าวมาใช้จะช่วย 
พัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความแข็งแรง สร้างภูมิต้าน 
ทานหนี้ สร้างมูลค่าจากทุนที่ตนกู้มาให้เกิดประสิทธิภาพ 
มากที่ สุ ด  โดย ใน ปัจจุบั น  ศูนย์ก ารจัดการ ชุมชน 
บ้านชากไทยได้ด�าเนินการปลดหน้ีให้กับครัวเรือนได้ 
ส�าเร็จ 2 ครัวเรือนจ�านวน 50,000 บาท และด�าเนินการ 
จดัการเพ่ือลดหนีใ้หก้บั 27 ครัวเรอืน จ�านวน 571,270 บาท 
นอกจากนี้  หากด�าเนินตามมาตรการที่ผ่านมาอย่าง 
ต่อเนื่องในปี 2563 จะสามารถปลดหนี้ได้เพ่ิมขึ้นจ�านวน 
8 ครัวเรือน ในปี 2565 จ�านวน 25 ครัวเรือน และ 
ในปี 2566 จ�านวน 6 ครวัเรอืน ตามล�าดบั   
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ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรื้อรังมานานในสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ และยังเป็นปัจจัยให้เกิดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพ้ืนฐานอื่น ๆ  ดังนั้น 
การขจัดความยากจนจึงถูกก�าหนดเป็นวาระการพัฒนาที่ส�าคัญของนานาประเทศ โดยเฉพาะการมุ่งขจัดความยากจน 
ขั้นรุนแรงให้หมดสิ้นไป ซึ่งในการประเมินความก้าวหน้าของประเทศในการขจัดความยากจนนั้น นิยมวัดจากระดับ 
ความยากจนด้านตัวเงินโดยใช้เส้นแบ่งความยากจน ที่บอกระดับรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 
รายวัน โดยในปี 2558 ธนาคารโลก ได้ปรับเกณฑ์ความยากจนสากลจาก 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน (2005 PPP1) 
เป็น 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน (2011 PPP) ซ่ึงเทียบเท่ากับมูลค่า ณ ราคาปี 2560 ที่ 26.26 บาท/คน/วัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สถานการณ์ความยากจนในปี 2562 ปรับตัวในทิศทาง 
ที่ดีขึ้น โดยจ�านวนคนจนลดลงจาก   5.8  ล้านคน ในปี  2559
(ร้อยละ 8.61) เป็น 4.3 ล้านคน ในปี 2562 (ร้อยละ 6.24)
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ 
ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ  
โดยในภาพรวมคนไทยมีรายไดเ้พ่ิมขึน้เป็น   9,847 บาท/คน/ 
เดือน จากปี 2560 ที่มีรายได้ 9,614 บาท/คน/เดือน 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.42 และเมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ย 
ต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด 
(Bottom 40) พบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น  
3,721 บาท/คน/เดือนในปี 2562 จาก 3,353 บาท/คน/ 
เดือน   ในปี 2558  นอกจากนี้  ข้อมูลจากธนาคารโลก ระบุว่า 
ตั้งแต่ปี 2556 ไม่มีคนไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ 
ต�่ากว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ซึ่งเป็นเกณฑ์ 
ที่ค่อนข้างต�่า เม่ือเทียบกับความจ�าเป็นในการใช้จ่ายใน 
การด�ารงชีพของคนไทย 

1  Purchasing Power Parity (PPP) หรือ ภาวะเสมอภาคของอ�านาจซื้อ เป็นค่าที่ เกิดจากการประมาณโดยเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์ เ พ่ือค�านวณหา ระดับการบริ โภคสินค้า 
  และบริการในแต่ละประเทศ โดยใช้ราคาสินค้าและบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นฐานในการค�านวณและแสดงผลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: ธนาคารโลก

สัดส่วนคนไทยที่มีการด�ารงชีวิต 
ต�่ากว่า 1.90 ดอลล่าสหรัฐฯ ต่อวัน (2011 PPP)

ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพ้ืนที่ให้หมดไป
ภายในปี 2573 ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด�ารงชีพ

รายวันต�่ากว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน

1.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาภาครัฐได้มุ่งเน้นการด�าเนินการตาม 
แนวทางการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด (targeted 
poverty eradication) ได้แก่ โครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลีย้งดเูดก็ทีเ่กดิในครวัเรอืนยากจน   โครงการบตัร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระบบคัดกรองเด็กเยาวชนทั้งในและ 
นอกระบบการศึกษาภายใต้กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล 
การพัฒนาคนแบบชี้ เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform: TPMAP) ซึ่งเป็นระบบข้อมูล 
ขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ ส ามารถระบุสภาพปัญหา  
และความต้องการที่จ�าแนกได้ตามพ้ืนที่และตัวบุคคล 
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ด�าเนินโครงการเพ่ือขจัด 
ความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนผ่านการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ 
ไทยนิยมยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการฝึก 
อาชพีเสรมิ     โครงการเสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกร 
สู่ Smart Farmer โครงการอบรมการจัดท�าแผนธุรกิจ 
การให้ความรู้ทางการเงินของครัวเรือน โดยเน้นการสร้าง 
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินและการเงิน  
โดยแบ่งเป็น การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครัวเรือน โดยเฉพาะ 
ประเด็นหนี้นอกระบบ และการสร้างกลไกให้ครัวเรือน 
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นคนที่มีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะ 
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 01
ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพ้ืนที่ให้หมดไป

ภายในปี 2573 ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด�ารงชีพ
รายวันต�่ากว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน

1.1
SDG

เผชิญกับดักความยากจน อันจะน�าไปสู่การช่วยขจัดความ 
ยากจนขัน้รนุแรงให้หมดสิน้ไปอยา่งถาวร

นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ศจพ.) เพ่ือเป็นกลไก 
เชิงนโยบายในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล�้า และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP อันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการก�าหนดนโยบายแก้ ไขปัญหาความยากจนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของพ้ืนที่ 

ความท้าทาย 
ประชากรที่มีรายได้น้อยยังมีข้อจ�ากัดในด้านการมีส่วน 
ร่วมทางเศรษฐกิจ และขาดองค์ความรู้ที่จ� า เ ป็นใน 
การบริหารจัดการหนี้สิน อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านการพัฒนาทักษะเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ยังกระจุกตัวในบางพ้ืนที่และหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม 
ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพ้ืนที่ นอกจากนี้  
ภาครัฐยังต้องแก้ไขกฎระเบียบบางประการเพ่ือให้เกิด 
การแข่งขันที่ เ ป็นธรรมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
รายย่อยมากขึ้น อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาสถานการณ์ 
เทียบเคียงกับเกณฑ์ความยากจนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ 
บริบทการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน อาทิ เกณฑ์ความ 
ยากจนส�าหรับประเทศรายได้ปานกลางของธนาคารโลก 
ซึ่งอยู่ที่ 5.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน (2011 PPP) หรือ 
เทียบเท่ามูลค่า ณ ราคาปี 2560 ที่ 75.73 บาท/คน/วัน  
ดังนั้น จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิต้านทาน 
ให้กับประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาวะ 
ยากจนด้วย

นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ไม่ทั่วถึง ท�าให้ความมั่งคั่งกระจุกอยู่ตามเมืองใหญ่หรือ 
เมืองส�าคัญ และการแก้ปัญหาความยากจนยังมุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องมากกว่าการแก้ไขปัญหา 
เชิงโครงสร้างซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาความยากจน 

ในประเทศ อีกทั้งภาครัฐยังมีข้อจ�ากัดด้านการบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐาน 
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ท�าให้การด�าเนินนโยบาย 
และมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงจุดไม่มี
ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

ข้อเสนอแนะ  
ควรเร่งให้ความรู้ด้านการจัดการรายได้และหนี้สินแก่ 
ประชากรกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และพิจารณาปรับแก้ 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือก่อให้เกิดการแข่งขัน 
ที่ เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตรายย่อยและผู้ผลิตรายใหญ ่
พร้อมทั้งเร่งรัดพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รายได้ของ 
ประชากรกลุ่ม ท่ีมีรายได้น้อยเ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเ นื่อง    
นอกจากนี้  ภาครัฐควรเร่งกระจายการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ 
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ที่มีรายได้ต�่า กระตุ้นการลงทุนและ 
การจ้างงานในพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างโอกาสในการหารายได้ 
ตลอดจนบูรณาการการท�างานและเพ่ิมบทบาททั้งใน 
ด้านการบริหารและการคลังให้กับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ประชาชนติดตามตรวจสอบการท�างานของท้องถิ่น 
อย่างเป็นระบบ และอาจใช้โครงสร้างภาษีเป็นกลไก 
ในการกระจายรายไดแ้ละลดความเหลือ่มล�า้ 
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จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้าของประเทศไทย ปี 2562 พบว่า สัดส่วน 
คนจนเมื่อวัดจากเส้นความยากจนระดับประเทศเท่ากับ 
รอ้ยละ 6.24 ในปี 2562 ลดลงจากรอ้ยละ 8.61 ในปี 2559  
หรือมีคนจนจ�านวน 4.3 ล้านคน ลดลงจาก 5.8 ล้านคน 
ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความยากจน 
หลายมิติ พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีสัดส่วนคนจน 
หลายมิติเท่ากับร้อยละ 13.4 หรือมีคนยากจนหลายมิต ิ
จ�านวน 9.3 ล้านคน และมีค่าความขัดสนเฉลี่ยในกลุ่ม 
คนยากจนหรือความรุนแรงของปัญหาความยากจนที ่
ร้อยละ 38.0 ท�าให้ค่า MPI เท่ากับ 0.0511 ซึ่งลดลงจาก 
0.109 ในปี 2556 โดยมิติท่ีส่งผลต่อความยากจนหลาย 
มิติมากที่สุด คือ ด้านความเป็นอยู่ รองลงมา ได้แก่  
ด้านการใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภาพ และด้านความม่ันคง 
ทางการเงนิ และเมือ่พิจารณา Child MPI2 พบวา่ในปี 2559  
มีสัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติเท่ากับร้อยละ 21.50 และ 
ความขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยากจนอยู่ที่ร้อยละ 34.73  
ท�าให้ค่า Child MPI อยู่ที่ 0.075 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2548 และ 2555 พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการบรรลุ SDG 1.2 ท่ีก�าหนดให ้
ลดสัดส่วนประชากรยากจนลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายใน 
ปี 2573 โดยประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนเมื่อวัดจาก 

ที่มา: รายงานการวเิคราะหส์ถานการณค์วามยากจน และความเหลือ่มล�า้ ปี 2562 สศช. 

การแก้ปัญหาความยากจนให้เกิดผลส�าเร็จ นอกจากพิจารณาความยากจนด้านตัวเงินแล้ว ยังควรค�านึงถึง 
ความยากจนในมิติอื่น ๆ ของประชากรแต่ละกลุ่มที่มีบริบทการด�ารงชีวิตแตกต่างกัน โดยประเทศไทยได้พัฒนาดัชน ี
ความยากจนหลายมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: MPI) ทั้งดัชนีความยากจนหลายมิติระดับประเทศ  
(National MPI) และดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็ก (Child MPI) โดยเส้นความยากจนของประเทศไทยเป็นมูลค่า 
รายจ่ายเพ่ือให้สามารถได้รับมาตรฐานการครองชีพขั้นต�่าของสังคม ประกอบด้วย รายจ่ายด้านอาหารเพ่ือให้ได้รับ 
สารอาหารเพียงพอต่อความต้องการแคลอรี/โปรตีนขั้นต�่าของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน และรายจ่ายที่ไม่ใช่ด้านอาหาร 
โดยก�าหนดให้ดัชนีความยากจนหลายมิติระดับประเทศ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ การศึกษา การใช้ชีวิตในแบบที่ดี 
ต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางการเงิน ในขณะที่ดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็ก ประกอบด้วย 4 มิต ิ
ได้แก่ การศึกษา สวัสดิภาพเด็ก มาตรฐานความเป็นอยู่ และสุขภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย

ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย 
ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติตามนิยามของแต่ละประเทศ 

ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573

สัดส่วนคนยากจนหลายมิติ และความขัดสนโดยเฉลี่ย
ปี 2556 - 2562

1.2
SDG

1 ผลของการค�านวณค่า MPI มาจากผลคูณขององค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ (1) สัดส่วน คนยากจนหลายมิติ (Headcount Ratio) และ (2) ระดับความรุนแรงของปัญหาความยากจน (Intensity of Poverty)

2 จัดท�าโดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ซึ่งเป็นคนละชุดกับข้อมูลที่ใช้จัดท�า National MPI

เสน้ความยากจนระดบัประเทศในปี 2558 อยูท่ีร่อ้ยละ 7.21   
ท�าให้ค่าเป้าหมายของประเทศ คือการลดสัดส่วนประชากร 
ยากจนใหเ้หลอือยา่งน้อยรอ้ยละ 3.61 ภายในปี 2573 ซึง่ใน 
ปี 2562 สัดส่วนคนจนเมื่อวัดจากเส้นความยากจนระดับ 
ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย  
อยา่งไรกต็าม เมือ่พิจารณาความยากจนหลายมติ ิประเทศ 
ไทยมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้ โดยในปี 2558  
มีสัดส่วนคนจนหลายมิติอยู่ที่ร้อยละ 20.30 ท�าให้มีค่า 
เป้าหมายอยูท่ีร่อ้ยละ 10.15 ภายในปี 2573 ซึง่ในปี 2562 
สดัสว่นคนจนหลายมติไิดล้ดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 13.40 
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 01
ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย 

ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติตามนิยามของแต่ละประเทศ 
ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปร ะ เ ทศ ไ ทย ใ ห้ ค ว า มส� า คัญกั บก า ร แก้ ไ ข ปัญห า 
ความยากจนผ่านมาตรการต่าง ๆ อย่างครอบคลุม อาทิ  
(1) มาตรการแก้ปัญหาความยากจนแบบตรงจุด ได้แก่  
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ 
เงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในครัวเรือน 
ยากจน การคัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือให้การสนับสนุน 
ด้ านการศึกษาภายใต้กองทุนเ พ่ือความเสมอภาค 
ทางการศกึษา (2) มาตรการสรา้งหลักประกนัในการเขา้ถงึ 
บริการของรัฐ เช่น สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ 
ผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ 
คลินิกหมอครอบครัว การสร้างโอกาสการมีท่ีดินท�ากิน 
ของตนเองตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 
แห่งชาติ (คทช.) และ (3) มาตรการพัฒนาวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริม 
กิ จกรรมการพัฒนาชนบทเ ชิง พ้ืน ที่ ปร ะ ยุกต์ตาม 
พระราชด�าริและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2
SDG

ข้อเสนอแนะ
นอกจากมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แล้ว ยังควร 
ขยายมาตรการการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม 
โดยควรพัฒนาระบบการคัดกรองตรวจสอบที่แม่นย�า  
เหมาะสม   และมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันภาวะตกหล่นของ 
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐาน 
ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันเช่น ข้อมูลจากระบบ TPMAP 
ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
เชิงประจักษ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้  
ควรส่ง เส ริม ให้กลุ่ ม เ ป้ าหมายรับ รู้สิทธิปร ะ โยชน์ ท่ี 
พึงได้รับ และสร้างกลไกการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 
โดยค� านึ งถึงข้ อจ� ากัดทาง เทคโน โลยีที่ จ� า เ ป็ นต่ อ 
การรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ความท้าทาย 
สัดส่วนประชากรยากจนมีความผันผวนตามสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก 
กลุ่มคนยากจนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคเกษตร มีความเสี่ยง
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รุนแรง รวมทั้งยังมีความท้าทายจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ 
บุคคล โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และแรงงานในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมเปราะบาง อาทิ ภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงเสี่ยง
ต่อการถูกเลิกจ้างหรือการลดชั่วโมงการท�างาน และอาจ
น�าไปสู่การตกอยู่ในภาวะความยากจนได้ 
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่01
ด�าเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคม 

ที่เหมาะสมในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง 
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน (floors) และขยายความครอบคลุม 
ถึงกลุ่มประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี 2573

1.3
SDG

การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อย่างบูรณาการและเป็นระบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมประชากรของประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะ 
ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมท้ังการขจัดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมส�าหรับประชากร 
ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยและทุกเพศสภาพ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มท่ียากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ซึ่งจะช่วยส่งเสริม 
ให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ โดยประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการสร้าง 
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย โดยก�าหนดค่าเป้าหมายให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ผ่านมา กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุมีสัดส่วนผู้ท่ีได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคม1 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ร้อยละ 80 ในปี 2565 
โดยในปี 2561 จ�านวนเด็กยากจนท่ีได้รับเงินอุดหนุน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�านวนเด็กยากจน 
ทั้งหมด และมีสัดส่วนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยร้อยละ 75.6 และ 
ในปี 2562 มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 81 .7 ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด  
อย่างไรก็ดี การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มแรงงาน 
นอกระบบยังคงอยู่ในระดับต�่าเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย  
แม้ว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 จะมีสัดส่วน 
ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มีสัดส่วนเพียง 
รอ้ยละ 20.7 จากจ�านวนแรงงานนอกระบบท้ังหมด  

ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
       การส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ, ส�านักงานประกันสังคม  
       และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
จ�าแนกตามการมีหลักประกัน

หมายเเหตุ: ข้อมูลเด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ ปี 2561 
                 และข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2562

1  ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน  
  (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน
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ด�าเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคม 

ที่เหมาะสมในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง 
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน (floors) และขยายความครอบคลุม 
ถึงกลุ่มประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี 2573

1.3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
การด�าเนินมาตรการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและเปราะบาง เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ประกอบดว้ย การใหเ้งนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดู 
เด็กแรกเกิด การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ โดยเป็นการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และม ี
กลไกในการบริหารจัดการโครงการอย่างชัดเจนใน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบรกิารของกลุ่มยากจนและ 
เปราะบาง ส�าหรับมาตรการการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
ได้มีการผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบประกัน 
สังคม เ พ่ือ ให้ ได้ รับ สิทธิประ โยชน์อย่ าง ท่ัวถึงและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์และทางเลือกในการสมทบเงินให้ 
แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพ่ือให้มีหลักประกัน 
ในการด�ารงชีวิตที่มั่นคง และได้ด�าเนินโครงการเพ่ิม 
ศักยภาพให้แก่ผู้ มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ 
แห่งรัฐโดยส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกประกันสังคม 
ตามมาตรา 40 ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ 
และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียน รับช�าระเงินสมทบ 
ผู้ประกันตนและส่งเสริมให้มีการช�าระเงินสมทบล่วงหน้า 
ของผู้ประกันตนตามมาตรา  40 

ความท้าทาย 
ประเทศไทยมมีาตรการในการคุม้ครองทางสงัคม    โดยเฉพาะ
กลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยน�าระบบ 
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ อยา่งไรกต็าม 
ยังมีความท้าทายในการพัฒนาระบบและรูปแบบการ 
คุ้ มครองทางสังคมให้ครอบคลุมก ลุ่มยากจนและ 
กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและให้มี 
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากแรงงานนอกระบบ 
ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของ 
ระบบประกันสังคมเท่าที่ควร อีกทั้งสิทธิประโยชน์จาก 
ระบบประกนัสงัคมอาจยงัไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งด�าเนินการพัฒนาระบบและรูปแบบคุ้มครอง 
ทางสังคมให้ครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
โดยเร่งรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบสร้างหลักประกัน 
ในวัยเกษียณและเห็นประโยชน์ของระบบประกันสังคม 
ผ่ านการ พัฒนา รูปแบบการออมร ะย ะย าวที่ จู ง ใ จ 
ให้ประชาชนสนใจการออมมากขึ้น การพัฒนาทักษะ 
การวางแผนทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย การด�าเนิน
มาตรการเชิงรุกในการผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ 
ระบบประกันสังคม และการคุ้มครองทางสังคม รวมถึง 
การปรับปรุงรูปแบบผลประโยชน์จากระบบประกันสังคมให ้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการมากขึน้
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การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความสามารถทางการผลิตสูงไม่สามารถน�ามาเป็น 
เครื่องบ่งชี้ ในการด�าเนินนโยบายเพ่ือขจัดความยากจนได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากปัญหาความยากจน 
มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ และเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขาด
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการบริการขั้นพ้ืนฐาน อาทิ การมีท่ีอยู่อาศัยและการถือครองท่ีดิน  
และการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังน้ัน การด�าเนินนโยบายเพ่ือการพัฒนาและขจัดปัญหาความยากจน 
ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งเริ่มมีบทบาทส�าคัญในการวัดประสิทธิภาพของการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย

ที่มา: รายงานสถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล�้าของประเทศไทย สศช.

การเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ปี 2562จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้าของประเทศไทย พบว่า ครัวเรือนไทย 
สามารถเข้ าถึงบริการขั้น พ้ืนฐานได้อย่ างเท่ า เทียม 
และครอบคลุม รวมถึงครัวเรือนท่ียากจน โดยในปี 2562 
ครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าและน�้าประปาได้ 
ถึงร้อยละ 98.80 และร้อยละ 72.30 ตามล�าดับ นอกจากนี้  
ยังสามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างกว้างขวาง 
โดยมีสัดส่วนการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปุ่มกด 
และสมาร์ทโฟนอยู่ที่ร้อยละ 53.86 และร้อยละ 56.99  
ตามล� าดับ อย่ างไรก็ดี  ครัว เรือนไทยท้ังที่ยากจน 
และไม่ยากจนยังคงเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างจ�ากัด โดยครัวเรือนยากจนมีคอมพิวเตอร ์
ในบ้ านเพียงร้อยละ 0 .71 และ เข้ าถึง อินเทอร์ เน็ต 
ร้อยละ 1.60 ในขณะท่ีครัวเรือนไม่ยากจนมีคอมพิวเตอร ์
ร้อยละ 18.10 และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 60.87

ด้านการครอบครองที่อยู่อาศัยพบกว่าประชากรมีแนวโน้ม
ในการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 72.6  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 75.3 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม  
ความเหลื่อมล�้ า ในการถือครองที่ดินอยู่ ในระดับสูง 
และมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ขอ้มูลจากการส�ารวจภาวะ
เศรษฐกิ จแล ะสั งคมของค รัว เรื อน ปี  2562 พบว่า
ร้อยละ 8.58 ของประชากรทั้งหมด มีความต้องการ 
กู้ ยื ม เงินแต่ ไ ม่สามารถเข้ าถึงแหล่ง เงินทุน ได้ แล ะ 
ในกลุ่มนี้เป็นประชากรท่ีมีระดับรายจ่ายต�่าท่ีสุด (decile 1) 
กว่าร้อยละ 12 
 

ที่มา: รายงานสถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล�้าของประเทศไทย สศช.

สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย ปี 2559 และ 2562
หน่วย: ร้อยละ

หน่วย: ร้อยละ

สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มยากจนและเปราะบาง  
มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน  

การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก  
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน  

ซึ่งรวมถึงระบบทางการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี 2573

1.4
SDG
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สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มยากจนและเปราะบาง  

มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน  
การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก  
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน  

ซึ่งรวมถึงระบบทางการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี 2573

1.4
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ขยายบริการพ้ืนฐานของรัฐให้ครอบคลุม 
โดยที่ผ่านมามีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การ 
สร้างโอกาสในการมีที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ มี 
รายได้น้อย โดยการจัดสรรที่ดินท�ากินตามนโยบาย 
ของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ  (คทช. ) 
ในลักษณะของแปลงรวม แต่ยังคงไม่ให้กรรมสิทธิ์แก ่
เกษตรกรอย่างเบ็ดเสร็จและการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย อาทิ โครงการบ้าน 
ธนารักษ์ประชารัฐ โครงการบ้านคนไทยประชารัฐและ 
โครงการบ้านล้านหลัง (2) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง 
สังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคม 
ได้อย่างเท่าเทียม อาทิ จัดท�าพ้ืนที่ต้นแบบท่ีเอื้อต่อการ 
ด�ารงชีวิตของคนพิการและคนท้ังมวล (universal  
design) (3) การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ผ่ าน โครงการอิน เทอร์ เน็ตปร ะชารั ฐ เ พ่ือยกระดับ 
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่ห่ างไกล สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการ 
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม และ (4) การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ประกอบด้วย โครงการสินเช่ือ 1 ต�าบล 1 SMEs เกษตร 
การเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการ 
สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

ความท้าทาย 
ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสมให้มีความครอบคลุม 
เ พ่ือ ให้ทุกคนสามารถเข้ า ถึง ได้อย่ าง เท่ า เทียมกัน  
ขณะที่ด้านการถือครองที่ดิน แม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ 
จะมีที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง  
แต่ยังคงมีความเหลื่อมล�้าในการถือครองที่ดินประเภท 
โฉนดในระดับสูง นอกจากนี้  แม้ว่าครัวเรือนไทยจะ 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว้างขวาง แต่หนี ้
ครัวเรือนไทยมีโครงสร้างหนี้ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจาก 
ครัวเรือนไทยมีสัดส่วนหน้ีเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยู่ใน 
ระดับสูง ในขณะที่หนี้ครัวเรือนของประเทศส่วนใหญ่  
สัดส่วนมากกว่าครึ่งเป็นการกู้ เงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย  
โดยหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคน้ันมีเวลาการผ่อนช�าระคืน 
สั้นและอัตราดอกเบี้ยสูงท� า ให้ค รัวเ รือนไทยมีภาระ 
ในการช�าระหนี้สูง ก่อให้เกิดความเปราะบางต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งด�าเนินโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ 
และการขยายบริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นให้มี 
ความครอบคลุมประชากรอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ 
ประชากรท่ียากจนและเปราะบาง เร่งด�าเนินการจัดสรร 
ที่ดินท�ากินให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินท�ากินในรูปแบบท่ี 
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้าง 
และกฎหมายด้านที่ดินเพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดินมี 
ประสิทธิภาพมีการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินท�ากิน 
สู่ประชาชนมากขึ้น รวมทั้งสร้างหลักธรรมาภิบาลในการ 
บังคับใช้กฎหมายให้มีความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันกับประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ภาครัฐยัง 
ต้องเร่งด�าเนินการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและ 
การวางแผนทางการเงินเพ่ือช่วยให้ครัวเรือนสร้างสมดุล 
ทางการเงินอย่างยั่งยืน
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ประชากรผู้มีรายได้น้อยและประชากรกลุ่มเปราะบางมักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากภัยพิบัติและวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟู    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่แรงงาน 
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตร ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเผชิญความเสี่ยงและได้รับผลกระทบรุนแรงจากสภาพอากาศที่ผันผวน 
อาทิ ภัยแล้ง น�้าท่วม และคุณภาพดิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจ�าเป็น 
อย่างยิ่งในการเร่งสร้างภูมิต้านทานและเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และวิกฤตการณ ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่ยากจนและกลุ่มเปราะบาง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   พบว่า
ในช่วงปี 2559 – 2561 ประเทศไทยมีผู้จ�านวนผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติ (รวมทุกประเภท) ลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรท่ีประสบ 
ภัยพิบัติ 1,845 คน ต่อประชากร 100,000 คน ลดลง 
จาก 6,553 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2559 
โดยภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อุทกภัยและ 
ภัยแล้ง ตามล�าดับ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จัดท�าแผน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ที่มีความสอดคล้องกับกรอบการด�าเ นินงานเซนได 
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573  
หรอืกรอบเซนได     โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งไดเ้รง่บรูณาการ
แผนระดับชาติสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในปี 2563 
องค์กรส่วนท้องถิ่นร้อยละ 50 ได้จัดท�าและด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับ 
ท้องถิ่น รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลัก 
ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR Focal Point)  
ในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และในระดับคณะท�างานย่อย 
เพ่ือท�าหน้าที่ประสานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน 
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ต่อประชากร 100,000 คน

สร้างภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
รวมทั้งลดการเผชิญหน้าและความเส่ียงต่อสถานการณ์รุนแรง 

อันเนื่องมาจากภูมิอากาศ รวมถึงภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ ภายในปี 2573

1.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในภาพรวม มีการด�าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการเพ่ือลดความเสีย่งด้านภยัพิบตัใิหค้รอบคลมุมากขึน้
โดยจดัท�าระบบป้องกนัและเตอืนภยัธรณวีทิยาสิง่แวดล้อม 
และธรณีพิบัติภัย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ 
ส�าหรับเฝ้าระวังติดตามสภาวะอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 
พัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทาง 
ทะเล ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าส�าหรับพ้ืนที่เสี่ยง 
อุทกภัยและดินถล่มในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา 
รวม 1,095 สถาน ีใน 4,046 หมูบ่า้น จดัท�าแผนปฏบัิตกิาร 
จดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -  
2564) และบ�ารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ 
อากาศอัตโนมัติให้มีความเสถียรมากขึ้น ขณะเดียวกันได้ 
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สร้างภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
รวมทั้งลดการเผชิญหน้าและความเส่ียงต่อสถานการณ์รุนแรง 

อันเนื่องมาจากภูมิอากาศ รวมถึงภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ ภายในปี 2573

1.5
SDG

มีการสร้างภูมิต้านทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ 
เต รียมพร้ อมรั บ เ หตุ รุ น แรง ให้ กั บผู้ ที่ ย ากจนแล ะ 
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยด�าเนินการผ่านโครงการ 
พัฒนาต�าบลเข้มแข็งท่ีส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลครบทุกมิติ  
โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�าบลเป็นเวทีกลางในการแก้ไข 
ปัญหาสาธารณะ มีการรวมกลุ่มเ พ่ือพัฒนาอาชีพ  
เพ่ิมรายได้ พัฒนาท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ของตนเอง 

ความท้าทาย 
การด�าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  เป็นภารกิจ
ของหลายหน่วยงาน ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนในกระบวน 
การด�าเนินงาน อีกทั้งขั้นตอนกระบวนการท�างานและ 
กฎระเบียบของภาครัฐยังไม่ เอื้อต่อการให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน 
ร่วม ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมประสานการขับเคลื่อน
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานกลาง 
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควร 
ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบฐานข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด�าเนินงานมีความก้าวหน้าและไม่ซ้อนทับกัน 
นอกจากนี้ ยังควรเร่งปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการ 
การท�างานของหนว่ยงานระดบัพ้ืนที ่เชน่ องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัทศิทางการพัฒนาพ้ืนทีข่องตนเอง 
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังควรให้ความส�าคัญ 
กับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของ 
เมืองอย่างรวดเร็วโดยขาดการควบคุมและการวางแผน 
ที่ดี การใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสม และความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศ รวมทั้งให ้
ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะ กลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบาง ในการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับวิกฤตในด้านต่าง ๆ อาทิ  
การพัฒนาทักษะทางการเงิน และทักษะความเข้าใจและใช้ 
เทคโนโลยดีจิทิลั
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สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส�าคัญ 

จากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือให้ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

มีเครื่องมือที่เพียงพอและคาดการณ์ได้ส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบาย 
และแผนงานเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ

ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มักจะมีความท้าทายในด้านงบประมาณ ก�าลังคน    และองค์ความรู้
ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานเพ่ือยุติความยากจนให้ประสบผลส�าเร็จ ดังนั้น ความช่วยเหลือ 
จากต่างประเทศผ่านความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA)1
และความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ  จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศก�าลังพัฒนามีความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยประเทศไทยมีบทบาททั้งเป็นผู้รับความช่วยเหลือ และเริ่มมีบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอื่น ๆ  ทั้งในด้านวิชาการและเงินสนับสนุน 

1 องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ก�าหนดให้ ODA ประกอบด้วย 3 ประเภท  
  ได้แก่ (1) เงินให้เปล่า (grant) และความร่วมมือทางวิชาการ (technical assistance) (2) เงินกู้ผ่อนปรน (soft loan) และ (3) เงินบริจาคให้แก่องค์การระหว่างประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยมกีารด�าเนินงานเพ่ือมุ่งเน้นการยตุคิวามยากจน
มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการด�าเนินงานภายในประเทศเอง และ
การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ โดยในส่วนของ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ พบว่า มูลค่าที่ประเทศไทย 
ให้ความช่วยเหลือเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล�าดับ โดยในปี 2559  
มีมูลค่าสูงถึง 7,104.20 ล้ านบาท และในปี 2561  
ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่า 4,561.75  
ล้านบาท จ�าแนกเป็นเงินกู้ 447.01 ล้านบาท (ร้อยละ 9.8) 
เงินให้ เปล่าและความร่วมมือทางวิชาการ 1,662.45  
ล้านบาท (ร้อยละ 36.4) และเงินบริจาคให้แก่องค์การ
ระหว่างประเทศ 2,452.32 ล้านบาท (ร้อยละ 53.7)  
ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง 
ที่ไม่มีข้อผูกมัดในการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ   
แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเน่ือง

ด้านการด�า เนินงานภายในประเทศ พบว่า สัดส่วน 
งบประมาณของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุข 
และการสังคมสงเคราะห์ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากสัดส่วน
เฉลี่ยในช่วงปี 2551 – 2557 ท่ีร้อยละ 38.3 เป็นร้อยละ 
39.5 ในช่วงปี 2558 - 2562 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วน
งบประมาณตามลักษณะงาน พบว่า สัดส่วนงบประมาณ
ด้านการสังคมสงเคราะห์ เ พ่ิมสูงขึ้นอย่ างต่อเ น่ือง  
ขณะที่ งบประมาณด้ านการศึกษามีแนวโน้มลดลง  
นอกจากนี้ ยังพบว่าสัดส่วนงบประมาณด้านสวัสดิการ
สังคมก็เพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

มูลค่าการด�าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย
พ.ศ. 2553-2561

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

1.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินภารกิจความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศในทุกด้าน ดังเห็นได้ 
จากการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารงาน 
ภายในประเทศ ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณและด�าเนิน 
โครงการในการจัดบริการภาครัฐที่จ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งมุ่ง เน้นการด�า เนินโครงการที่ เจาะจงกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมมากขึ้น อาทิ โครงการลงทะเบียน 
เ พ่ือส วัสดิการแ ห่ง รัฐ โครงการ เงิน อุดหนุน เ พ่ือ 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

74



ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 01
สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส�าคัญ 

จากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือให้ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

มีเครื่องมือที่เพียงพอและคาดการณ์ได้ส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบาย 
และแผนงานเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ

ความท้าทาย 
ประเทศไทยส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล�้าใน 
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาและขับเคล่ือน 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม
บริบทการเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาจท�า ให้การด� า เนินงานของประเทศไทยได้รับผล 
กระทบในอนาคต เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ 
เสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวซึ่งอาจส่งผลต่อ 
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
ของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมทางการคลังและระบบ
สวัสดิการของรัฐให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้ างประชากรสู่สังคมสูงอายุอย่ างสมบูรณ ์
ในอนาคตอันใกล้จะท�าให้รัฐบาลสามารถรักษาบทบาท 
ในการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศได้ตาม 
เป้าหมาย อีกทั้งยังควรจัดท�าฐานข้อมูลกลางโครงการ
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา โดยรวบรวมข้อมูล 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดหน่วยงานผู้รับ 
ผิดชอบฐานข้อมูลแต่ละโครงการให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วย
ให้ไทยสามารถติดตามและตรวจสอบการด�าเนินการ 
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาที่ไทยมอบให้กับต่างประเทศ 
ได้อย่างเป็นระบบ

1.a
SDG

การเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย     
โครงการคัดกรองเด็กยากจนและเด็กยากจนพิเศษเพ่ือ 
จัดสรรทุนการศึกษาภายใต้กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่01

การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนที่จะช่วยขจัดความยากจนได้นั้นต้องให้ความส�าคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการก�าหนดยุทธศาสตร์การขจัด
ความยากจนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเอ้ือต่อคนยากจนนั้น ควรค�านึงถึง
ความแตกต่างของโอกาสในการหาเลี้ยงชีพของกลุ่มคนยากจนเพศชายและหญิง และกลุ่มคนยากจนที่อาศัยในเมือง
และในชนบท ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการขจัดความยากจนโดยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยก�าหนดให้มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก เป็นกรอบ 
การด�าเนินการในการส่งเสริมเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประ เทศไทยด� า เ นินน โยบายและมาตรการ เ พ่ือลด 
ความยากจนมาอย่างต่อเน่ือง ในระยะท่ีผ่านมาภาครัฐได ้
ด�าเนินโครงการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย 
โดยเฉพาะ อาทิ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก 
แรกเกิดในครัวเรือนยากจน โครงการลงทะเบียนเพ่ือ 
สวัสดิการแห่งรัฐ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน 
ยากจนพิเศษ และโครงการกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ซึ่งได้มีการขยายความครอบคลุมของแต่ละ
โครงการอย่ างต่อ เ น่ือง เ พ่ือใ ห้สามารถแก้ ปัญหา 
ความยากจนได้อย่างครบถ้วน เมื่อพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายภาครัฐส�าหรับสามโครงการข้างต้น พบว่า  
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 
17,747.6 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 82,253.6 ล้านบาท 

สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาต ิ
บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อต่อกลุ่มยากจน (pro-poor)  
และค�านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)  

เพ่ือสนับสนุนการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในการขจัดความยากจน

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       กระทรวงการคลัง และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายจ่ายภาครัฐเพ่ือโครงการที่เจาะจง
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2559-2562

1.b
SDG
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ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 01

การด�าเนินการที่ผ่านมา ความท้าทาย 
แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามด�าเนินนโยบายและมาตรการ 
เชิงรุก เพ่ือขจัดความยากจนอย่างต่อเนื่อง การด�าเนิน 
งาน ผ่านโครงการและการด�าเนินงานต่าง ๆ  ของภาครัฐ 
ยั งมี ข้ อจ� ากัดของการมองเ ป้ าหมายร่ วมกันของ 
หน่วยงาน ถึงแม้กลไกภาครัฐจะมีอยู่ เป็นจ�านวนมาก 
แต่ยังขาดการบูรณาการส่งผลให้ เกิดความซ�้ าซ้อน 
ในการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ  นอกจากนี้ การวางแผนและ 
ออกนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐยังขาดมุมมองในมิติ 
ความแตกต่างทางสังคมระหว่างเพศ และความละเอียด
อ่อนเชิงเพศภาวะ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการสร้าง 
กรอบนโยบายการพัฒนาที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรร่วมกับทุกภาคส่วนในการก�าหนดกลไก 
การบูรณาการ ทั้งการด�าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ จากภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ�าเป็นต่อการออกแบบและด�าเนินนโยบาย 
ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกระดับ  
น�าไปสู่การด�าเนินงานการพัฒนาบนหลักฐานเชิงประจักษ ์
แก้ไขภาวะตกหล่นได้อย่างประสบผลส�าเร็จ อีกทั้งภาครัฐ
ควรมีกระบวนการในการผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งจากส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ ในการน�าฐานข้อมูล 
ดังกล่าวไปใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ภาครัฐควรเร่งจัดท�า 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยากจนแบบจ�าแนกประเภท 
(disaggregated data) อาทิ จ�าแนกตามเพศ และอาย ุ
ของประชากร เพ่ือน�ามาใช้ในการวางแผนและก�าหนด 
นโยบาย รวมทั้งมาตรการในการขจัดความยากจนแบบ 
ชี้เป้าท่ีค�านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาต ิ
บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เอื้อต่อกลุ่มยากจน (pro-poor)  
และค�านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)  

เพ่ือสนับสนุนการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในการขจัดความยากจน

1.b
SDG

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 71
วรรค 4 ก�าหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณ โดยค�านึง 
ถึงความจ�าเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพบุคคล ซึ่งเ ป็นแนวทางการจัดท�างบ 
ประมาณที่ค�านึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender-Responsive  
Budgeting: GRB) เพ่ือส่งเสริมโอกาส และการเข้าถึง 
ทรัพยากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี ้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สะท้อนถึงความพยายามของประเทศไทยในการขจัด 
ความยากจน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) เป็นกรอบการ 
พัฒนาระยะกลาง โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ซึ่งมุ่งแก ้
ปัญหาความยากจน   โดยการเพ่ิมโอกาสให้กบักลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุดให้สามารถเข้าถึง 
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ได้รับการขยาย 
ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการท่ีเหมาะสมอย่าง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม และมีนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเป้า 
เจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยเป็นกลไกถ่ายทอดกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม
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SDG 2: End hunger, achieve food security and improved 
          nutrition and promote sustainable agriculture 

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง 
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 

02
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน โดยอาหารที่บริ โภค 
ต้องปลอดภัยและมีโภชนาการจ�าเป็นในระดับที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในกลุ่ม 
คนยากจน และผู้ท่ีอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อาทิ คนพิการ คนชรา และทารก  นอกจากนี้ ภาคเกษตรที่เป็นแหล่งผลิต 
อาหารมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร จึงควรส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ 
ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ความปลอดภัยของผู้บริโภค การเพ่ิมผลิตภาพ 
ของภาคเกษตร ความสมดุลของระบบนิเวศ ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และความผันผวนของ 
ราคาสินค้าเกษตร 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในระยะที่ผ่านมา สถานการณ์ความหิวโหยของประเทศไทย
ปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น ดังเห็นได้จากสัดส่วนประชากร 
ที่ มี ร ายจ่ าย เ พ่ือการบริ โภคเฉ ล่ียต่อคนต่อ เดือนที่ 
ต�่ากว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร (Food Poverty  
Line) ที่ลดลงจากร้อยละ 0.54 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
0.37 ในปี 2562 อย่างไรก็ดี การเข้าถึงอาหารที่มี 
โภชนาการครบถ้วนยังเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ โดย 
ความชุกของภาวะขาดสารอาหาร (Prevalence of      
Undernourishment) ในปี 2561 มีสัดส่วนฯ อยู่ที่ 
ร้อยละ 9.3 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.6 ในปี 2559 เช่นเดียว 
กับความชุกของเด็กไทยอายุต�่ากว่า 5 ปีที่มีภาวะเตี้ย 
ผอม และน�้าหนักเกิน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 
ปี2559 นอกจากน้ี ในมิติของการพัฒนาภาคเกษตร 
เพ่ือบรรลุความมั่นคงทางอาหาร พบว่าการเติบโตของ 
มูลค่าการผลิตภาคเกษตรต่อหน่วยแรงงานระหว่าง 
ปี 2559 - 2562 ยังอยู่ในระดับต�่า โดยเติบโตเฉลี่ย 
เพียงร้อยละ 3.17 ต่อปี เช่นเดียวกับการขยายตัวของ 
พ้ืนที่การท�าเกษตรกรรมยั่งยืนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ในระบบเกษตรกรรม 
ยั่งยืนเพียง 1.15 ล้านไร่ ซ่ึงต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด 
ให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 7.5 ล้านไร่ และ 10 ล้านไร่  
ภายในปี 2568 และ 2573 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีการลงทุนในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่ งส ะท้ อนจากดัชนีทิ ศทางการลงทุนภาครั ฐ เ พ่ือ
การเกษตรที่ เ พ่ิม ขึ้น โดยการลงทุนในภาคเกษตร 
ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาสินค้าและอุตสาหกรรมการเกษตร 

และการสนับสนุนกลไกตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาหาร 
และเกษตรให้ท�างานอย่างปกติและเหมาะสม นอกจากนี้ 
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 
แห่งชาติ เพ่ืออนุรักษ์และเพ่ิมจ�านวนแหล่งพันธุกรรม 
พืช เห็ด และสัตว์เพ่ืออาหารและการเกษตรซึ่งจะช่วย 
เป็นฐานข้อมูลส�าหรับใช้ปรับปรุงพันธุ์เพ่ืออนุรักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพและเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางอาหารในระยะยาว

2
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการส�าคัญเพ่ือให้เกิดการ 
เข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการได้อย่างทั่วถึง    โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการดูแลสารอาหารของ 
ทารกแรกเกิด  โครงการมหัศจรรย์      1,000   วันแรกของ 
ชีวิตเพ่ือเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน       และโครงการเกษตร
เ พ่ืออาหารกลางวันของภาครัฐ  รวมถึงโครงการ 
อาหารดี     พ่ีให้น้อง       และโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ืออาหาร
กลางวันของภาคเอกชน  นอกจากนี้   ภาครัฐยังได ้
ด�าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการป้องกัน/
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง   (Non-Communicable 
Diseases: NCDs) และป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน 
ผู้ สู งอายุ  โดยมุ่ ง เน้นการจัดอบรมให้ความรู้ เ รื่ อง 
โภชนาการแก่ เจ้ าหน้ าที่ ด้ านสาธารณสุข เ พ่ือน� า ไป 
เผยแพร่ในระดับพ้ืนที่

ในด้านการพัฒนาภาคเกษตร ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือ 
เ พ่ิมผลิตภาพทางการ เกษตร และ เ พ่ิมรายได้ของ 
เกษตรกรผ่านการด�าเนินโครงการต่าง      ๆ          อาทิ          โครงการ

79รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



02 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ความท้าทาย
แม้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินการส่งเสริม 
การเข้ าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมี โภชนาการอย่าง 
เพียงพอในกลุ่มประชากรยากจนและเปราะบางมาอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังมีความท้าทายในส่งเสริม 
ความรู้ความเ ข้า ใจด้ านโภชนาการที่ถูกต้องเ พ่ือให ้
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลือกบริโภคอาหาร 
ที่มีโภชนาการจ�าเป็นอย่างครบถ้วน ส่งผลให้ประชากร 
จ�านวนมากยังมีภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะภาวะ 
โภชนาการเกินซึ่งมีความชุกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม 
ประชากรที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ท้ังน้ี ในด้านการ 
สร้างระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืน พบว่าพ้ืนที่ในระบบ 
เกษตรกรรมย่ังยืนของไทยยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบ 
กับพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งการเพ่ิม 
ผลิตภาพทางการเกษตรยังต�่ากว่าระดับศักยภาพ โดยมี 
สาเหตุหลักจากข้อจ�ากัดในด้านการเข้าถึงเทคโนโลย ี
การผลิตตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่จ�าเป็นต่อการวาง 
แผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังขาดเครื่อง 
มือที่จ�าเป็นต่อการก�ากับและติดตามสถานการณ์ในตลาด 
สินค้าเกษตร ท�าให้การจัดการความเสี่ยงด้านราคาซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อเกษตรกรจ�านวนมากยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เทา่ทีค่วร

2
SDG

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรด�าเนินการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร 
ในกลุ่มประชากรยากจนและเปราะบางอย่างต่อเน่ือง  
พร้อมทั้ง เสริมสร้ างองค์ความรู้ด้ านโภชนาการแก่ 
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างจริงจัง โดยให้ภาคีเครือข่าย 
ในระดับพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ดังกล่าว ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
องค์ความรู้ด้ านโภชนาการผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  
โดยเฉพาะช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้โดยตรงและใช้ต้นทุนในการเผยแพร่ในวง
กว้างไม่สูงมากนัก ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรเร่งด�าเนิน
การส่งเสริมการท�าระบบเกษตรยั่งยืนการสร้างแรงจูงใจ 
ผ่านมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและวิชาการ  
และการสร้างความตระหนกัรู้ถงึประโยชนใ์นการปรับเปลีย่น
ไปสู่การท�าระบบเกษตรย่ังยืน นอกจากนี้ การสนับสนุน
ให้เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่ง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตจะเป็นการเพ่ิมผลิตภาพและยกระดับ
ความมั่นคงทางอาหาร และจะเป็นกลไกส�าคัญในการ 
ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างมีเสถียรภาพ 

SDG

2.a
SDG

2.b

SDG

2.5
SDG

2.c

SDG

2.2
SDG

2.4

SDG

2.3
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต:
สถานการณ์ต�่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG

2.1

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  โครงการการ 
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก       (Zoning      by     Agri-map) 
 และโครงการพัฒนา     Smart        Farmer       ในขณเดียวกัน 
ได้ท�าการพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบดิจิ ทัล เพ่ือเสริม 
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ภาครั ฐ ด้ านการ เกษตร ผ่ าน โครงการต่ าง  ๆ  เ ช่น 
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ 
ซึ่งมุ่งจัดท�าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับห่วงโซ่ภาคเกษตรโดยจะบูรณาการฐานข้อมูลด้าน 
การเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนข้อมูลใน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์       เพ่ือน�าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินสถานะของ SDG 2
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2
SDG

การได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวัยแรกเกิด ถือหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่จะผล 
ส่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมาย 
รวมถึงการมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อม
ทางด้านจิตใจ และสติปัญญา สหประชาชาติจึงก�าหนดให้
ประเด็นการเข้าถึงสารอาหารที่เพียงพอในกลุ่มหญิงวัย
รุ่นตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน

รัฐบาลโดยส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง 
สาธารณสุข    ตระหนักถึงความส�าคัญของประเด็นดังกล่าว 
จึงได้เริ่มด�าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิตในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสร้างความความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย เนื่องจาก 
ช่วงเวลาดังกล่าว (ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา 
จนถึงอายุ 2 ปี) เป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนา 
สูงสุด ทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเช่ือมโยงระหว่าง 
เซลล์สมอง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู ้
จดจ�า นอกจากน้ี ยังเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตด้าน 
ร่างกายอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาวิจัยระบุว่าในช่วง 
1,000 วันแรกของชีวิตมีความส�าคัญมากถึง 80% ของ 
การก�าหนดภาวะสุขภาพไปตลอดชีวิต ดังน้ัน การลงทุน 

กรณีศึกษา

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
ในช่วงเวลาดังกล่าวของชีวิตจึงมีความคุ้มค่าที่สุด และ 
จะให้ผลตอบแทนกลับมา 18 – 50 เท่าของเงินที่ลงทุนไป
ที่ผ่านมาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
ได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ เ พ่ือเผยแพร่ความรู้ ด้ าน 
โภชนาการของหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กทารก 
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ไปยังสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐทุกแห่ง ขณะเดียวกันได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน 
แก่ เจ้ าหน้ าที่ และผู้ รับผิดชอบงานด้านสตรีและ เด็ก 
ปฐมวัยทั่วประเทศเพ่ือน�าไปถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องไป 
ยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ โครงการเน้นการด�าเนินการ 
ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยให้ท้องถิ่นและ 
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุนในการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการผ่านคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 

ผลจากการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
สถานการณ์ด้านโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็ก 
ในภาพรวมของประเทศดีขึ้น โดยเห็นได้จากสัดส่วนของ 
หญิงต้ังครรภ์ท่ีได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในปี 2561  
เพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 70.58 ของจ�านวนประชากรหญิง 
ที่ตั้งครรภ์ทั่วประเทศ จากร้อยละ 56.39 ในปี 2557  
สอดคล้องกับข้อมูลสภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ลดลงจากร้อยละ 17.44 ของจ�านวนหญิงตั้งครรภ์ 
ทั่วประเทศ ในปี 2557 เป็นร้อยละ 16.06 ในปี 2561  
ขณะที่สัดส่วนของเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่สูงดีสมส่วนในปี 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.1 ของจ�านวนประชากรเด็กอายุ  
0 - 2 ปี ทั่วประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 57.2 ในปี 2559 
 
ที่มา: กรมอนามัย 
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การเข้าถึงอาหารในปริมาณที่เพียงพอมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดี 
การมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวัย ตลอดจนการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
ล้วนต้องใช้พลังงานท่ีได้จากอาหาร นอกจากนี้ อาหารที่มนุษย์บริโภคยังต้องปลอดภัยและมีโภชนาการในระดับ 
ที่เหมาะสม เพ่ือให้การบริโภคอาหารไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการด�าเนินการ 
เพ่ือบรรลุความมั่นคงทางอาหาร จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับกลุ่มคนยากจน และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
อาทิ คนพิการ คนชรา และทารก เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีความท้าทายในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีโภชนาการ 
ในปริมาณที่เพียงพอ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ผ่านมาคนไทยสามารถเข้าถึงอาหารได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน ดังเห็นได้จากจ�านวนคน 
ยากจนด้านอาหาร ซึ่งวัดจากจ� านวนประชากรที่ม ี
รายจ่ายเพ่ือการบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือนที่ต�่ากว่า 
เส้นความยากจนด้านอาหาร (Food Poverty Line)  
ในปี 2562 ซึ่งอยู่ ท่ี  254,100 คน คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.37 ลดลงจากปี 2559 ซ่ึงมีสัดส่วนคนยากจน
ด้านอาหารอยู่ที่ร้อยละ 0.54 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาดัชนีความม่ันคงทางอาหารโลก 
(Global Food Security Index: GFSI) ซ่ึงรวมปัจจัย 
ด้านการมีอาหารท่ีเพียงพอ ด้านความสามารถในการ 
ซื้ออาหาร และด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ 
อาหารพบว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น โดยในปี 2562  
ประเทศไทยอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ีย 65.1 จาก 
100 คะแนน เพ่ิมขึ้นจาก 59.5 คะแนน ในปี 2559 

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนของ 
ประชากรไทยยังไม่ดีนัก โดยสัดส่วนความชุกของภาวะ
ขาดสารอาหาร (Prevalence of Undernourishment) 
ที่ประเมินโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization: FAO)  
มีแนวโน้มแย่ลง โดยในปี 2561 มีสัดส่วนฯ อยู่ที่ร้อยละ 
9.3 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.6 ในปี 2559

สัดส่วนคนยากจนด้านอาหาร

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก
(Global Food Security Index: GFSI)

ที่มา : The Economist Intelligent Unit

หน่วย: ร้อยละ

หน่วย: ร้อยละ

ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มยากจน 
และกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย  

มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573

2.1
SDG
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ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มยากจน 
และกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย  

มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
2.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการส�าคัญเพ่ือให้เกิดการเข้า
ถึงอาหารที่มีโภชนาการได้อย่างทั่วถึง โดยโครงการ 
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันมีส่วนส�าคัญในการท�าให้ 
นั ก เ รี ยน  โดย เฉพา ะ ในถิ่ นทุ รกั นดาร ได้ รั บอ าหาร 
เพียงพอ มีสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพดีขึ้น และ 
เจ็บป่วย จากภาวะขาดสารอาหารลดลงซึ่งโครงการ 
ดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมท�า
การเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน ในปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
จ�านวน    747      แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่      50     จังหวัดทั่วประเทศ 
อีกทั้ง     ยังมีโครงการดูแลสารอาหารของทารกแรกเกิด 
ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทารกได้รับสารอาหารที่ 
เพียงพอ   เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังมีส่วนสนับสนุนการด�าเนิน 
งานดังกล่าว โดยเครือห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส 
ได้ด� า เนินโครงการอาหารดี พ่ี ให้น้อง เ พ่ือสนับสนุน 
ให้ เด็ก นักเรียนในโรงเรียนยากไร้ ร ะดับปฐมศึกษา 
ทั่วประเทศ  ได้เข้าถึงอาหารที่ดีและมีประโยชน์  และใน 
ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมบริจาคสมทบ
ทุนโครงการดังกล่าว         ส่วนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ� ากัด (มหาชน) และมูลนิธิ เจริญโภคภัณฑ์พัฒนา 
ชีวิตชนบท  ได้ด�าเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เ พ่ืออาหาร
กลางวัน และ โครงการซีพีเอฟ  อิ่มสุข ปลูกอนาคต 
เ พ่ือสนับสนุน ให้ เด็ กแล ะ เยาวชนไทย ใน พ้ืนที่ รอบ 
โรงงานและฟาร์มของบริษัทเข้าถึงอาหารปลอดภัย 
และมีโภชนาการ รวมทั้งสามารถน�าความรู้ที่ ได้รับไป
ประกอบอาชีพได้  โดยปัจจุบัน โครงการเลี้ ยงไก่ ไข่ 
เพ่ืออาหารกลางวันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จ�านวน 777 แห่ง และโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูก 
อนาคตมีโรงเรียนในความดูแล 79   แห่ง

ความท้าทาย
แม้ว่าในปัจจุบันพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดจนการด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงอาหารใน 
หลายพ้ืนที่ จะท�าให้สถานการณ์การเข้าถึงอาหารของคน 
ไทยในระยะที่ผ่านมาดีขึ้น แต่สัดส่วนความชุกของภาวะ 
ขาดสารอาหารที่เพ่ิมขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทาย 
ของประเทศไทยในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอาหาร 
ที่มีโภชนาการในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
กลุ่มคนยากจนและเปราะบาง ซ่ึงมีข้อจ�ากัดด้านรายได ้
ท� า ให้มีสัดส่วนผู้ขาดสารอาหารมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังท�าให้
สถานการณ์การเข้าถึงอาหารของคนกลุ่มดังกล่าวแย่ลง 
โดยการปิดภาคเรียนที่ยาวนานขึ้น ตลอดจนการเรียนจาก 
ที่บ้าน ส่งผลให้เด็กนักเรียนบางส่วนที่ต้องพ่ึงพาอาหาร 
ที่มีประโยชน์จากโรงเรียนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ  
จนน�าไปสูภ่าวะขาดโภชนาการได้

ข้อเสนอแนะ
การแก้ ไ ข ปัญหาการ เข้ าถึ งอาหารควรมุ่ ง เน้ น มิ ติ 
เรื่องการได้รับอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมในกลุ่มคน 
ยากจนและเปราะบาง โดยอาศัยเครื่องมือการด�าเนิน 
นโยบายแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (targeted policy  
instruments) ซึ่งอาจใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว อาทิ ฐานข้อมูล 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนเครือข่ายผู้น�าชุมชน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ 
ค้นหาและเข้าถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเพ่ือให้ 
การด�าเนินการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเป็นไปอย่าง 
ครอบคลุมและเท่าเทียม นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านอาหารและโภชนาการ 
แกน่กัเรยีนและบคุคลทัว่ไป เพ่ือใหป้ระชาชนทุกกลุม่สามารถ
เลือกบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
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และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ภาวะทุพโภชนาการเกิดจากการที่ ร่ างกายมนุษย์ ได้ รับสารอาหารหรือพลังงานในปริมาณที่ ไ ม่ เหมาะสม  
ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะเตี้ย ภาวะแคระแกร็น และภาวะน�้าหนักเกิน โดยภาวะทุพโภชนาการเป็นประเด็นปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในระยะยาว ทั้งนี้ การยุติภาวะทุพโภชนาการ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญแก่คนบางกลุ่มเป็นพิเศษ อาทิ หญิงวัยรุ่น  
หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากการขาดสารอาหารบางประเภท สามารถน�าไปสู่ภาวะโลหิตจาง ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ของแม่ ตลอดจนพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กอีกด้วย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สถานการณ์ด้านภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทยยัง 
ห่างจากค่าเป้าหมายของประเทศ ซ่ึงก�าหนดให้สัดส่วน 
ของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ท่ีมีภาวะเตี้ย ภาวะผอมและ 
ภาวะน�้าหนักเกิน อยู่ท่ีร้อยละ 8 ร้อยละ 5 และร้อยละ 8  
ตามล�าดับ ภายในปี 2568 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวแย่ลงอย่างต่อเนื่อง
โดยสัดส่วนของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยในปี 
2563 อยู่ที่ร้อยละ 15.54 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.14 
ในปี 2559 ในขณะท่ีสัดส่วนของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี 
ที่ มี ภ า ว ะผอม เ พ่ิ มสู ง ขึ้ น อ ยู่ ที่ ร้ อ ยล ะ  6 . 1 3  ใ น ปี 
2563 จากร้อยละ 5.74 ในปี 2559 เช่นเดียวกันกับ 
สัดส่วนของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีที่มีภาวะน�้าหนักเกิน 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.2 ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.8 ใน
ปี 2561 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของสถานการณ์ด้านความชุกของ 
ภาวะโลหิตจาง (anemia) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาด
สารอาหารที่จ�าเป็น อาทิ ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และกรด 
โฟลิก ในหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อายุระหว่าง 15 – 49 ปี  
ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 15.1 ในปี 2563 ซึ่งลดลง 
จากร้อยละ 17.1 ปี 2559 แต่ยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 10 ในปี 2568

ร้อยละของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
ที่มีภาวะเตี้ย ผอม และอ้วน

ความซุกของภาวะโลหิตจางในหญิง
อายุระหว่าง 15 - 49 ปี

ที่มา : ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย: ร้อยละ

หน่วย: ร้อยละ

ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ 

ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันว่าด้วยภาวะเตี้ย
แคระแกร็น และผอมแห้งในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นโดยมี
การด� า เนินงานส� าคัญ ได้แก่  การจัดท� าแผนปฏิบัติ
การด้านโภชนาการระดับชาติ   5   ปี   พ.ศ.2562 – 2566 
เ พ่ือเ ป็นกรอบและแนวทางการขับ เคลื่ อนงานด้ าน
โภชนาการที่ชัดเจน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
และขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติอย่ างจริงจัง โดยมี
เ ป้าหมายส�าคัญคือ ลดภาวะขาดสารอาหาร ควบคุม
ภาวะน�้าหนักเกินไม่ให้เพ่ิมขึ้น และการจัดท�าฐานข้อมูล
โภชนาการระดับประเทศ  

ขณะเดียวกัน ได้ด� า เ นิน โครงการส� าคัญเ พ่ือบรรลุ 
เป้าหมายการท�าให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ
ครบถ้วน อาทิ  โครงการมหัศจรรย์  1 ,000 วันแรก 
ของชีวิตเพ่ือเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน    โครงการเด็ก 
วัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด โครงการ
ควบคุมและ ป้องกัน โรคขาดสาร ไอ โอ ดีนแห่งชาติ 
ปี  2562    และโครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิต 
จาง  ปี  2562     

นอกจากนี้  ภาครัฐยังได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมสุข
ภาพด้านโภชนาการป้องกัน/ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) 
และป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่ง มุ่งเน้น
การจัดอบรมใ ห้ความรู้ เ รื่ องโภชนาการผู้ สูงวัยแก่
เจ้ าหน้ า ท่ีด้ านสาธารณสุขระดับพ้ืนที่  รวมทั้งจัดท� า
สื่อเผยแพร่ความรู้ด้ านโภชนาการแก่ผู้สูงวัย

ความท้าทาย
สัดส่วนที่สูงขึ้นของเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ทั้งภาวะ 
เตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้ง และอ้วน สะท้อนให้เห็นว่า 
การด� า เนินการ เ พ่ือส่ง เสริมการบริ โภคอาหารที่ ม ี
โภชนาการ เหมาะสมยัง เ ป็นความท้ าทายส� าคัญใน 
การบรรลุเป้าหมายการยุติความหิวโหยและการยกระดับ 
โภชนาการของไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ครัวเรือน 
ยากจนและเปราะบางสามารถเข้าถึงอาหารท่ีมีโภชนาการ 

เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งนี้  สาเหตุ 
ส�าคัญอย่างหนึ่งเกิดจากการที่โครงการให้ความช่วยเหลือ 
ของรัฐยังเข้าไม่ถึงครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ทั้งหมด นอกจากน้ี สัดส่วนเด็กท่ีมีภาวะอ้วนที่ เ พ่ิม 
มากขึ้นแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการเลือกบริโภค 
อาหารที่ มีปร ะ โยชน์ยัง เ ป็นความท้ าทายส� าคัญอีก 
ประการที่ไทยต้องให้ความส�าคัญ เนื่องจากภาวะอ้วนใน 
เด็กมักน�าไปสู่ ปัญหาสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะ 
โรค NCDs ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของเด็ก 
กลุ่มนี้ ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
การด� า เนินการ เ พ่ือส่ง เสริมการบริ โภคอาหาร ท่ี มี 
โภชนาการเหมาะสมในครัวเรือนยากจนและเปราะบาง  
ซึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการเพียงพอ 
จ�าเป็นต้องอาศัยการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือรับทราบและ 
สามารถเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่รัฐจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม 
สุขภาพด้านโภชนาการตามกลุ่มวัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
เครือข่ายต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีข้อได้เปรียบในด้านการเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในด้านโภชนาการ 
แก่ประชาชน ทั้งในโรงเรียนสถานพยาบาล และในชุมชน 
เพ่ือให้สามารถเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และถูก 
หลักโภชนาการได้มากขึ้น ตลอดจนพิจารณาใช้มาตรการ 
หรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายที่เหมาะสมใน 
การควบคุมอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และ 
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก
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และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

การเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและยกระดับรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กจะช่วยเสริมสร้างความม่ันคง 
ทางอาหาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ที่ยังมีข้อจ�ากัด 
ในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ตลาด องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ที่ทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดสินค้าเกษตรโลก 

เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง 

ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยการผลิต 
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี 2573

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรในประเทศ ปี 2562 มี 
มูลค่ารวม 673,220 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก 608,581 
ล้านบาท ในปี 2559 และมีการจ้างแรงงานภาคเกษตร
เพ่ิมขึ้นเป็น จ�านวน 12.69 ล้านคน ในปี 2562 จาก 12.57 
ล้านคน ในปี 2559 นอกจากน้ี มูลค่าการผลิตภาคเกษตร 
ต่อหน่วยแรงงานเพ่ิมขึ้นเป็น 53,051 บาท ในปี 2562  
จาก 48,415 บาท ในปี 2559 

แม้ว่าผลิตภาพทางการเกษตรของไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  
แต่ยังไกลจากการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้เพ่ิมผลิต 
ภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตรายย่อยเป็น 
2 เท่า หรือต้องมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.1 ต่อปี ซึ่งการ
เติบโตของมูลค่าการผลิตภาคเกษตรต่อหน่วยแรงงาน 
ระหว่างปี 2559 - 2562 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
3.17 อย่างไรก็ดี ระดับรายได้ของแรงงานภาคเกษตร 
เติบโตเกินกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 11.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มูลค่าการผลิตภาคเกษตรต่อหน่วยงาน
(บาท/คน/ปี)

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร
และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผ่านการด�าเนินโครงการ
ต่าง ๆ       อาทิ     โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่  เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย 
โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด      โครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก

(Zoning      by     Agri-map)  ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตตามศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่                      โครงการ
พัฒนา  Smart     Farmer    และ Young    Smart    Farmer     
ที่มี วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ให้สามารถใช้ เทคโนโลยีและวิธีบริหารจัดการธุรกิจ 
เกษตรที่ช่วยยกระดับวิธีการผลิตให้ เข้าสู่มาตรฐาน
สากล   ตลอดจนช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร  
รวมถึงโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่ง 
ชาติ ซึ่งมุ่งจัดท�าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยจะบูรณาการ
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ความท้าทาย
การผลิตในภาคเกษตรมีความท้าทายและ อ่อนไหว  
เนื่องจากราคาและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของตลาด 
สินค้าการเกษตรโลก นอกจากนี้ ระดับของผลิตภาพ 
ทางการเกษตรของประเทศยังค่อนข้างต�่า เนื่องจาก
ยังมีข้อจ�ากัดในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรท่ีจ�าเป็นต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนามาตรฐาน และสร้างมูลค่า 
เพ่ิมของสินค้าการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด และยังไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิต 
ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการ 
เข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานในภาคเกษตรยังคงเป็น 
ความท้าทายที่ส�าคัญ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสามารถ 
ทางการแขง่ขนัของภาคเกษตรไทย  

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกรให้สามารถ 
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงข้อมูล 
สารสนเทศด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer และสามารถยกระดับไปสู่การท�าเกษตร 
สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือให้ เกษตรกร 
มีรายได้เ พ่ิมขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งยกระดับ 
การสนับสนุนการรวมกลุ่มทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน 
การผลิตและการใช้เทคโนโลยี และให้มีการแลกเปลี่ยน 
องคค์วามรู้และขอ้มลูขา่วสารทางการเกษตรอยา่งต่อเนือ่ง 
ทั้งด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิง 
พาณิชย์ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า 
เกษตรแปรรูป และผลักดันให้มีการผลิตตามมาตรฐาน 
เกษตรปลอดภัย และเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น 

นอกจากนี้ การยกระดับผลิตภาพและรายได้ในภาคเกษตร 
ยังควรให้ความส�าคัญกับการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 
พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกษตรกรเข้าถึงระบบประกันภัยพืชผลเพ่ิมขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเพ่ิมผลิตภาพทางการ
เกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กที่สะท้อน 
ความเป็นจริงในระดับพ้ืนที่มากขึ้น ควรมีการจัดเก็บข้อมูล
มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงานที่จ�าแนกตามขนาดกิจการ
ของการท�าฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์ และรายได้เฉลี่ยของผู้ผลิต
อาหารขนาดเล็กในระดับพ้ืนที่ไว้ด้วย

ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง            ๆ            ตลอดจน 
ข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ 
ภาคเกษตร  เพ่ือน�าข้อมูลไปวิเคราะห์และให้ค�าแนะน�า 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม            และศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 
และนวัตกรรม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล 
และน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้ 
ในการวางแผนการผลิตและการตลาด        นอกจากนี้         ยังได ้
มีระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยจัดให้มี 
โครงการประกันภัยข้าวและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีช่วยคาดการณ์ สภาพภูมิอากาศและ 
ปริมาณผลผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้
ของเกษตรกร

เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง 

ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยการผลิต 
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี 2573
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และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน  
และด�าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต

 ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ 

และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573

ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบและอาหาร รวมท้ังเป็นแหล่งจ้างงานหลักและช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศจาก 
การส่งออก ซึ่งการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนและยุติความหิวโหยได้นั้น ต้องค�านึงถึงการสร้างความมั่นคง 
ทางอาหาร ทั้งการมีอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เหมาะสม และมีปริมาณอาหารเพียงพอส�าหรับ 
การบริโภคของประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ การท�าเกษตรกรรมควรค�านึงถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และความม่ันคงของทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน1 และด�าเนินการตาม 
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ตลอดจนเสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ จะช่วยสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ 
ประเทศ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วงปี 2560 - 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ท�าระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืนมากขึ้น ทั้งการท�าเกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตร
ธรรมชาติ โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนประมาณ 1.15 ล้านไร่ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก 
1.08 ล้านไร่ในปี 2560 อย่างไรก็ดี ขนาดพ้ืนที่ดังกล่าว
ยังต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์เกษตร 
และสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ก�าหนดให้มี 
พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 7.5 ล้านไร่ และ 10 ล้านไร่ ภายใน
ปี 2568 และ 2573 ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีนโยบายการท�าเกษตรแปลง 
ใหญ่ที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการและ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยระหว่าง 
ปี 2560 - 2563 มีการขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรแปลง 
ใหญ่ได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์เกษตร 
และสหกรณ์ 20 ปี ซึ่งในปี 2563 มีพ้ืนที่แปลงใหญ ่
รวม 6,912 แปลง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 5.9 ล้านไร ่
และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 441,611 ราย ทั้งนี้ 
โครงการเกษตรแปลงใหญ่สามารถเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
ทั้งจากการลดต้นทุนและเพ่ิมปริมาณผลผลิต โดยใน 
ปี 2561   สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้   6,836.87 ลา้นบาท
เพ่ิมขึ้นจาก 4,747.04 ล้านบาท ในปี 2560 และเพ่ิมผล 
ผลิตได้ 15,241.62 ล้านบาท ในปี 2561 จาก 6,438.80  
ลา้นบาท ในปี 2560 

1 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554 ระบุว่ำเกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบกำรเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนกำรผลิต   
  และกำรจัดกำรทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งน�ำไปสู่กำรพ่ึงตนเองและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ้ีนที่ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ไร่)

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลโดย สศช.

ผลการด�าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
นอกจากการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและ
เกษตรแปลงใหญ่      ประเทศไทยได้ประกาศใช้มาตรการ
ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตราย    ได้แก่ 
พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เพ่ือลดการตกค้าง
ของสารพิษในดินซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม    นอกจากน้ี   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่
ร ะหว่างการศึกษาเ พ่ือประยุกต์ ใ ช้ เครื่องมือส�าหรับ
ปร ะ เมิ นความยั่ งยื นของร ะบบการผลิตอาหาร ใน
ระดับนานาชาติ  ซึ่ ง พัฒนาโดยองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) เ พ่ือวิ เคราะห์
ระบบการผลิตอาหารในภาพรวม และระบุปัจจัยส�าคัญ
ส�าหรับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

ในมิ ติของการปรับตัวต่อการ เป ล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในภาคเกษตร      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดท�ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้าน
การเกษตร  (พ.ศ. 2560 – 2564)   เพ่ือส่งเสริมให้ภาค
เกษตรของไทยมีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   นอกจากนี้ 
 ได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศเพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรรมยั่งยืนและเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ผลกระทบจากภัยพิบั ติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ  การจัดท� าร ะบบเตือนภัยล่วงหน้ า 
การพยากรณ์ทางการเกษตร การจัดระบบโซนนิ่ง  
และการใช้แบบจ�าลองประเมินผลกระทบในภาคเกษตร

ความท้าทาย
การปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีต้นทุน 
ทางการเงินและเวลาสูง ท�าให้เกษตรกรบางส่วนไม่มั่นใจ 
ถึงความคุ้มค่าของการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิม 
รวมทั้งยังมีข้อจ� ากัดในการเข้ าถึงกลุ่มผู้บ ริ โภคใน 
วงกว้างเนื่องจากสินค้าอาจมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตร 
ทั่วไปและมีช่องทางการจ�าหน่ายที่จ�ากัด นอกจากนี้ การใช ้
ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
และเกษตรกรรมที่มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศยัง 
ไม่ เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งแนวทางการประเมินระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืนของไทยยังไม่สอดคล้องกับแนวทาง 
สากล ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า 
และการสง่ออกในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ควรสร้างแรงจูงใจแก่ 
เกษตรกร อาทิ การใช้มาตรการพักช�าระหนี้เพ่ือสนับสนุน 
เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาท�า เกษตรกรรม 
ยั่งยืน รวมถึงการให้เงินสินเชื่อสีเขียวเพ่ือเป็นเงินทุน 
ให้เกษตรกรใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการท�าเกษตร 
แบบยั่งยืน โดยให้อัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษหรือการลด 
หย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการที่สนับสนุนการผลิตสินค้า 
เกษตรยั่งยืนและการใช้มาตรการภาษีสารเคมีเกษตร  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพ 
เพ่ือก�าจัดศัตรูพืชควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึง 
ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การท�าระบบเกษตรกรรม 
ยั่งยืนและเกษตรกรรมที่มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งพัฒนาแนวทางการประเมินระบบเกษตรกรรม 
ยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์จากระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
รวมถึงสามารถขยายตลาดการส่งออกได้มากขึ้น 

สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน  
และด�าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต

 ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ 

และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573
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02 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา
และที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ รวมถึงให้มีธนาคารพืช 

และเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  
และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์

ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศที่จ�าเป็นต่อความเป็นอยู่ ที่ดีของมนุษย์ 
ความมั่นคงทางอาหาร และการบรรเทาความยากจน รวมถึงการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นการสร้างหลักประกันว่า 
คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม และเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการด�ารงชีพอย่างยั่งยืน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งมีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูง โดยมีจ�านวนพรรณไม้ประมาณ 11,000  
ชนดิ   ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  3   ของพรรณไม้ท่ัวโลก   ซึง่รายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ระบุว่าใน
ช่วงปี 2557 – 2561 มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกใน 
ประเทศไทย จ�านวน 202 ชนิด 110 สกุล 55 วงศ์ และ
สตัวช์นดิใหมข่องโลก จ�านวน 18 ชนิด 7 วงศ ์อยา่งไรก็ดี 
การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ค�านึงถึงข้อจ�ากัด 
และศักยภาพในการฟื้ นตัวของธรรมชาติ ได้ส่งผล 
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
โดยในปี 2558 พบว่าพันธุ์พืชท่ีถูกคุกคาม 964 ชนิด 
(ร้อยละ 8.76 ของชนิดพืชท่ีจ�าแนกระบุแล้วทั้งหมด 
ของประเทศไทย) มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
20 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ 207 ชนิด และมีแนวโน้มใกล้ 
สูญพันธุ์  737 ชนิด อีก ท้ังยังพบพืชที่สูญพันธุ์ ใน 
ธรรมชาติ จ�านวน 2 ชนิด นอกจากนี้ การประเมินภาพ 
รวมชนิดพันธุ์สัตว์ในประเทศในช่วงปี 2548 – 2559  
พบว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม 
เพ่ิมขึ้น จาก 548 ชนิดเป็น 569 ชนิด หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.7 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
สตัวเ์ลือ้ยคลาน และสตัวส์ะเทินน�า้สะเทินบก 

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ�านวนชนิดพืชพรรณ และสถานภาพชนิดพันธุ์พืช
ที่ถูกคุกคาม ปี 2558

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ�านวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

2.5
SDG

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพ 
แหง่ชาต ิ(National Biobank of Thailand: NBT) เพ่ือจดั 
ท�าข้อมูลการศึกษาพรรณไม้และเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 
เพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว โดยระหว่างปี 2562 – 2563  
ได้จัดเก็บทรัพยากรชีวภาพที่ส�าคัญของไทย จ�านวน  
26,429 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ธนาคารพืช (Plant 
Germplasm Bank) 1,391 ตัวอย่าง ธนาคารจุลินทรีย์  
(Microbial Culture Bank) 6,051 ตัวอย่าง ธนาคาร 
ขอ้มลูจโีนม (Genomic Data Bank) 6,051 ตัวอย่าง และ
ธนาคารสารพันธกุรรม (DNA Bank) 12,936 ตวัอยา่ง 
 

ที่มา: รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2562 
       ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา
และที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ รวมถึงให้มีธนาคารพืช 

และเมล็ดพันธุ์ที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  
และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์

ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดเก็บรักษา
ทรัพยากรชีวภาพ นอกสภาพธรรมชาติและจัดท� า 
ข้อมูลทางชีวภาพเ พ่ือเสริมสร้ างความมั่นคงทาง
อาหาร โดย NBT ได้ท� างานแบบบูรณาการร่วมกับ 
เครือข่ ายภาครัฐมหาวิทยาลัยหน่วยงานเครือข่ าย 
จีโนมิกส์ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ 

นอกจากนี้   อยู่ ร ะหว่ างการจัดตั้ งศูนย์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชแห่งชาติเพ่ือเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช
 และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืชของหน่วยงานต่าง   ๆ    เ พ่ือให้ เข้าถึงได้อย่างเป็น
ระบบและน�าไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5
SDG

ความท้าทาย
การขยายตัวของเมือง พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ท� า ให้ ป่ า ไม้ ซึ่ ง เ ป็นศูนย์ รวมความหลากหลายทาง 
ชีวภาพมีพ้ืนที่ลดลง ท้ังยังมีการลักลอบค้าสัตว์ป่าและ 
พืชป่า รวมท้ังขาดการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน 
การคุกคามพันธุ์พืชและสัตว์อย่างจริงจัง นอกจากนี้  
มาตรการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในปัจจุบันเน้นการสร้างจิตส�านึกของประชาชน แต่ยัง 
ขาดมาตรการและกลไกท่ีสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งควรด�าเนินการควบคู่กันไป เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ ์
และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศให้ 
เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมให้มีมาตรการและกลไกการน�าผลตอบแทนทาง 
เศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรัก ษ์และฟื้ น ฟูความ 
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ อาทิ การใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ เชิงพ้ืนที่ เ พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ ป่าให้ เหมาะสม 
และการจัดท� าฐานข้อมูล เ พ่ือสนับสนุนการก� าหนด 
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ี 
ควรสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของความหลาก
หลายทางชีวภาพต่อการด�ารงชีพ ตลอดจนกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์ พืชและสัตว์ ในหมู่ 
ประชาชน อีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา 
มีส่วนร่วมก�าหนดวิธีการและแนวทางด�าเนินมาตรการ 
เ พ่ือการอนุรักษ์ฟื้ นฟูและปกป้องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
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02 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

การระดมทุนเพ่ือพัฒนาภาคเกษตร ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการวิจัยและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการ
เกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
และยุติความหิวโหย ตลอดจนเพ่ิมรายได้และการจ้างงานในภาคการเกษตร อย่างไรก็ดี การลงทุนจากภาคเอกชน 
ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการสนับสนุนผ่านกลไกต่าง ๆ  
รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ซึ่งในระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
ด้านการเกษตรแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ในรูปแบบความช่วยเหลือทางวิชาการ  
การฝึกอบรม และทุนการศึกษา

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สัดส่วนของการลงทุนภาครัฐในภาคการเกษตรของ 
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึน เมื่อพิจารณาจากดัชน ี
ทิศทางการลงทุนภาครัฐเพ่ือการเกษตร (Agriculture 
Orientation Index for Government Expenditure: 
AOI)1 เพ่ิมขึ้นจาก 0.38 ในปี 2559 เป็น 0.47 ในปี 2562 
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการ 
พัฒนาในภาคเกษตรแก่ประเทศก�าลังพัฒนาและพัฒนา
น้อยที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มูลค่าความ 
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)  
ในภาคเกษตรอยู่ที่ 35.6 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ได้ 
รับจัดสรรงบประมาณ อาทิ โครงการพัฒนาความ 
สามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ 
แขวงจ�าปาสัก (สปป.ลาว) และโครงการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรปลูกผักและผลไม้ เ พ่ือยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตร (กัมพูชา) โครงการสนับสนุน 
โรงสีข้าวให้รัฐยะไข่ (เมียนมา) และโครงการเพาะเลี้ยง 
ปลานิลแดง (โมซัมบิก) 

1 ดัชนีทิศทำงกำรลงทุนภำครัฐเพ่ือกำรเกษตร (AOI) คิดจำกสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยภำครัฐด้ำนกำรเกษตร (agriculture share of government expenditures) ต่อสัดส่วนมูลค่ำเพ่ิมต่อ GDP  
  ของภำคเกษตร (agriculture value added share of GDP)

ดัชนีทิศทางการลงทุนภาครัฐเพ่ือการเกษตร (AOI)

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพ่ิมการลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร 

การพัฒนาเทคโนโลยี และการท�าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก�าลังพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

2.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาภาคเกษตรอย่าง 
ต่ อ เนื่ อง  ทั้ งการลงทุน ใน โครงสร้ าง พ้ืนฐานด้ าน
ชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบกระจายน�้า
และเชื่อมโยงเครือข่ายน�้ า/ลุ่มน�้ า ทั้งในและนอกเขต 
ชลประทาน และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้า
และอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและการแข่งขันในตลาดสินค้ า เกษตร 
โลก ควบคู่ ไปกับด� า เนินโครงการปรับปรุงทะเบียน 
เกษตรกร    โครงการทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกร     โครงการเชื่อมโยงระบบศูนย์กระจายสินค้า
และ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเชื่ อมโยง 
การลงทะเบียนเพ่ือออกใบอนุญาตน�า เข้ า–ส่งออก 
ผลิตผลและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สามารถ 
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล    E-Phyto     Certification
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

เพ่ิมการลงทุน รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร 

การพัฒนาเทคโนโลยี และการท�าธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและสัตว์  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก�าลังพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

2.a
SDG

ความท้าทาย
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีภาคเกษตร 
มีต้นทุนที่สูง และใช้เวลานานในการถึงจุดคุ้มทุน ท�าให้ 
ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนและพัฒนา
นวัตกรรมทางการเกษตร นอกจากนี้ แม้ว่าภาครัฐจะให้ 
การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 
แต่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยก็ยังมีข้อจ�ากัด 
ในการเข้าถึงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีจะช่วยเพ่ิม 
ผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาทิ การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในการพยากรณ์ 
สภาพภูมิอากาศ และจัดท�าระบบเตือนภัยล่วงหน้า  
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ เข้ าถึงง่ ายและมีต้นทุนต�่ า  รวมท้ังตอบสนองต่อ 
โครงสร้างแรงงานภาคเกษตรที่เปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับ
การกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยรวม
กลุ่มเพ่ือลดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีราคาสูง 
เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการสร้างความ 
เข้มแข็งและองค์ความรู้ ให้แก่ เกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer รวมทั้ง 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่ างประเทศด้านวิจัยและ 
นวัตกรรมของภาคเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป

นอกจากนี้    ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภู มิภาคลุ่มแม่น�้ า โขง 6 ประเทศ 
(GMS)    ในการจัดท�าโครงการด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ได้แก่  โครงการควบคุม
มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย โครงการผลิต 
อาหารอินทรีย์  และโครงการพัฒนาการเข้ าสู่ตลาด 
ของผู้ประกอบการเกษตรรายย่อย และภายใต้แผน 
งานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนี เ ซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) มีการด�าเนินโครงการเมือง 
ยางพารา และโครงการพัฒนาการเกษตรที่ เ ป็นมิตร 
กั บ สิ่ งแวดล้ อมด้ วยการ ใ ช้ เทค โน โลยี ที่ เ หมา ะสม 
ได้แก่ (1) การบ�ารุงรักษาพืชผล ส�าหรับปาล์ม น�้ ามัน 
 มะพร้าว    และพืชพ้ืนที่ชุ่มน�้า    และ(2) การพัฒนาฟาร์ม 
ตัวอย่ างที่ เหมาะสมส� าหรับระบบการผลิตพืชพ้ืนที่ 
ชุ่มน�้ า  ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชผสมผสาน และปาล์ม 
น�้ามัน 

อีกทั้ง       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการฝึกอบรม 
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหนึ่งต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ประเทศสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบท 
แบบผสมผสานส� าหรั บภู มิ ภ าค เอ เซี ยแล ะแปซิฟิก     
(CIRDAP)  จ�านวน    9     ประเทศ      ประกอบด้วย      บังกลาเทศ      
มาเลเ ซีย ศรีลังกา ฟิจิ   อิหร่ าน  อินเดีย ปากีสถาน   
เ มี ย นม า  แ ล ะ ไ ท ย  ใ น ช่ ว ง เ ดื อ นสิ ง ห า คม  2 562  
ณ    กรุงเทพมหานคร     ชลบุรี    และฉะเชิงเทรา 
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02 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

การส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศมีความเสรียิ่งขึ้นบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม อันจะเป็นการสร้าง 
หลักประกันในการเข้าถึงอาหารและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของแต่ละประเทศ ถือเป็นประเด็นที่นานาประเทศ 
เห็นพ้องว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยมีองค์การการค้าโลก (WTO) ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดกฎกติกาการ
ค้าระหว่างประเทศและเป็นเวทีการเจรจาเพ่ือลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจน
สนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศมีความเสรียิ่งขึ้นบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยกลไก WTO จะช่วยแก้ไข 
และป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตร 
เพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เนื่ อง ด้วยประ เทศไทยเ ป็นประ เทศสมาชิก  WTO  
ซึ่งมีพันธกรณีห้ามอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร 
ยกเว้น กรณีที่ อุดหนุนค่ าการตลาดและการขนส่ง 
ซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้ประเทศก�าลังพัฒนาท�าได้ โดยที่ 
ผ่ านมา ได้ ปฏิ บั ติ ต าม พันธกรณี เ รื่ องการอุดห นุน 
ส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้ WTO มาโดยตลอด ทั้งนี้ 
สมาชิก WTO ทั้งหมดได้ตกลงยกเลิกการอุดหนุน 
การส่งออกสินค้าเกษตรทุกรูปแบบในการประชุมระดับ 
รัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 10 ณ กรุงไนโรบีเมื่อปี 2558 
ซึ่งก� าหนดให้สมาชิกทุกประเทศยกเลิกการอุดหนุน 
ส่งออกสินค้าเกษตรภายในปี 2561 และยกเลิกข้อ 
ยกเว้นส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาเรื่องการอุดหนุน 
ค่าการตลาดและการขนส่งสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก
ภายในปี 2566 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังแสดงบทบาทร่วมกับประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ ในการผลักดันการเจรจาเพ่ือปรับปรุง 
กฎเกณฑ์เร่ืองการค้าสินค้าเกษตร เพ่ือป้องกันการกีดกัน
ทางการค้าและบิดเบือนการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ภายใต้กรอบ WTO มาอย่างต่อเน่ือง 

แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการ

เพ่ือการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพัฒนาโดฮา

2.b
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยได้ ร่ วมกับนานาประ เทศด� า เนินการ ใน 
ลักษณะกลุ่ม เ พ่ือผลักดันการเจรจาในประ เด็นการ 
อุดหนุนสินค้าเกษตร      ประกอบด้วย     สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    (ASEAN)   ความร่วมมือ
ทาง เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค เอ เ ชียแป ซิฟิก  (APEC)  
กลุ่ม เครนส์  (Cairns Group) ซึ่ง เ ป็นกลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 19 ประเทศ และกลุ่มประเทศ 
สมาชิก  G20 โดย เมื่ อวั นที่  5  พฤศจิกายน 2562 
ไ ด้ มี ก า รป ร ะ ชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย รั ฐ มนตรี อ งค์ ก า รก า ร 
ค้ า โลก (WTO Informal Min ister ia l  Meet ing: 
IMM )ณ นคร เ ซี่ ย ง ไ ฮ้  ส า ธ า รณรั ฐ ป ร ะ ช า ชนจี น     
ซึ่ งประ เทศไทยได้ร่วมผลักดันการเจรจาเรื่ องการ 
อุดหนุนประมง และการปรับปรุงระเบียบการอุดหนุน
ภาย ในสินค้ า เกษตรส� าหรับ ใ ช้ ในการปร ะชุ มร ะ ดับ 
รัฐมนตรี   WTO    คร้ังที่     12       และการประชุมระดับรัฐมนตร ี
กลุ่มเครนส์ ณ  สมาพันธรัฐสวิส 

ที่มา: กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการ

เพ่ือการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติ
ของรอบการพัฒนาโดฮา

2.b
SDG

นอกจากนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก 
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial  
Gathering: IMG) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง 
วันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ สมาพันธรัฐสวิส 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกได้ร่วมผลักดันข้อเสนอให้ม ี
การลดการอุดหนุนสินค้ า เกษตรที่ บิด เบื อนตลาด 
ร้อยละ 50 ของปริมาณการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ 
บิดเบือนตลาดของประเทศสมาชิก WTO ทั้งหมด 
164 ประเทศ ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยและจะท�าให้สินค้าเกษตร 
ของไทยมีราคาดีขึ้น เนื่องจากประเทศที่มีการอุดหนุน 
สินค้าเกษตรสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จะต้องลดการ
อุดหนุนตั้งแต่ร้อยละ 47 – 82 ของการอุดหนุนในปัจจุบัน 

ความท้าทาย
แม้พันธกรณีภายใต้ WTO จะผลักดันให้ลดการอุดหนุน 
การส่งออก แต่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศก�าลัง
พัฒนายงัมกีารยกเวน้การอดุหนนุการสง่ออกสนิคา้เกษตร
บางชนิดที่แจ้งไว้กับ WTO แล้ว ไปจนถึงปี 2565 และ
ยังสามารถอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตลาดและการ 
ขนส่งส�าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรได้จนถึงปี 2566  
ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการแข่งขัน 
กับประเทศอื่น ๆ ที่มียังมีการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ 
บดิเบอืนราคาในตลาดโลก และไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรแสดงบทบาทอย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิก
ของกรอบความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ โดยร่วมกัน 
แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้า
ในตลาดเกษตรโลกในทุกรูปแบบ เพ่ือให้การแข่งขันของ
สินค้าเกษตรในตลาดโลกเป็นไปอย่างเสรีและมีความ 
เป็นธรรมยิ่งขึ้น 
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02 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ใช้มาตรการเพ่ือสร้างหลักประกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์
สามารถท�างานได้อย่างเหมาะสม และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาด 

รวมถึงข้อมูลคลังส�ารองอาหารได้อย่างทันการณ์เพ่ือจ�ากัดความผันผวน 
ของราคาอาหารอย่างรุนแรง

ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนสูง เน่ืองจากมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก  
รวมถึงปัจจัยเส่ียงอื่น ๆ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยผู้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรมากที่สุดมักจะเป็นกลุ่มคนยากจน กลุ่มเปราะบาง  
และเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินนโยบายเพ่ือสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่าน
กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ  อาทิ การแทรกแซงราคา รวมถึงการใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของราคา นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงข้อมูลคลังส�ารอง
อาหารให้แม่นย�า ทันการณ์ และเข้าถึงได้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากความผันผวนของราคาได้มากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้ใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพ่ือเป็น 
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของราคาสินค้าเกษตร ผ่านการด�าเนินงานของบริษัท  
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) (TFEX) ภายหลังจากการควบรวมกับตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2559 อย่างไรก็ดี พบว่ามีสินค้าเกษตรที่
ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเพียง 1 ชนิด คือ ยางแผ่นรมควัน 
ชั้น 3 ซึ่งปริมาณการซ้ือขายสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิม 
สูงขึ้น โดยในปี 2563 มีท้ังสิ้น 17,253 สัญญา เฉลี่ย 71 
สัญญาต่อวัน และมีสถานะคงค้างจ�านวน 150 คู่สัญญา  
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีแรกที่ท�าการซื้อขาย (ปี 2559) ที่มี 
ปริมาณเพียง 202 สัญญา เฉล่ีย 1 สัญญาต่อวัน และ 
มสีถานะคงค้าง จ�านวน    37  คู่สัญญา   แม้ว่าจะปรบัตวัลดลง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถติใินปี  2562   ทีมี่ปรมิาณการซือ้ขาย
สูงถึง 54,565 สัญญา เฉล่ีย 224 สัญญาต่อวัน

สถิติการซื้อขาย RSS3D Futures
ปริมาณ: สัญญา  สถานะคงค้าง: คู่สัญญา

ที่มา: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

1 สถำนะคงค้ำง (Open Interest: OI) หมำยถึง จ�ำนวนของคู่สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำคงค้ำง (หรือที่ยังมีกำรเปิดสถำนะอยู่) ที่มีกำรจับคู่ซื้อขำยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ำยของช่วงเวลำที่เก็บสถิติ
  โดยยังไม่ได้ปิดสถำนะ

2.c
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในปัจจุบันประเทศไทยได้จัดท� าดัชนีที่ เกี่ยวข้องกับ 
ตลาดโภคภัณฑ์อาหารอยู่      2    ดัชนี     ประกอบด้วย      (1)    ดัชนี 
ราคาสินค้าเกษตร เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงราย 
เดือนของราคาสินค้าเกษตร โดยแบ่งย่อยออกเป็น  
3 หมวด ประกอบด้วย หมวดพืชผลส� าคัญ หมวด 
ปศุสัตว์และหมวดประมง และประมวลเป็นดัชนีราคา 
สินค้าของภาคเกษตรในภาครวม และ (2) ดัชนีราคา 
ผู้บริโภคพ้ืนฐานหมวดอาหารสด เพ่ือติดตามอัตราการ 
เปลี่ยนแปลงของราคา และใช้วัดภาวะค่ าครองชีพ 
ของประชาชน รวมทั้ งอัตรา เงิน เฟ้อของประ เทศ 
โดยหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องอยู่ ร ะหว่ างการน� าข้อมูล 
จากทั้งสองดัชนี    มาประมวลผลร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการท�างานของตลาดโภคภัณฑ์อาหาร
ของไทย
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02ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ใช้มาตรการเพ่ือสร้างหลักประกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์
สามารถท�างานได้อย่างเหมาะสม และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาด 

รวมถึงข้อมูลคลังส�ารองอาหารได้อย่างทันการณ์เพ่ือจ�ากัดความผันผวน 
ของราคาอาหารอย่างรุนแรง

ความท้าทาย
ตลาดสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านลบ อาทิ 
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยแล้ง รวมทั้งการ 
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตภาค 
เกษตรในภาพรวมลดลง ประกอบกับราคาสินค้าเกษตร 
ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง 
ประเทศ อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ 
เข้าใจในกลไกตลาดโดยรวม ท�าให้การตัดสินใจผลิต 
สิ น ค้ า เกษตร ไม่ สอดคล้ องกับอุ ปสงค์ ของตลาด 
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากตลาด 
สินค้าล่วงหน้า ซึ่งเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยง 
จากการผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ยังไม่แพร่หลาย  
ทั้งนี้  สินค้ า เกษตรไทยบางชนิดที่มีศักยภาพ อาทิ  
ข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ยังไม่มีราคาอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เน่ืองจาก 
ไม่มีการซื้อขายในตลาดสินค้าล่วงหน้าในต่างประเทศ 
ท�าให้ข้าวยังไม่ได้รับการบรรจุในตลาดสินค้าล่วงหน้าของ 
ไทย นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลสินค้าเกษตรที่ครบถ้วน และ 
ทันสมัย ส่งผลให้การก�าหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร ์
การค้าสินค้าเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ
นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร 
ยังควรเร่งสร้างความเข้าใจในกลไกตลาดให้กับเกษตรกร 
โดยมุ่งให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดสินค้า 
เกษตรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย และสามารถน�า 
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต 
ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือเป็น 
การลดความเสี่ยงด้านราคาในเบื้องต้น นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาบรรจุ 
สิ นค้ า เกษตรที่ มี ศั กยภาพในการซื้ อข ายล่ วงหน้ า 
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในตลาด 
ล่วงหน้าแก่เกษตร นักลงทุน และผู้ เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าล่วงหน้าใน 
ฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของราคาได้มากขึ้น

2.c
SDG

 นอกจากนี้        กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท�าโครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
(Trade Inte l l igence System) ซึ่ ง เ ป็นการรวบ 
รวมข้อมูลขนาดใหญ่  (B ig Data)  รวมถึงร ะบบที่ 
เกี่ยวกับสินค้าเกษตร       ได้แก่     (1)      ระบบก�ากับและติดตาม
นโยบายด้านการบริหารจัดการสินค้า เกษตร  โดยมี 
พืชน�าร่อง 6 ชนิด คือ  ข้าว  ปาล์มน�้ ามัน  ยางพารา  
มันส�าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และทุ เ รียน  และ  
(2) ระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านการรับฟงัเสียง
สะท้อนภาคประชาชน เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ
ด้ านการค้ า  ผ่ านการพัฒนาข้อมูล ใน 4 เรื่ องหลัก  
ได้ แก่   การติดตามระดับราคาสินค้ ารายวันตลอด 
ห่ วง โซ่ อุ ปทานของพืชแต่ ล ะช นิด การคาดการณ ์
สถานการณ์สิน ค้ า เกษตรและแจ้ง เตือน ในกรณีที่ 
สินค้าขาดหรือล้นตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการค้า  
เ พ่ือท� าการ เจรจาการค้ า เ ชิงรุก  แล ะการ วิ เครา ะห ์
เสียงสะท้อนจากสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
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SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being 
          for all at all ages

สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี  
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ด ี
ส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที ่

03
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03สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีส� าหรับคนทุกช่วงวัยส� าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับความเป็นอยู ่
ของประชาชน โดยต้องด�า เนินการอย่างจริงจัง ท้ังในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ  
ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย 
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง การกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอและครอบคลุม การสร้างระบบการบริการ 
สุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้และมีคุณภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ซึ่งเกิดจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติเหตุ และสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย สะท้อนให้เห็น 
จากความก้าวหน้าของการด�าเนินงานในหลายมิติ ไม่ว่า 
จะเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการตายของ 
มารดา ซึ่งข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 ระบุว่ามีอัตรา 
การตายของมารดาที่ 20.24 คน ต่อประชากรแสนคน 
รวมทั้งอัตราการตายของทารกแรกเกิดที่ลดลง โดยใน 
ชว่งปี  2559 - 2560  อยูร่ะหวา่ง  3.3 – 3.5  คน  ต่อการเกดิ
มีชีพ 1,000 คน นอกจากน้ี จ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และความครอบคลุม 
ของบริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 59 
ในปี 2553 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2562 ซึ่งช่วยลด 
ค่า ใช้จ่ ายด้านสุขภาพและความเสี่ยงทางการเงินที ่
เป็นผลจากการเจ็บป่วย ในขณะเดียวกันความหนาแน่น 
แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว บุ ค ล า ก ร ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ทั่วประเทศเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราการเสียชีวิต 
จากโรคไม่ติดต่อ ยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
อันดับหนึ่งของคนไทย โดยในปี 2561 มีผู้ เสียชีวิต 
จากมะเร็งมากถึง 114,199 ราย และในปี 2562 มีอัตรา 
การเสียชีวิตจากอุบั ติ เหตุทางถนน 30.36 คนต่อ 
ประชากร 100,000 คน รวมทั้งอัตราการตายจาก 
สารเคมีและการปนเปื้ อนจากแหล่งต่าง ๆ ของไทย 
ก็ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศ 
และฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ด� า เนินการ เ พ่ือลดอัตรา 
การเสียชีวิตที่ ป้องกันได้ส�าหรับมารดาและทารกผ่าน 
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
การเสียชีวิตของมารดา และโครงการบูรณาการงาน 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน เพ่ือให้เด็กอายุ 
0  -  5  ปี   มีลักษณะ “สูงดีสมส่วน       พัฒนาการสมวัย     และ 
ฟันไม่ผุ” นอกจากนี้  ยังได้ด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือลด 
จ�านวนผู้ติดเชื้อจากโรคติดต่อต่าง ๆ   อาทิ  การบรรจุ 
ให้สามารถใช้ยา PrEP1 ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ        การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันยุงพาหะส�าหรับประชาชน 
ในพ้ืนที่ที่มี เชื้อมาลาเรีย  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน 
โรคหัวใจ        การเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับ 
เขตสุขภาพโดยบูรณาการกับกลไกท้องถิ่น   และการใช้ 
มาตรการชุมชนเ พ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

1 Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) คือ การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนมีการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
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03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ความท้าทาย
แม้จะมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันและชี้ ให้ เห็นถึง 
ผลกระทบทางสุขภาพของพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
โ รค ไม่ ติดต่ อมา โดยตลอด แต่ จ� านวนผู้ ป่ วยแล ะ 
ผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน มะเร็ง  
หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ ยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งปัจจุบันปัญหามลพิษ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5  

ไ ด้ ท วี ค ว าม รุ นแ รงม ากขึ้ น  แล ะ จ ะน� า ไ ป สู่ วิ กฤต ิ
ด้านสุขภาพอื่น ๆ ดังนั้น มาตรการป้องกันโรคและ 
กา ร จัดก า ร ปัญหามล พิษดั งก ล่ า วยั งต้ อง ได้ รั บ 
การเร่งรัด ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ 
โรคทางจิตเวชก็ยังเป็นปัญหาส�าคัญและยังถูกตีตรา 
จากสังคมท�าให้เกิดความกังวลในการปรึกษาแพทย์ 
เมื่อป่วยในระยะเริ่มต้น ในมิติของโรคติดต่อ การแก้ไข 
ปัญหาโรคเอดส์ โรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และโรคเขตร้อน 
ที่ส�าคัญอื่น ๆ ยังมีข้อจ�ากัดในแง่ของการเข้าถึงบริการ 
กลุ่มเสี่ยงที่มีการติดเช้ือตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ส่งผลให้ 
เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่กลุ่มอื่น ๆ  
ในสังคม นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนของอุบัติเหตุทางถนน  
ยั ง เ ป็ น ปัญหาส� า คัญ ซ่ึ งน� า ไ ปสู่ ก า รบ าด เ จ็ บ แล ะ 
การเสียชีวิตของคนไทย

3
SDG

ข้อเสนอแนะ
ควรส่ ง เส ริมการจั ดการสุ ขภ าว ะที่ เ หม า ะสมผ่ าน 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทย อาท ิ
การเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ การลด ละ เลิก 
การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่  และการปฏิบัติ 
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังจ�าเป็น
ต้องพัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงรุก มีคุณภาพ รวดเร็ว  
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเ พ่ือขยายโอกาส 
การเข้าถึงยาและการรักษาที่ครอบคลุม และการผนึก 
ก�าลังระหว่างหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการท�างานร่วมกัน 
ในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเด็นเชิงบูรณาการ อาทิ  
การแก้ไขปัญหามลพิษเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพท่ีจะ 
ตามมา อีกทั้งควรเร่งจัดสรรและเสริมสร้างศักยภาพ 
ของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครในระดับท้องถิ่น 
สร้างความเข้มแข็งของหน่วยสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาทางสุขภาพที่ ต้ น เหตุ แล ะลดความแออัด ใน 
โรงพยาบาล ตลอดจนจัดหาแนวทางที่ เป็นรูปธรรม 
เพ่ือการลดภาระทางการคลังและสร้างความยั่งยืนให ้
กับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ 
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3.5
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3.7
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3.6
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3.9
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3.3

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต: 
สถานการณ์ต�่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%
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3.4 SDG

3.c
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3.d
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3.8

ผลการประเมินสถานะของ SDG 3
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SDG

 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในช่วงที่ผ่ านมา ไม่ว่ าจะเป็นการควบคุมการระบาด
ของไข้หวัดนกไว้ ในปี 2550 ตลอดจนการควบคุม 
การระบาดของโรคโควิด-19 ถือว่ามีความโดดเด่นและ 
เป็นที่ประจักษ์ในสายตานานาชาติ โดยได้รับการชื่นชม 
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการสร้างความรู้และเฝ้าระวังการระบาดฯ ในระดับ 
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งใน 
ประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการควบคุมการติดเชื้อ 
โควิด-19 มากที่สุดในโลก (ThaiPBS, 2563)

อสม.   เป็นแนวความคิดที่ได้รับการบรรจุในแผนการพัฒนา
สาธารณสุขฉบับ ท่ี  4 (2520-2524)  ซึ่ งมุ่ ง เน้น 
การแก้ ไ ขแล ะลดช่องว่ างของปัญหาสาธารณสุข  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2559) โดย อสม. เป็นอาสาสมัคร 
ชาวบ้ านในพ้ืน ท่ี ที่ ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้ าหน้ าที ่
สาธารณสุข เพ่ือให้สามารถท�าการรักษาพยาบาลได ้
อย่างง่าย (Primary Care) สร้างการมีส่วนร่วมของ 

กรณีศึกษา

อสม. รากฐานของสาธารณสุขไทย
ประชาชนในการดู แลสุขภาพด่ านแรกของตนเอง  
ครอบครัว และชุมชน (Front-line Service) และยังถือ 
เป็นทุนทางสังคมที่ส�าคัญของระบบสุขภาพไทย ช่วยลด 
ช่องว่างที่ เจ้ าหน้าที่ รัฐ เพียงล�าพังไม่สามารถท�าได้ 
อย่างครอบคลุม โดยหน้าที่หลักของ อสม. จะด�าเนินการ 
แจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขแก่ชาวบ้าน เช่น การประกาศ 
แจ้งเรื่องโรคระบาดหรือโรคติดต่อในท้องถิ่น การให ้
ค�าแนะน�าชาวบ้านทั้งการใช้ยา การรักษาอนามัยร่างกาย 
การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงเป็น 
ผู้ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างการติดตามดูแลผู้ป่วย 
ตามบ้าน ปัจจุบันมีเครือข่าย อสม. จ�านวนมากกว่า 
1 ล้านคนทั่วประเทศ โดย อสม. 1 คน จะดูแลประชากรใน 
ละแวกใกล้เคียงจ�านวน 20 หลังคาเรือน (กรุงเทพธุรกิจ 
ออนไลน์, 2563)

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อสม. ได้ด�าเนิน 
การเชิงรุกเ พ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
อย่ าง ใกล้ ชิ ด  โดยมุ่ งส� า รวจแล ะสร้ า งความรู้ ใ น 
ระดับครัวเรือน ให้ค�าแนะน�าในการ “กินร้อน ช้อนกลาง 
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกก�าลังกาย”  
(ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ, 2563) 
ด�าเนินการคัดกรองกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อ 
กลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ตลอดจน 
การเยี่ยมติดตามและรายงานผล นอกจากนี้  อสม.  
ยังได้เป็นตัวแทนในการรับและกระจายยาให้กับผู้สูงอายุ 
และผู้ ป่วยเรื้อรังในช่วงวิกฤตโควิด (Grab Drug)  
โดยมีจุดเริ่มต้นในจังหวัดเชียงราย และได้ขยายผล 
ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก ่
ประชาชนกลุ่มเ ป้าหมายเพ่ือให้สามารถเข้าถึงยาได้ 
อย่างต่อเนื่อง 
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รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการลดอัตราการตายของมารดาในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�า 
ระบบเฝ้าระวังการตายของมารดา เพ่ือก�ากับและติดตามสถานการณ์การตายของมารดาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งใน 
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการเชิงรุกและสามารถน�าข้อมูลมาใช้ใน 
การวางแผนเฝ้าระวังและป้องกันการเสียชีวิตของมารดา โดยแนวทางการลดโอกาสการตายของมารดาจาก 
การคลอดบุตรควรเน้นการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ตลอดจนการพัฒนาระบบสุขภาพให้มี 
ประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
อัตราการตายของมารดาในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งข้อมูล ณ เมษายน 
2563 ระบุว่ามีอัตราการตายของมารดาที่ 20.24 คน 
ต่อประชากรแสนคน ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบ 
สาธารณสุขที่ มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการตาย 
ของมารดาในประเทศไทย โดยมีระบบเฝ้าระวังและ 
การมี ส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายด้านสาธารณสุขที ่
เข้มแข็งส่งผลให้การรายงานอัตราการตายของมารดา 
มีความรวดเร็วและแม่นย�า ผนวกกับการมีบุคลากร 
ด้านสาธารณสุขท่ีมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงจากการส�ารวจ 
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2562 พบว่า 
ผู้หญิงอายุ 15 - 49 ปี ที่คลอดบุตรเกิดมีชีพโดย 
บุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุขสูงถึงร้อยละ 99.1 

ปั จจั ย เหล่ านี้ ส่ งผล ให้ ปร ะ เทศ ไทยสามารถบรร ลุ 
เป้าหมายย่อย SDG 3.1 ท่ีก�าหนดให้ลดอัตราการตาย 
ของมารดาทั่วโลกให้ต�่ากว่า 70 คนต่อการเกิดมีชีพ 
100,000 คน ภายในปี 2573 

อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

*ข้อมูลเดือนเมษายน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กรมอนา มัย ได้ด� า เนิ น โครงการ ตั้ งครรภ์คุณภาพ 
เพ่ือลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย     เพ่ือให้บุคลากรในพ้ืนที่ 
สามารถรายงานสถานการณ์ในระบบเฝ้าระวังการตาย
ของมารดาได้อย่างทันท่วงทีผ่าน    Department    of  
Health    (DOH)     Dashboard       นอกจากนี้    มีการจัดท�า
โครงการตั้งครรภ์คุณภาพระยะ              5          ปี            (    พ.ศ.         2560    - 2564)
การ จัดท� าแผนงานโครงการรองรับระดับ เขตและ 
ระดับจังหวัดเ พ่ือลดการตายมารดาสู่ผู้ปฏิบั ติผ่ าน 
ศูนย์อนามัย   การประชุมเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี
เ พ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไขเมื่อ มีการตายของ
มารดาเกิดขึ้น 

ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก
ให้ต�่ากว่า 70 คนต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573

3.1
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ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก
ให้ต�่ากว่า 70 คนต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573
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ความท้าทาย
การด� า เนินงานเ พ่ือลดอัตราตายของมารดาขณะ 
คลอดยังมีความท้าทายหลายประการ ได้ แก่  ( 1 )  
ความแตกต่างของศักยภาพการด�าเนินงานของแต่ละ 
ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ส่งผลให้พ้ืนที่ที่มีเครือข่าย 
เข้มแข็งจะสามารถด�า เนินงานเ พ่ือเฝ้าระวังและลด 
การตายของมารดาในพ้ืนที่ได้ดีกว่า (2) การถ่ายทอด 
ขั้นตอนการด�าเนินงานให้กับเครือข่ายทางสาธารณสุข 
และผู้ เกี่ ยวข้องที่ ไม่ต่อ เนื่ อง และ (3 )  เนื่ องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีความท้าทาย 
ในการป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์  
ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอแนะ
ควรเสริมสร้างศักยภาพในการด�าเนินงานของภาคี 
เครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยน�า 
ต้นแบบพ้ืนที่ที่มีการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาเป็นพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาให้กับพ้ืนที่อื่น ๆ รวมทั้ง 
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใ ช้ เ พ่ือถ่ายทอด 
การด� า เนิ นงานแก่ เ ครื อข่ ายทางสาธารณสุ ขแล ะ 
ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรก�าหนดให้มี 
การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการติดไวรัส 
โควิด-19 อย่างเคร่งครัดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เพ่ือ 
การคลอดอย่างปลอดภัย รวมถึงคุ้มครองบุคลากรทาง 
การแพทย์ที่ปฏิบัติการในแผนกผดุงครรภ์ และจัดท�า 
คู่มือการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์
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และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอันเนื่องมาจากอัตราเกิดน้อย ประกอบกับ 
ก�าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีประชากรสูงอายุกว่าร้อยละ 20 ของประชากร 
ทั้งหมด ส่งผลให้การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศในอนาคตอันใกล้ ฉะนั้น การส่งเสริม 
การเกิดและเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยหนึ่งในแนวทางส�าคัญ คือการยุติการตายที ่
ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีผ่านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์  
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด�าเนินงานตามมาตรฐาน 
งานอนามัยแม่และเด็ก 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
อัตราการตายของทารกแรกเกิดในประ เทศไทยใน 
ปี 2562 อยู่ที่ 3.1 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ลดลง 
จาก 3.5 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ในปี 2559 
ในขณะที่อัตราการตายของเด็กอายุต�่ ากว่า 5 ปี ใน 
ปี 2562 อยู่ที่ 7.9 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนลดลง 
จาก 8.8 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนในปี 2559 
ซึ่งถือว่าประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมาย SDG 3.2 ซึ่ง 
ก�าหนดให้ทุกประเทศลดอัตราการตายในทารกลงให ้
ต�่าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตรา 
การตายในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ลงให้ต�่าถึง 25 คน ต่อ 
การเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 แล้ว

อัตราการตายของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กรมอนามัยอยู่ ร ะหว่ างการขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 
ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริม 
การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยม ี
กลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน     3    คณะ     ได้แก่      ( 1 )    
คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ  
( 2 )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 
ฉบั บ ท่ี  2  แ ล ะ  ( 3 )  คณ ะท� า ง า นวิ ช า ก า รส่ ง เ ส ริ ม 
การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้ 
การด�าเนินงานเชิงบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์   ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาบริการ 
ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมหลายด้านที่ เอื้อ
ต่อการเกิดและเติบโตของทารก  อาทิ สิทธิประโยชน์ 

ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ป ี
โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต�่าถึง 12 คน ต่อการเกิด 

มีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
ลงให้ต�่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573

3.2
SDG

ด้านการตรวจและการฝากครรภ์       ค่าคลอดบุตร      การให้
เงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์บุตร                     การลา และเงินสงเคราะห ์
การหยุดงานเพ่ือคลอดบุตร การลดหย่อนภาษีจาก 
ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์หรือคลอดบุตร          การลดหย่อน
ภาษีส�าหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย      การลดหย่อน
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  โดยใน 
ปี  2559 -  2562 ได้ ให้ความส� าคัญกับการด� า เนิน 
โ ค รงการ ต่ าง  ๆ  อ าทิ  ก า รสร้ า งความรอบรู้ ด้ า น 
อนามัยเจริญพันธุ์ผ่านสื่อออนไลน์           โครงการตั้งครรภ์
คุณภาพเพ่ือลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  และโครงการ 
บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน 
เ พ่ือให้ เ ด็กอายุ 0 – 5 ปี ให้มี ลักษณะ “สูงดีสมส่วน      
พัฒนาการสมวัย       และฟันไม่ผุ”
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ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ป ี
โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต�่าถึง 12 คน ต่อการเกิด 

มีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
ลงให้ต�่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573

3.2
SDG

ความท้าทาย
ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายในด้านการลดอัตราตาย 
ของทารกแรกเกิดและอัตราตายของเด็กอายุต�่ากว่า  
5 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราตายของเด็ก 
อายุต�่ากว่า 5 ปี รายภูมิภาค พบว่า ในปี 2561 ภาคใต ้
มีอัตราการตายสูงสุดกว่า 10.6 คนต่อการเกิดมีชีพ 
1,000 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียทั้งประเทศที่ 8.4 คนต่อ
การเกิดมีชีพ 1,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ 
นราธิวาส ซึ่งมีอัตราดังกล่าวอยู่ที่ 17.4, 12.3 และ 14.4 
คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ตามล�าดับ ซึ่งเป็นอัตรา 
ที่ค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างการด�าเนินการ 
ในระดับพ้ืนที่ ท่ีจ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
รปูธรรม

ข้อเสนอแนะ
ทุกภาคส่วนควรร่วมกันด�าเนินงานเพ่ือลดอัตราการตาย 
ของกลุ่มเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที ่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยควรออกแบบระบบ 
การดูแลอนามัยแม่และเด็กให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ 
บริบทของพ้ืนที่  โดยให้บุคลากรทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขท�างานร่วมกับโต๊ะบีแด1 ที่เป็นผู้น�าความเชื่อ 
และศรัทธาของชาวไทยมุสลิม โดยพัฒนาสมรรถนะ 
ของโต๊ะบีแดในการประเมินปัจจัยเสี่ยงของหญิงมีครรภ ์
การส่งต่อและท�าคลอดฉุกเฉินอย่างปลอดภัย รวมไป 
ถึงการสนับสนุนอัตราก�าลังบุคลากรทางการแพทย์ 
ด้านงานอนามัยแม่และเด็กเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ  
การจัด ให้มี โควตาการศึกษาด้ านสูตินรี แพทย์ เ ป็น 
กรณีพิเศษในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผนวก 
กับการอบรมและส่งเสริมความเข้าใจในวิถีชีวิตและ 
ความเชื่อของคนไทยมุสลิมให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขในพ้ืนที่

นอกจากนี้ ภาครัฐควรด�าเนินการเสริมสร้างคุณภาพ
ของประชากรไทยตั้ งแต่อยู่ ในครรภ์มารดาโดยให้ 
ความส�าคัญกับแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้  ( 1 )  
การสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเน้น 
การเสริมสร้างสุขภาพและโภชนาการท่ีดีของมารดา เพ่ือ 
ลดโอกาสความพิการและการเสียชีวิตของทารก และ  
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของเด็กไทย 
ทั้งในด้านสุขภาพและพัฒนาการเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 
ด้านสุขภาพและคุณภาพของเด็กไทย เช่น การส่งเสริม 
และแนะน�าให้ประชาชนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ือเสริมสร้าง 
พัฒนาการของเด็กไทยด้ านสติ ปัญญา ตลอดจน 
การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งมี 
ความส�าคัญในการวางรากฐานชีวิตประชากรไทย
  

1 โต๊ะบีแด (ภาษามลายูท้องถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นบุคคลที่มีความช�านาญในการดูแลสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด รวมถึงดูแลสุขภาพในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี
  โดยใช้องค์ความรู้ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การดูแลในชุมชน ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ความเคารพและศรัทธา
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การแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่น ๆ เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส�าคัญและส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกท้ังยังเป็นความท้าทายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานให้อยู่ในระดับสูงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยประเทศได้ให้ความส�าคัญกับ 
การดูแลรักษา และยุติการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ส่งผลให้สถานการณ ์
ในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอว ี
หรือจ� านวน ผู้ติด เชื้ อ เอชไอวี ร าย ใหม่ต่อประชากร 
ไม่ติดเชื้อ 1,000 คน ของประเทศไทย มีแนวโน้มลงลง 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีอัตราอุบัติการณ์ฯ 
ที่  0 .09 ลดลงจาก 0.16 ในปี 2557 และ 0 .28  
ใน ปี  2551 โดยมีอัตราการ เสีย ชี วิตจากการป่วย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์ต่อประชากร 100,000 คน 
ลดลง เช่ นกั น  จ ากอั ต ร า ที่  89 . 93  ใ น ปี  2545  
เป็น 42.97 ในปี 2551 และ 26.59 ในปี 2561

อัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี 
(HIV Incidence Rate) ต่อประชากรไม่ติดเชื้อ 1,000 คน

ที่มา: กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 

ยุติการแพร่ระบาดของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน�้า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุข ได้ ร่ วมกับภา คี เครื อข่ าย ใน 
ก า รด� า เ นิ น ก า รยุ ติ ปัญห า เ อดส์ ผ่ า น ม าต รก า รที ่
หลากหลาย     อาทิ     การให้สิทธิในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
ปีละ   2     ครั้ง        และหากติดเชื้อสามารถเข้ารับยาต้านไวรัส 
ได้ฟรีภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า      รวมถึง 
การบรรจุให้ยา PrEP1  ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อ 
ได้มากกว่าร้อยละ     95       อยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ         นอกจากนี้         กรมควบคุมโรคยังด�าเนิน 
มาตรการ 95 – 95 – 95 เ พ่ือให้สามารถยุติ ปัญหา 
เอดส์ภายในปี 2573 กล่าวคือ (1) การท�าให้ผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวีร้อยละ 95 รู้ถึงสถานะการติดเชื้อของตนเอง 
โดยเน้นกลุ่มเส่ียง        อาทิ          กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
สาวประเภทสอง พนักงานบริการ และผู้ใช้ยาด้วยวิธี 
ฉีด (ปี 2562 รู้สถานะแล้วร้อยละ 94) (2) การท�าให ้
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 95 เข้ารับการรักษาด้วยยา 
ต้านไวรัส       (ปี      2562       มีเพียงร้อยละ    79        ที่เข้ารับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส) และ (3) การท�า ใ ห้ผู้ ได้รับยาต้าน 

ไวรัส ร้อยละ 95 สามารถกดปริมาณไวรัสในเ ลือด 
ไ ด้ ส� า เ ร็ จ  ( ปี  2 562  มี ร้ อ ยล ะ  86  ที่ ท� า ไ ด้ ส� า เ ร็ จ )  
ขณะเดียวกัน  ได้ด�าเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แล ะควบ คุม โ รค ไข้ ม าล า เ รี ยอย่ า ง เ ข้ ม แข็ ง  ไ ด้ แก่  
การเฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยีการรายงานผู้ ป่วยผ่าน 
ระบบมาลาเรียออนไลน์ เ พ่ือใ ช้ติดตามสถานการณ ์
อย่างใกล้ชิด          การรายงานติดตามสอบสวนการป่วยและ 
ด�าเนินการควบคุมก�าจัดการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรีย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน 
ยุงพาหะส� าห รับประชาชนใน พ้ืนที่ ที่ มี เ ชื้ อมาลา เรีย 
การแลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์ โรคไ ข้มาลา เ รีย 
ระหว่างประเทศ       และการเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อ 
มาลาเรีย 

นอกจากนี้   ยังได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
ด้านการต่อต้านวัณโรคและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 
การบริการผู้ ป่วยวัณโรค ภายใต้กองทุนหลักประกัน 

1  Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) คือ การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนมีการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
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และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน�้า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
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สุขภาพแห่งชาติ  (กองทุนบัตรทอง) ตามแนวทาง 
การควบคุมวัณโรคประเทศไทยปี 2561 (National 
Tuberculos is Contro l  Program Guidel ine, 
Thailand  2018:   NTP 2018)     และท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม 
เ พ่ือลดอุบัติการณ์วัณโรคและการ ค้นหาผู้ ป่ วย ใน 
กลุ่ ม เ ส่ียง  เน้นกลุ่ มผู้ สั มผัสวัณโรค  ผู้ ต้ องขัง ใน 
เรือนจ�า และแรงงานข้ามชาติ  ซึ่งจะช่วยให้การดูแล 
ครอบคลุมและ ท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยงมาก 
ยิ่งขึ้น       ตลอดจนการสนับสนุนการรักษาวัณโรคด้วย 
สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา ซึ่งจะช่วยน�าไปสู่การลด 
อุบัติการณ์การแพร่ระบาดของวัณโรคในประเทศไทย 
ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ความท้าทาย
แม้ว่าการขับเคลื่อนเพ่ือยุติ ปัญหาโรคเอดส์ โรคไข้ 
มาลาเ รีย วัณโรค และโรคเขตร้อนที่ส� าคัญต่าง ๆ  
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับหลาย 
ภาคส่วน แต่ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การเพ่ิมอัตรา 
การเข้าถึงบริการกลุ่มเสี่ยงท่ีมีการติดเชื้อตั้งแต่ระยะ 
เริ่มแรก เพ่ือให้ได้รับบริการการรักษาที่ ได้มาตรฐาน 
และต่อเนื่อง และป้องกันมิให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ 
กลุ่มอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงป้องกันความเสี่ยงการดื้อยา 
ของเชื้อที่จะท�าให้การรักษายากขึ้นและต้องใช้งบประมาณ 
อีกจ�านวนมาก นอกจากนี้ การด�าเนินการดังกล่าวยังขาด 
ฐานข้อมูลที่บูรณาการเพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ ์
และผลลัพธ์การให้บริการกลุ่มเป้าหมาย อันส่งผลให ้
ความครอบคุลมของการด�าเนินการของภาคส่วนที่ 
เกีย่วขอ้งลดลง

ภาครัฐควรเร่งรัดการด�าเนินการเพ่ือยุติปัญหาเอดส์  
โรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และโรคเขตร้อนที่ส� าคัญ 
ต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยให้ความส� าคัญกับการค้นหา ผู้ ป่วยเชิง รุกและ 
ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการ 
รักษาที่ได้มาตรฐานและต่อเน่ือง การสร้างความร่วมมือ 
กับภาคปร ะชาสั งคม เ พ่ือ เ พ่ิมการบริ ก าร ในร ะดั บ 
พ้ืนที่และกลุ่มเสี่ยงที่ เข้าถึงได้ยาก การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลส�าหรับการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด/
ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผลลัพธ์ทางสุขภาพของ 
การให้บริการ เพ่ือปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาการสื่อสาร 
สาธารณะเพ่ือให้สังคมลดการตีตรากลุ่มผู้ติดเชื้อเพ่ือ 
ให้ผู้ติดเชื้อยอมรับการเข้ามาใช้บริการที่ ได้มาตรฐาน 
เพ่ิมขึ้น อันจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย 
เชื้อในสังคม

ข้อเสนอแนะ
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ในช่วงที่ผ่านมา ประชากรไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) มากขึ้น 
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศไทย เนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ขาดการออกก�าลังกาย 
อย่างต่อเนื่อง เกิดความเครียดจากการท�างาน ขาดความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในเขตเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น การด�าเนินงานเพ่ือลดจ�านวนผู้ เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ รวมทั้งการพัฒนา 
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้และศักยภาพในการป้องกันโรค 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วงปี 2559 - 2562 พบว่าอัตราการตายด้วยโรคไม่ 
ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคทางเดิน 
หายใจ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรด้วยโรคหลอดเลือดสมองสูงท่ีสุดที่ 48.9 
ต่อประชากรแสนคนในปี 2562 นอกจากน้ี โรคมะเร็งยัง
คงเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึง โดยมีอัตราการตาย
ที่ 120.3 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 เพ่ิมจาก 117.7  
ในปี 2559 ในขณะท่ีอัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้ม 
เพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี 2563 มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 
7.37 ต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจาก 6.35 ในปี 2559 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ท่ีมุ่งลดอัตรา 
การตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่ง 
ในสาม พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุได้ เ น่ืองจากยังม ี
แนวโน้มการตายเพ่ิมข้ึน 

อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (30-69 ปี)
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญ (ต่อประชากรแสนคน)

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์         
โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส�าหรับรักษา 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากร 
ทางการแพทย์ ให้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดย 
กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินโครงการเพ่ือยกระดับ 
การรักษา โรค ไ ม่ติดต่อ เ รื้ อ รั ง  อา ทิ  การลงบันทึก 
ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจผ่านโปรแกรม  (Thai Acute 
Coronary Syndrome Reg ist ry :  TACS)  แล ะ 
การปรั บปรุ งฐ าน ข้อมู ลด้ า น โ รคหั ว ใ จ  ตลอดจน 
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในด้าน 
ต่ าง  ๆ  อาทิ  การตรวจคัดกรองมะ เร็ งปากมดลูก 
แนวใหม่        การพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับ

ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม 
ผ่านการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิต 

และความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573
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ในเขตบริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง    การดูแลภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต 
สูงที่ ย ากต่ อการรั กษา   หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง ได้ 
ด�าเนินการโครงการส�าคัญเพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตาย 
อาทิ      การใช้โปรแกรม   3ส+    ในการเฝ้าระวังและป้องกัน 
การฆ่ าตัวตายระดับ เขตสุขภาพโดยบูรณาการกับ 
กลไกท้องถิ่น     การจัดท�าองค์ความรู้การปฐมพยาบาล 
ทางใจส�าหรับผู้ที่มี ปัญหาสุขภาพจิตเพ่ือเผยแพร่ไป 
ยังสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่จัดอบรมการดูแล 
ผู้พยายามฆ่าตัวตายด้วยโปรแกรม PST (Problem 
Solving     Therapy)      ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
และจิตเวชในระดับเขต
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ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม 
ผ่านการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิต 

และความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573

3.4
SDG

ความท้าทาย
การบริหารจัดการข้อมูลยังเป็นความท้าทายส�าคัญ 
ของประเทศไทย เนื่องจากการรายงานสาเหตุการตาย 
ที่ ไม่สมบูรณ์ และยังมีข้อจ�ากัดในการรายงานข้อมูล 
โดยสถานพยาบาลทั้ งของรั ฐแล ะของ เอกชนที่ มี 
ความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อีกทั้งการส่งต่อ 
ผู้ป่วยในพ้ืนที่ห่างไกลยังเป็นไปด้วยความยากล�าบาก  
นอกจากนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ยังส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้และเกิด 
ปัญหาการว่างงาน ซึ่งท�าให้เสี่ยงต่อการมีภาวะเครียด 
เพ่ิมขึ้น โดยข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า ในช่วง 
เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตในการระบาด 
ของโรคโควิด- 19 มีปร ะชาชนใช้บริการสายด่วน 
กรมสุขภาพจิต 1322 เพ่ิมขึ้น 15 เท่า โดยมีการโทรศัพท ์
เพ่ือปรกึษาปัญหามากกวา่ 600 ครัง้ 

ข้อเสนอแนะ
ควรบูรณาการฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่าง 
หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องในทุกพ้ืนที่  ทุกระดับ รวมถึง 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลให้ 
ตอบสนองนโยบายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ 
(Universal Coverage for Emergency Patients: 
UCEP)  พร้ อมทั้ งส่ ง เสริ มการ ใช้ เ ทค โน โลยี ท าง 
การแพทย์ เ พ่ือ ให้ค� าป รึกษาแก่ผู้ ป่วยโรคไม่ ติดต่อ 
เรื้อรัง โดยพัฒนาระบบที่ค� า นึงถึงการลดช่องว่าง 
ความเหลื่อมล�้ าด้านเทคโนโลยี เ พ่ือให้ผู้ ป่วยทุกคน 
สามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
นอกจากนี้ ควรก�าหนดให้มีมาตรการประเมินสุขภาพจิต 
ทั้งในระดับปัจเจกและในโรงพยาบาล อาทิ การประเมิน 
สุขภาพจิตตัวเองด้วยแบบคัดกรองผ่านแอปพลิเคชัน  
การใช้ระบบการดูแลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในการคัดกรอง 
กลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล และการสร้างการรับรู้ถึง 
สัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายให้กับประชาชนทั่วไป 
ครอบครัว อสม. และแกนน�าในชุมชน พร้อมกับให้ 
ความรู้แก่สื่อมวลชนในการน�าเสนอข่าวฆ่าตัวตายที่ 
ถูกต้องเพ่ือป้องกันพฤติกรรมลอกเลียนแบบ รวมทั้ง 
สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการค้นหากลุ่มเสี่ยง 
และก�าหนดแนวทางป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น

นอกจากนี้   ยัง มีการจัดอบรมเ ชิงปฏิบัติการด้ าน 
การเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายให้ เจ้ าหน้าที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน      (อสม.)      เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาและสามารถรับรู้สัญญาณเตือน 
ของการฆ่าตัวตายของคนใกล้ชิดได้
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ประเทศไทยเผชิญกับปัญหายาเสพติดและการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ เป็นอันตรายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสพ 
ยาเสพติดและการบริ โภคแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับ ปัญหาหลายประการ อาทิ  ปัญหาด้ านอารมณ์  
การปรับตัวเข้ากับสังคม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว และการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้ แนวทางการบรรเทา 
และแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเพ่ือลดความเสี่ยง และด�าเนินมาตรการที่ครอบคลุม 
การรักษาผู้เสพติด โดยให้มีการเข้าถึงการบ�าบัดรักษาอย่างทั่วถึง ผ่านการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ก�าหนดแผนการ
ดูแลและให้การบ�าบัดรักษาท่ีเหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้ นฟูสมรรถภาพในทุกมิติ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
กระทรวงสาธารณสุขร่ วมมือกับภาคี เครือข่ าย ใน 
การรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้นโยบาย “ผู้ เสพคือ 
ผู้ป่วย” โดยให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ 
รักษาแทนการน� า เ ข้ าสู่ กร ะบวนการยุติ ธรรม เ น้น 
แนวทางปฏิบัติท่ีให้ผู้ เสพติดได้รับการบ�าบัดรักษาและ 
ฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน ผ่านการให้ชุมชน 
เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจ�านวน 
ของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึง 
การติดตาม (Retention Rate) ลดลงจากร้อยละ 48.57 
ในปี 2561 เป็นร้อยละ 43.53 ในปี 2563 ซึ่งยังห่าง 
จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 55 ในปี 2568 ในขณะที ่
ปริมาณการบริ โภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรผู้ ใหญ่ 
ลดลงจาก 7.12 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคน 
ต่อปีในปี 2559 เป็น 6.86 ลิตร/คน/ปี ในปี 2562  
ซึ่งถือว่ามีการด�าเนินการดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 
ปี 2563 ที่ 7.32 ลิตร/คน/ปี ตามยุทธศาสตร์นโยบาย 
แอลกอฮอล์ระดับชาติ  อย่างไรก็ตาม ยังต้องเร่ง 
ด�าเนินการ เพ่ือลดปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อ 
ประชากรให้ได้ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก 
ที่ก�าหนดไว้ที่ 6.40 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2568  

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

จนถึงการติดตาม (Retention Rate)

ที่มา: ระบบข้อมูลการบ�าบัดรักษาและฟื้ นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรผู้ใหญ่
ปี 2559 - 2562

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2563)

เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด 
ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย
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เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด 
ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย

3.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในด้านการรักษาผู้ ใ ช้สารเสพติด ในปี 2562 มีผู้ ป่วย 
ยาเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ1 
จ� านวน 15,371  คน และผู้ ป่ วยติดสุ ร าบุหรี่ ที่ ได้ รั บ 
บริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิจ�านวน      5,988      คน 
นอกจากนี้   ได้มีการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แก่แพทย์และพยาบาลในด้านเวชศาสตร์สารเสพติด
และการพยาบาลผู้ ใ ช้ยาและสาร เสพติด ตลอดจน 
อนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จ�านวน 12 แห่ง รวมทั้ง 
พัฒนาติดตามและก� ากับดู แลการด� า เ นินงานของ 
สถานพยาบาล  แล ะสถานฟื้ น ฟูสมรรถภาพผู้ ติ ด 
ยาเสพติดให้ เ ป็นไปตามหลักวิชาการและมีคุณภาพ   
ร วมทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อง ชุ ม ชน  แ ล ะ 
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการให้ความรอบรู้ด้ าน
สุขภาวะ

ขณ ะที่ ก า ร ลดป ริ ม าณก า รดื่ ม แ อ ลกอฮอล์  ไ ด้ มี 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล ์
ระดับชาติ  อาทิ  การประเมินสื่อการเรียนการสอนที่มี 
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
และยาสูบในระดับประถมศึกษา การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรเพ่ือการคัดกรองบ�าบัดรักษาฟื้ นฟูสภาพผู้มี 
ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้มาตรการ 
ชุมชนเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ความท้าทาย
ประเด็นท้าทายในการด�าเนินงาน ได้แก่ (1) การเข้าถึง 
ระบบบ�าบัดรักษายังไม่ครอบคลุม รวมทั้งความแตกต่าง 
ในเชิงคุณภาพและมาตรฐาน (2) การมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องยังมีอ ยู่อย่างจ� ากัด  
(3) การจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาระบบบริการ 
ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ  อาทิ การป้องกัน บ�าบัด 
รักษา และฟื้ น ฟูสมรรถภาพผู้ ใ ช้สาร เสพติด และ   
(4) การบูรณาการการด� า เนินงานเ พ่ือลดปริมาณ 
การบริโภคแอลกอฮอล์และการจัดท�าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ยังไม่เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส� าคัญกับการ เข้ าถึงร ะบบการบ� า บัด 
รักษาของผู้ติดยาเสพติดโดยสมัครใจ ตามนโยบาย 
ผู้เสพคือผู้ป่วย รวมทั้งสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน  
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการคัดกรอง 
เชิงรุก อีกท้ังควรบูรณาการระบบบริการสุขภาพให้ 
ครอบคลุมในมิติด้ านการป้องกัน บ�าบัดรักษา และ 
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ ในการลดปริมาณการดื่ม 
แอลกอฮอล์ควรบูรณาการการท�างานโดยประยุกต์ใช้ 
แนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All 
Pol ic ies) กับการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์  
โดยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนและ 
ประชาสังคมเข้ ามามีส่ วนร่วมในการออกแบบและ 
ด�า เนินนโยบายเ พ่ือลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ 
พ ร้ อ ม กั น นั้ น  ค ว ร เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ 
ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ โภคแอลกอฮอล์ 
ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ป ร ะ ช า ก ร ทุ ก ก ลุ่ ม  
รวมทั้งควรพัฒนาระบบข้อมูลเ กี่ยวกับการบริ โภค 
แอลกอฮอล์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ความก้าวหน้าในการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ 
ภายในประเทศ

1 หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่น ๆ  
  ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงภารกิจของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จ�าเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty)
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นล�าดับต้น ๆ ของโลก น�าไปสู่ความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ี ภาครัฐให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้ก�าหนด 
ให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ซึ่งเน้น
การด�าเนินการเพ่ือลดจ�านวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม 
ครอบคลุมการยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะ การกวดขันวินัยการจราจร การลดพฤติกรรมเสี่ยง 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการรักษา 
และฟื้ นฟูผู้บาดเจ็บทางถนน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แนวโน้มจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่าง 
ปี 2559 – 2563 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมี 
ผู้เสียชีวิตจ�านวน 17,831 คน ในปี 2563 ซึ่งลดลงจาก 
21,745 คน ในปี 2559 ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงอย่าง 
มีนัยส�าคัญของจ�านวนผู้เสียชีวิตในปี 2563 อาจเป็น 
ผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมถึงการใช ้
มาตรการปิดเมืองและมาตรการปฏิบัติงาน    ณ    ที่พักอาศัย 
อย่างไรก็ดี จ�านวนผู้ เสียชีวิตในปีล่าสุดยังห่างจาก 
ค่ า เ ป้ าหมายที่ต้องการลดจ� านวนการเสีย ชีวิตและ 
บ าด เ จ็ บ จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร จ ร า จ ร ท า งถนน 
ครึ่งหนึ่งอย่างมาก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูล 
สถิติ ก า ร เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ วง เทศกาลแล ะ 
ช่วงปีใหม่ (ปี 2559 - 2562) ของศูนย์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบว่า อุบัติเหตุทางถนน 
ส่วนใหญ่เกิดจากการมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณ 
ที่กฎหมายก�าหนด (ร้อยละ 41.47) ซึ่งจักรยานยนต์เป็น 
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือการขับรถ 
เร็วเกินก�าหนด (ร้อยละ 28.17) และมีบางส่วนที่เกิดจาก 
ปัญหาทางกายภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน 
(ร้อยละ 7.57)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่าง
ปี 2559 - 2563

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2563)

ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
การขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นวาระ
แ ห่ ง ช า ติ ที่ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ต้ อ ง ร่ ว ม กั น แ ก้ ไ ข  โ ด ย 
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติ เหตุ 
ทางถนนแห่งชาติ ได้จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัย 
ทางถนน ปี      2561     -   2564         ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหาร 
จัดการทั้งด้านผู้ ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ เส้นทาง และ 
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน ผ่าน 
การด�า เนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
ชี วิตระดับอ�าเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย 
ทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  ตลอดจน 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  อาท ิ
การใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย        โดยการตรวจจับการกระท�าผิด 
เช่น  การฝ่าสัญญาณจราจร  การจอดในที่ห้ามจอด  
รวมทั้ งก ารปรั บปรุ งกร ะบวนการ ช่วย เหลื อหลั ง 
เกิดเหตุ การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ส�าหรับ 
พนักงานขับรถและผู้ ขับขี่ รถส่วนบุคคล  ตลอดจน 
การก� าหนดพ้ืนที่ควบคุมพิ เศษเ พ่ือ เ ป็นเขตจราจร 
ปลอดภัย ใน พ้ืนที่ ที่ เ กิ ด เหตุบ่ อยครั้ ง  เส้ นทางที่ ม ี
การจราจรคับคั่ งตลอดจนจุด ท่ี มีความเสี่ ยง เช่น 
หน้าโรงเรียน      หน้าตลาดสด 

ความท้าทาย
การลดอุบัติเหตุทางถนนยังมีความท้าทายหลายประการ  
อาทิ (1) ความไม่สอดคล้องกันของกฎหมาย โดย 
ความไม่ ชัด เจนของกฎหมายล� าดับรองท� า ให้ เกิด 
ความสั บสน ใน เ ชิ งปฏิ บั ติ  โ ดย เฉพา ะ เ มื่ อต้ องมี 
การบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน (2) ระบบ 
การจัดการข้อมูลอุบัติ เหตุยังไม่ เกิดการบูรณาการ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพท�าให้การจัดการอุบัติเหตุทาง 
ถนนยังขาดความคล่องตัว (3) ประชาชนยังขาดความ 
ตระหนักรู้ ในด้ านความปลอดภัยทางถนน รวมถึง 
ก า รป ลู ก ฝั ง วิ นั ย จ ร า จ ร ใ ห้ กั บ เ ย า ว ชนยั ง อยู่ ใ น 
ร ะดับต�่ า  โดยหลัก สูตรขับขี่ ปลอดภัยยัง ไม่ ไ ด้ รั บ 
การบูรณาการเข้าสู่ระบบการศึกษา ดังเห็นได้จากอัตรา 
การสวมหมวกนิรภัยที่ยังน้อย การขับรถเร็ว และ 
การดื่มแล้วขับ และ (4) การบังคับใช้กฎหมายในระดับ 
ชมุชนยังมีข้อจ�ากัดทั้งด้านก�าลังคนและการใช้เทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
การลดอัตราผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะ 
ต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานดังต่อไปนี้  
(1) การแก้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและการบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างจริงจัง อาทิ การเชื่อมโยงค่าปรับกับ 
การต่อภาษีประจ�าปี หรือการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  
รวมถึงการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ (2) การเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานในระดับพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยง 
การด�าเนินงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย 
ทางถนนในระดับอ�าเภอ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย 
ทางถนนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตระดับอ�าเภอ และ (3) การพัฒนาประสิทธิภาพ 
องค์ กรแล ะกล ไกการบ ริห ารงานความปลอดภั ย 
ทางถนนอย่างบูรณาการ ตลอดจนสร้างทางเลือก 
การเดินทางในอนาคต โดยการพัฒนาระบบขนส่ง 
สาธารณะขนาดใหญ่ อาทิ ระบบราง ระบบขนส่งทางบก 
และระบบขนส่งทางน�้าที่ปลอดภัย เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต 
และทรัพย์สินอย่างยั่งยืน

113รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย เน่ืองจากอัตราการเกิดอยู่ในระดับต�่ากว่าอัตราทดแทน 
ของประชากร เป็นหน่ึงในประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญของไทย ดังนั้น การส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต 
อย่างมีคุณภาพ ผ่านการพัฒนาระบบบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ระยะก่อนมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การจัดสวัสดิการ 
ทางสังคมเพ่ือเอื้อให้คู่สมรสตัดสินใจที่จะมีบุตรและเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการกระจายองค์ความรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น และการส่งเสริมบทบาทของครอบครัว  
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในภาพรวม อัตราการคลอดของกลุ่มแม่วัยรุ่น (10-14 ปี 
และ 15-19 ปี) มีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการคลอดของ 
หญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี พันคน 
ในช่วงปี 2559 - 2562 ลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 1.4 
ในปี 2559 เป็น 1.1 ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันกับอัตราคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ 
ประชากรหญิง 15-19 ปี พันคน ซึ่งลดลงจาก 42.5  
ในปี 2559 เป็น 31.3 ในปี 2562 อย่างไรก็ดี เมื่อ 
พิจารณาสัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พึงพอใจกับ 
การวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ จากการส�ารวจ 
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 93.2 ในปี 2559 
เป็นร้อยละ 88 ในช่วงปี 2562 ทั้งนี้ ประชากรบางกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลจาก 
ชุมชนเมือง ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกัน 
สุขภาพ รวมถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัย 
การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

อัตราการคลอดในหญิงอายุ (10 - 14 ปี) 
ต่อผู้หญิงอายุ (10 - 14 ปี) 1,000 คน

ที่มา: สถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน, กรมอนามัย (2563)

อัตราการคลอดในหญิงอายุ (15 - 19 ปี) 
ต่อผู้หญิงอายุ (15 - 19 ปี) 1,000 คน

ที่มา: สถานการณ์อนามัยเจริญพันธ์ุในวัยรุ่นและเยาวชน, กรมอนามัย (2563)

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคล่ือน 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ
แห่งชาติ    ฉบับที่   2   (พ.ศ. 2560 - 2569)   ซึ่งมีเป้าหมาย 
หลัก ในการส่ง เสริมการ เกิดและการ เจริญเติบ โต 
อย่ า งมี คุณภาพ โดยมุ่ ง เ น้ น ใ ห้ ก า ร เกิ ดทุ ก ร าย มี 
การวางแผนและการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อน 
ตั้งครรภ์  รวมถึงได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร 
ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้ รับการดูแล 
หลังคลอดที่ดี และเด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อม 
ที่ เ อื้ อต่ อการ เจริญเติบ โตแล ะ พัฒนาการที่ สม วัย 
 ผ่านการด�าเนินงานต่าง     ๆ        อาทิ      การจัดตั้งกลไกระดับ 
จั ง หวั ด เ พ่ื อด� า เ นิ น ก า ร ป้ องกั น แล ะ แก้ ไ ข ปัญหา 
การตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่ น  การพัฒนาสื่ อ ให้ความรู้ กับ 
ประชาชนเรื่ องการ เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร 
 และการจัดท�าฐานข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ประเทศไทย 

สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสาร

และความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์
และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573
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03สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสาร

และความรู้ และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์
และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573

3.7
SDG

ความท้าทาย
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ  
ค่านิยมการอยู่เป็นโสด การแต่งงานหรือการมีครอบครัว 
ช้า และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้หญิงใน 
ตลาดแรงงาน ท�าให้ระบบบริการสุขภาวะทางเพศและ 
อนามัยการเจริญพันธุ์ ในรูปแบบเดิมไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้หญิงในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องการ 
มีบุตรเมื่อสูงวัย ท�าให้ประสบกับภาวะการมีบุตรยาก  
แต่ในปัจจุบันการรักษาภาวะมีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวม 
ในสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพของภาครัฐ 
อีกทั้งสวัสดิการทางสังคมเพ่ือเอื้อให้คู่สมรสตัดสินใจ 
ที่จะมีบุตรและเ ล้ียงดู บุตร เช่น การลาคลอดโดยที ่
ได้รับค่าจ้าง และการลาเพ่ือดูแลบุตรแรกเกิดส�าหรับบิดา 
มีอยู่อย่างจ�ากัด นอกจากน้ี เพศศึกษาเป็นประเด็นที่ 
ละเอียดอ่อนในสังคมไทย ท�าให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับ 
ข้อมูลความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงประเด็น 
ด้านสิทธิ อ�านาจ และเพศสภาพอย่างเพียงพอน�าไปสู่ 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการยุติการตั้งครรภ ์
ทีไ่มป่ลอดภยั

(http://rhdata.anamai.moph.go.th)   นอกจากนี้  
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ 
ด� า เนินการตามนโยบายการ ป้องกันการตั้ งครร ภ์ 
ซ�้ า ในวัยรุ่ น โดยสนับสนุนค่ าบริการคุมก� า เนิดชนิด 
กึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมก�าเนิด 
แก่วัยรุ่นที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี และหญิงวัยเจริญพันธุ ์
อายุ  20 ปีขึ้นไป รวมทั้งการสนับสนุนค่าบริการยุติ 
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับสถานบริการสุขภาพ 
เพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 
สามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้มาก 
ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งรัดการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
ในประเด็นที่เป็นอุปสรรคและมีความส�าคัญสูง มุ่งเน้น
มาตรการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยให้สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีราคาไม่แพงจนเกินไปและ 
เชื่ อถื อ ได้  ควบคู่ ไปกับการก� าหนดนโยบายสร้ าง 
ความสมดุลระหว่างการท�างานและการมีชีวิตครอบครัว  
อาทิ การเพ่ิมระยะเวลาการลาคลอดโดยที่ได้รับค่าจ้าง 
ใน อัตรา ท่ี เหมา ะสม การลา เ พ่ือดู แล บุตรแรกเ กิด 
ส�าหรับบิดาในระยะเวลาที่ เหมาะสม และการก�าหนด 
ชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่นเพ่ือช่วยให้พ่อแม่สามารถ 
ใ ช้ เ วลาที่ บ้ าน ได้ ม ากขึ้ น  นอกจากนี้  ควร พัฒนา 
หลักสูตรเพศศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ อาทิ  
สิทธิ อ�านาจ และเพศสภาพ ตลอดจนสร้างค่านิยม 
เรื่ องเพศสัมพันธ์ที่ มีสุขภาวะ รวมถึงการป้องกัน 
การท้องไม่พร้อมในหมู่ เยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกัน ควรพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์
ที่ปลอดภัยส�าหรับการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนส�าหรับ 
กลุ่มเยาวชนให้เข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยการรณรงค์เชิงรุก 
เ พ่ือสร้างความตระหนักรู้ผ่านช่องทางที่สอดคล้อง 
กับพฤติกรรมการเสพสื่ อของเยาวชน การขยาย 
ความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ ์
ของเอกชนที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแนวทางเยียวยา 
จิต ใจส� าหรั บ เยาวชนที่ ไ ด้ รั บผลกร ะทบอย่ าง เ ป็น 
ระบบ 
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03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ประเทศไทยด�าเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และต่อมาได้มีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
ทั้งด้านการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้ นฟูอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ประชาชนไทย 
มีสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ส�าคัญของการด�าเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าคือการขยายสิทธิประโยชน์ให้คนที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมืองและชนบท รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที ่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพของรัฐได้มากย่ิงขึ้น เป็นการลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนความเสี่ยงทาง 
ด้านการเงินอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน 
ทุกคนตั้งแต่ปี 2545 ส่งผลให้แนวโน้มของครัวเรือน 
ที่เกิดวิกฤตทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 660,000 ครัวเรือน (ร้อยละ  
4.06) ในปี 2545 เป็น 480,000 ครัวเรือน (ร้อยละ  
2.26) ในปี 2560 นอกจากนี้  เมื่ อ พิจารณาดัชนี 
ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็น1 พบว่า  
อัตราความครอบคลุมของไทยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 68 ใน 
ปี 2553 เป็นร้อยละ 82 ในปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราที่สูง 
ที่สุดในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากน้ี 
ในมิติของการ เ ข้ า ถึงยาและวัค ซีน ท่ีจ� า เ ป็น พบว่ า  
ในปี 2562 มีอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ของเด็กไทยอายุ 1 ปี ที ่
ร้อยละ 97 และอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นของคนไทย ที่ร้อยละ 87 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการสร้างหลักประกัน 
สุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้สามารถ 
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการเข้าถึงการบริการ 
ส า ธ า รณ สุ ข จ� า เ ป็ น ใ ห้ กั บ ค น ไ ท ย ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ สู ง 
แต่ยังจ�าเป็นต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 
เ พ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ทั่ วถึงและ 
ครอบคลุมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

1 ข้อมูลจากรายงาน Monitoring progress on universal health coverage and the health-related Sustainable Development Goals in the South-East Asia Region: 2020 update
  ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
.

ร้อยละครัวเรือนที่เกิดวิกฤตทางการเงิน
จากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2545 - 2560

ที่มา: รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2562, สปสช.

บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเส่ียง
ทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ�าเป็นที่มีคุณภาพ 

และเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

3.8
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการเพ่ิมสิทธิประโยชน์และ 
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น อาท ิ
การจัดสรรงบประมาณระบบหลักปร ะกันสุ ขภาพ 
แห่งชาติส� าหรับการให้บริการเฉพาะโรคที่ แยกจาก 
บริการขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเริ่มต้นจากการเพ่ิมงบบริการ 
ผู้ ติดเชื้อ HIV/AIDS (ปี 2549) ผู้ ป่วยไตวายเรื้อรัง 
(ปี 2552) ผู้ ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน/ความดันโลหิต 
สูง (ปี  2553)  ผู้ ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  (ปี  2554)  ผู้สูงอาย ุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง (ปี 2559) และค่าบริการสาธารณสุข 
ส� าหรั บการบริ ก า รร ะดั บปฐมภู มิ ที่ มี แพทย์ ปร ะจ� า 
ครอบครัว      (ปี 2561)     รวมทั้งได้เพ่ิมบริการสุขภาพอื่น     ๆ  
อาทิ      การคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ ์
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บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเส่ียง
ทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ�าเป็นที่มีคุณภาพ 

และเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

3.8
SDG

การสนับสนุนติดตามพัฒนาการเด็ก       และการฉีดวัคซีน 
รวม หัด            คางทูม           และหัดเยอรมันในเด็ก         บริการดูแลผู้ป่วย 
ต่อเนื่องหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินในโรคหลอดเลือด 
สมอง      การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสันหลัง และบริการ 
เชิงรุกดูแลผู้ ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน  ตลอดจนเน้น 
การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคท่ีรองรับมาตรการ 
เว้นระยะห่ างทางสังคม เ ช่น บริการร้ านยาสุขภาพ 
ชุมชน  บริการร ะบบสาธารณสุขทางไกล  รวมทั้ ง 
จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ ป่วยที่บ้าน  บริการด้าน 
กายภาพบ� าบัด  และด้ าน เคมีบ� า บัด ท่ีบ้ าน ในผู้ ป่ วย 
มะเร็งล�าไส้ใหญ่  ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให ้
ประชาชนไทยเข้ าถึงบริการสุขภาพท่ีจ� า เ ป็นเ พ่ิมขึ้น 
ลดภาระค่า ใช้จ่ าย และลดจ�านวนครัวเรือนที่จะต้อง 
กลายเป็นครัวเรือนยากจนจากค่ารักษาพยาบาล 

ความท้าทาย
การเพ่ิมคุณภาพบริการของระบบหลักประกันสุขภาพ 
ภาครัฐ โดยใช้วิธีการขยายความคุ้มครอง/สิทธิประโยชน ์
เพ่ิมเติมจากการจัดสรรงบประมาณโดยภาครัฐเพียง 
ด้านเดียว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐ 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และรายจ่ายดังกล่าวมีแนวโน้ม 
เ พ่ิมขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ในขณะที ่
ปัจจุบันยังมีข้อก�าจัดในการจัดท�ามาตรการหาแหล่งเงิน 
เพ่ิมเติม หรือแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล 
เพียงพอ เพ่ือรองรับความเสี่ยงทางการคลังในอนาคต 
และสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพใน 
ระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความยั่งยืน 
ทางการคลังให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว 
โดยควรมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
ผ่านการกระจายอ�านาจให้การคลังท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัด 
บริ ก า รสุ ขภ าพแก่ ป ร ะ ช า ชน เ พ่ิ ม ขึ้ น  โ ดย เ ฉพา ะ 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบริการ 
ระดับปฐมภูมิให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และการเชื่อมโยง 
ระบบบริการหลักและการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาคส่วนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ควรพิจารณาการใช้แนวทาง 
การรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing) ระหว่างรัฐ 
และผู้ ใช้บริการตามเศรษฐานะ อาทิ การตั้งกองทุน 
ออมทรัพย์ เ พ่ือสุขภาพโดยให้ประชาชนจ่ายสมทบ 
เข้ากองทุน การให้ผู้ ป่วยร่วมจ่ายเมื่อเ ข้ารับบริการ  
(co-payment) และการให้ ผู้ ป่วยรับภาระค่ารักษา 
พยาบาลส่วนแรกก่อนแล้วให้รัฐเป็นผู้รับภาระในส่วน 
ที่ เกิน (deductible) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกใน 
การดูแลสุขภาพและควบคุมระดับค่า ใช้จ่ ายให้อยู่ ใน 
ระดับที่ เหมาะสม ทั้งนี้ แนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย 
ร่วมกันดังกล่ าวต้องไม่ เ ป็นการกีดกันการ เข้ าถึง 
บริการสุขภาพที่จ�าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดย 
จัดตั้ งกล ไก ในการสนั บสนุ นปร ะช าชนทุ กก ลุ่ม ใ ห้ 
สามารถเข้ าถึงบริการสุ ขภาพขั้น พ้ืนฐานที่ จ� า เ ป็น  
อาทิ การก�าหนดกลุ่มประชากรที่อาจได้รับการยกเว้น 
การร่วมจ่ายและการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยก�าหนดอัตรา 
ร่วมจ่ายท่ีน้อยกว่าหรือการก�าหนดเพดานร่วมจ่ายต่อ
ระยะเวลา 
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ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ น�้า ดินและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาพ้ืนที่ท�าการเกษตร  
ไฟไหม้ ป่า การใช้สารเคมีในการเกษตร การทิ้งน�้ าและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม  
ล้วนเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังน้ัน ปัญหามลพิษจึงควรได้รับการแก้ไข 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562  
พบว่า คุณภาพอากาศมีปัญหามลพิษหลัก คือ ฝุ่นละออง 
PM2.5 ฝุ่นละออง PM10 และก๊าซโอโซน ที่มีแนวโน้ม 
เกินค่ามาตรฐานมากขึ้น โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่ง 
เกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ี โดยมีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
อยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม) 
(ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม) และค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 
25 มคก./ลบ.ม (ค่ามาตรฐาน 25 มคก./ลบ.ม) ในขณะที ่
สถานการณค์ณุภาพน�า้ใน 59 แม่น�า้สายหลักและ 6 แหลง่ 
น�้านิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 2 เกณฑ์ดีร้อยละ 32 
เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 48 และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 18 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานประเภทแหล่งน�้าผิวดิน 
ที่ก�าหนด มีเพียง 9 แหล่ง (ร้อยละ 15) ที่เป็นไปตาม 
มาตรฐาน ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2553 - 2562)

นอกจากนี้  ในช่วงปี 2559 - 2562 ประเทศไทยม ี
การน�าเข้าสารเคมีเข้ามาใช้ประโยชน์ท้ังในด้านเกษตร  
อุตสาหกรรม และสาธารณสุข เ พ่ิมขึ้น แต่ยังขาด 
การควบคุมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การน�าเข้าสารตั้งต้น  
การผลิต การน�าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการท�าลาย 
กากของเสียจากการใช้งาน อีกท้ังยังตรวจพบสารเคม ี
ตกค้างในส่ิงแวดล้อมท้ังในดิน น�้า และตะกอน โดยเฉพาะ 
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช โดยฐานข้อมูลผู้ ป่วยในระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า มีประชาชนที่เข้ารับ 
การรักษาจากการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการได้รับสารเคมี 
ก�าจดัศตัรพืูช ในปี 2562 3,067 ราย เสยีชีวติ 407 ราย 
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผู้ป่วย 4,876 ราย เสียชีวิต  
606 ราย ท้ังนี้ จ�านวนผู้เสียชีวิตท่ีมีสาเหตุจากการได้รับ 
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในช่วงปี 2559 - 2562 มีจ�านวน 
ถึง 2,193 ราย ซ่ึงยังไม่รวมผู้ป่วยในสิทธิรักษาพยาบาล 
อืน่ ๆ

ที่มา: ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ลดจ�านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ
และการปนเปื้ อนทางอากาศ น�้า และดินให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

3.9
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ มี ม ติ เ มื่ อ 
เดือนมกราคม       2563        ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ      “การแก้ไข
ปัญห า ม ล พิ ษด้ า น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ”  โ ด ยมอบอ� า น า จ 
ผู้ว่ าราชการจังหวัดบูรณาการแก้ ปัญหาช่วงค่า ฝุ่น 
วิกฤตพร้อมบังคับ ใช้กฎหมายอย่ างเ ข้มข้นตาม 3    
มาตรการ     ได้แก่     (1)     การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการเชิงพ้ืนที่ในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต     
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ลดจ�านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ
และการปนเปื้ อนทางอากาศ น�้า และดินให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

3.9
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ความท้าทาย
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีแนวโน้ม 
รุนแรงมากขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช ้
ชีวิตประจ�าวันของประชาชน โดยขาดความตระหนักรู ้
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของมนุษย์ อีกทั้งยังมีความท้าทายในการบังคับใช ้
กฎหมาย เนื่องจากมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในพระราชบัญญัติหลายฉบับ โดย 
แต่ละฉบับมุ่งเน้นการควบคุมกิจการเฉพาะด้าน ซึ่งมิได้ 
ก�าหนดแนวทางเฉพาะเจาะจงในการแก้ไขฝุ่นละออง  
PM2.5 แบบองค์รวม ซึ่งจ�าเป็นต้องบูรณาการการท�างาน 
ระหว่างองค์กรในทุกมิติเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้  การใช้สารเคมี เ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตยังมีอยู่ 
อย่างแพร่หลาย โดยในภาคเกษตร มีเกษตรกรจ�านวน 
มากที่ขาดความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การใช้สารเคมีต่อสุขภาพของตนเองและผู้บริโภค ใน 
ขณะที่การบ�าบัดของเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ในภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ าที่ควร  
ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษและการปนเป้ือนของสารเคม ี
ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

ข้อเสนอแนะ
ควรบูรณาการให้ เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการลดกิจกรรม 
ที่ท�าให้เกิดฝุ่นฝุ่นละออง PM2.5 อาทิ การเผาในที่โล่ง 
การก่อสร้างและผังเมือง การอุตสาหกรรม และการปล่อย
มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานมาก 
เกินควรและควรยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้ม ี
การบริการที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีราคาที่สมเหตุสมผล 
และเข้ าถึงได้ ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการลดการใช้ 
รถยนต์ส่วนบุคคลอันเป็นต้นเหตุส�าคัญของมลพิษ 
ทางอากาศ นอกจากนี้ ควรใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และเศรษฐศาสตร์เพ่ือก�ากับและควบคุมการก่อมลพิษ  
ตลอดจนเร่งรัดการบ�าบัดของเสียก่อนปล่อยออกสู่ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักป้องกันตนเองจาก 
มลพิษ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าฐานข้อมูลด้าน 
การเจ็บป่วยและการเสียชี วิตจากสารเคมีและมลพิษ 
และการปนเป้ือนทางอากาศและทางน�้าอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดท�ามาตรการลด 
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดย 
การควบคุมมลพิษจากการเผาในที่ โล่ง การก่อสร้าง
และผังเมือง การอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน และ 
(3) การเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ  
ผ่านการพัฒนาระบบ เคร่ืองมือ กลไกในการบริหาร 
จัดการ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
เ พ่ื อ เ ป็นข้ อมู ลปร ะกอบการตัดสิ น ใจ  แล ะก� าหนด 
แนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต     
ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศ           นอกจากนี้              ได้มีการขึ้นบัญชีพาราควอต 
แล ะคลอร์ ไพริ ฟอส  ซึ่ ง เ ป็ นส า ร เคมี ก� า จั ดวั ช พื ช 
ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต น�าเข้า 
หรือส่งออก     ตั้งแต่วันที่     1      มิถุนายน     2563    เป็นต้นไป 
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03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เพ่ิมความเข้มแข็งในการด�าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก 
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ  
และเพ่ือยับยั้งการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบไปสู่ประเทศก�าลังพัฒนา เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ 
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง น�าไปสู่ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต 
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด และโรคความดันโลหิตสูง  
นอกจากนี้ การเสพติดยาสูบจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
หากเกิดโรค โดยประเทศไทยได้ลงนามเข้า ร่วมเป็นรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาดังกล่าว และประกาศใช ้
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 
ของประชากรในระยะที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ 
ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 
19.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2560 โดยผู้ชาย
ที่สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าผู้หญิง จากร้อยละ 39.3 ใน 
ปี 2558 เป็นร้อยละ 37.7 ในปี 2560 ขณะที่ผู้หญิง 
ลดลงจากร้อยละ 1.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 1.7 ใน 
ปี 2560 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีการเข้าถึงยาสูบ 
ได้ง่าย ขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใน 
กลุ่ม เด็กและเยาวชน ซึ่ง เ ป็นประเด็นที่ประ เทศไทย 
ควรเร่งด�าเนินการแก้ไข

แนวโน้มการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2547 - 2560

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

3.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยพัฒนากฎหมายเ พ่ือ เ ป็น เครื่ องมือ ใน 
การควบคุมการบ ริ โภคยาสูบแล ะการแพร่ ร ะบาด 
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งยึดโยงกับสาระส�าคัญและ 
แนวปฏิบัติของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม 
ยา สูบขององ ค์การอนามั ย โลก  โดยมุ่ งปรั บปรุ ง 
มาตรการทางกฎหมาย ให้ ทั นส มัย สอดคล้องกับ 
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ส ภ าพ ปัญห า  ร ว ม ถึ ง ก ล ยุ ท ธ ์
การตลาดของธุรกิจยาสูบรูปแบบใหม่  ๆ  เ พ่ือให้ เด็ก 
แล ะ เ ย า ว ชนห่ า ง ไ ก ลจ ากก า รบ ริ โ ภ คผลิ ตภัณฑ ์
ยาสูบ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและสุขภาพในสถานที ่
สาธารณะของประชาชนผู้ ไ ม่สูบบุหรี่  ท้ังนี้  ได้จัดท� า 

ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม ย า สู บ แ ล ะ บุ ห รี่ ที่ ส� า คั ญ  อ า ทิ  
(1) การบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพ่ือป้องกันไม่ให ้
ธุ ร กิ จย าสู บ ใ ช้ พ้ื น ที่ ซ องบุ ห รี่ เ ป็ นสื่ อ โ ฆษณาแล ะ 
ส่ ง เ ส ริมก ารข ายตั้ ง แต่ วั นที่  1 0  กั นย ายน  2562 
และ (2) การก�าหนดสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดประเภท 
หรือชื่อสถานที่สาธารณะ        สถานที่ท�างาน และยานพาหนะ 
ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
หรือเขตสูบบุห ร่ี ในเขตปลอดบุหร่ี  พ .ศ .  2561 เ พ่ือ 
คุ้มครองสุขภาพผู้ ไ ม่สูบบุหรี่

หมายเหตุ: พ.ศ. 2549 2552 2556 และ 2558 จากผลการส�ารวจ
               อนามัยและสวัสดิการ
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03สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เพ่ิมความเข้มแข็งในการด�าเนินงานตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก 
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

ความท้าทาย
แม้ว่ากฎหมายจะห้ามมิให้ขายยาสูบแก่บุคคลท่ีมีอาย ุ
ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่เด็กและเยาวชนก็ยังสามารถ
เข้ าถึ งผลิต ภัณฑ์ยาสูบ ได้ ง่ าย  โดยผลวิ จั ย เ รื่ อง 
การพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและจ� ากัดการเข้ าถึง 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเด็กและเยาวชน ปี 2562 ของ 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  
พบว่า เด็กไทย 1 ใน 5 สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ย 14 ปี ขณะที ่
ผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 85 ไม่ตรวจสอบอายุของ 
ลูกค้าก่อนขายบุหรี่ ทั้งนี้ โดยประมาณ 2 ใน 3 เคยขาย 
บหุรีใ่หบ้คุคลอายตุ�า่กวา่ 20 ปี

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การควบคุมยาสูบภายในประเทศมีประสิทธิภาพ 
และสามารถลดความชุกของการใช้ยาสูบและบุหรี่ ใน 
ปัจจุบันของกลุ่ มผู้ สูบบุหรี่ ที่ มีอายุตั้ งแต่  15 ปีขึ้ น 
ไป ได้ ม ากขึ้ น  ภาครั ฐควรบังคับ ใ ช้มาตรการทาง 
กฎหม า ย เ พ่ื อ ค วบคุ ม แ ล ะ ต่ อ ต้ า น ก า ร ค้ า บุ ห รี่ ที ่
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับพิษภัยยาสูบ/บุหรี่แก่ เด็กและเยาวชนอย่าง 
ต่อ เนื่ อง  รวมถึงการ ใ ห้การรั กษาอาการ เสพติด 
สารนิโคตินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการฝึกอบรมบุคลากร 
ทางการแพทย์ให้สามารถบ�าบัดรักษาผู้เสพติดสารนิโคติน 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการเลิกบริโภคยาสูบ/บุหรี่ 
อย่างถาวร

3.a
SDG
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03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโรคติดต่อมากขึ้น ทั้งโรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ�้ า อาทิ  
โรคโควิด-19 โรคไข้หวัดนก และโรคมาลาเรียสายพันธุ์ ใหม่ นอกจากนี้  พฤติกรรมสุขภาพและการบริ โภค 
ที่ส่งผลเสียต่อร่ างกายยังก่อให้ เกิดโรคไม่ติดต่อ เรื้ อรัง ในหมู่ประชาชนอย่ างแพร่หลาย ในขณะท่ี วัคซีน 
และยาที่ค้นพบใหม่มีราคาสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส�าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
ตลอดจนการขยายความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนให้สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้สามารถควบคุม 
ป้องกัน และรักษาโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมื่ อ พิจารณาความครอบคลุมการ ได้ รั บวัคซีนขั้ น 
พ้ืนฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี ซึ่งประกอบด้วยวัคซีน 
วัณโรค (BCG) วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR1)  
และวัคซีนโปลิโอ (OPV3) ในช่วงปี 2559 - 2562 พบว่า  
อัตราการได้รับวัคซีน BCG เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 94.70 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 97.41 ในปี 2562 เช่นเดียวกับ 
วัคซีน-คางทูม-หัดเยอรมัน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 90.90 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 91.48 ในปี 2562 และวัคซีน 
โปลิโอ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 92.0 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 92.5 ในปี 2562 ทั้งนี้ ในด้านความสามารถ 
ใ นการผลิ ต วัค ซีนของ ไทย ซ่ึงผู้ ผ ลิตครอบคลุ ม 
สถาน เสาวภา  สภากาชาด ไทยแล ะบริษั ทร่ วมทุ น 
องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ากัด สามารถ 
ผลิตวัคซีนระดับปลายน�้า (downstream production) 
ได้หลายชนิด อาทิ วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก วัคซีน 
พิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย และ 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส�าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก�าลังพัฒนา เพ่ือให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นในราคา 

ที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการค้า (TRIPS) และการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย�้าสิทธิส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา

ที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อย่างเต็มที่ ในเรื่องการผ่อนปรน
เพ่ือปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐาน
ในเด็กอายุครบ 1 ปี

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

3.b
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ฐ า น ข้ อ มู ล 
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประเทศไทย 
ในคลังข้อมูลสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน      พร้อมทั้งได้แก้ไข 
ระบบการรายงานเพ่ือให้การบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และถูกต้องตาม 
กลุ่ ม เ ป้ าหมายที่ ได้ รั บวัค ซีน นอกจากนี้  ได้ พัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากร ทั้งในระดับพ้ืนที่  อ�าเภอ และ 
จังหวัด  ให้สามารถควบคุม ก�ากับ และเป็นที่ปรึกษา 
ในการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ ใหญ่เพ่ือ 
ให้มีการจัดบริการวัคซีนส�าหรับผู้ใหญ่ที่มีความจ�าเป็น 
ตามความเสี่ยงทางสุขภาพของแต่ละบุคคล     ตลอดจน 
ขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
(HPV) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศอย่าง
เท่าเทียม  

นอกจากนี้  ได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัคซีนอย่าง 
ครบวงจร  ผ่ า นก ารด� า เ นิ นง านตามน โยบายแล ะ 
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03สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส�าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก�าลังพัฒนา เพ่ือให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นในราคา 

ที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการค้า (TRIPS) และการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย�้าสิทธิส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา

ที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อย่างเต็มที่ ในเรื่องการผ่อนปรน
เพ่ือปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

ความท้าทาย
ข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี การวิจัย  
พัฒนาและการผลิตวัคซีน ยังเป็นความท้าทายหลักใน 
การพัฒนาระบบวัคซีนของไทย อีกทั้งตลาดวัคซีนใน 
ประเทศยังเป็นตลาดขนาดเล็ก ส่งผลให้ผู้ผลิตที่จ�าหน่าย 
เฉพาะในประเทศไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy  
of scale) นอกจากนี้ ในแง่ของความครอบคลุมการฉีด 
วัคซีนพบว่ า ยังมีกลุ่ มปร ะชากรที่ มี ความ เสี่ ยงต่อ 
การไม่ ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์  
ได้แก่  กลุ่ม เด็กอายุ  3 - 5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล แรงงานต่างด้าว 
และผู้สูงอายุ ส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อ 
การเจบ็ป่วยทีส่ามารถป้องกนัไดม้ากขึน้ 

ข้อเสนอแนะ
การวิจั ยและ พัฒนาวัค ซีนและยาของประ เทศไทย  
ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐที่ มี ภ ารกิจหลัก ในการสนับส นุน 
การวิจัยและพัฒนา อาทิ  คณะกรรมการส่ง เสริม
วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรม และส� านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของ
เทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ผลิตวัคซีนและยา 
ได้เองภายในประเทศ อีกทั้งควรยกระดับระบบวิจัยและ 
พัฒนาวัคซีนและยาให้สามารถรองรับโรคอุ บั ติ ใหม่  
อุบัติซ�้า รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่าง 
ทันท่วงที พัฒนาและเพ่ิมจ�านวนบุคลากร ตลอดจน 
ขยายความครอบคลุมของการให้บริการการฉีดวัคซีน 
และสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและจังหวัดบริเวณชายแดน 
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านวัคซีน 
และยาของไทยสามารถส่งออกสินค้าไปจ�าหน่ายยัง 
ต่างประเทศ เพ่ือลดข้อจ�ากัดด้านขนาดของตลาดใน 
ประเทศ และสามารถใช้ประ โยชน์จากการประหยัด 
ต่อขนาดได้มากขึ้น

3.b
SDG

แผนยุ ทธศาสตร์ ความมั่ นคงด้ านวั คซี นแห่ งช าติ 
พ.ศ.   2563 – 2565        ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทค โน โลยี แล ะน วัตกรรม ด้ านวั ค ซีน ในร ะย ะ  3  ปี    
โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงและ 
การพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีน ให้ประชาชนทั่วไปมีวัคซีน 
ใช้ ได้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงการสร้างเสริม
ภูมิ คุ้มกันโรคท่ีมีคุณภาพ เป็นธรรม และเท่าเทียมทั้ง 
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
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03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ก�าลังคนด้านสุขภาพเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสนับสนุนให้ระบบสาธารณสุขและการบริการด้านสุขภาพประสบความส�าเร็จ  
การวางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขจึงต้องเน้นการวางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพทั้งในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการกระจายบุคลากรอย่างทั่วถึงและมีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  
ตลอดจนมีมาตรการจูงใจในการรักษาก�าลังคนในระบบสาธารณสุข เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ 
ด้านสุขภาพต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้าน 
สาธารณสุข ตลอดช่วงปี 2559-2562 มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ในทุกสาขาอาชีพ โดยความหนาแน่นฯ ของแพทย ์
เพ่ิมขึ้นจาก 4.84 คน ต่อประชากรหมื่นคน ในปี 2559  
เป็น 5.97 คน ต่อประชากรหมื่นคน ในปี 2562 ในขณะที่  
ความหนาแน่นฯ ของพยาบาลเพ่ิมขึ้นจาก 23.62 คน  
ต่อประชากรหมื่นคน เป็น  26.42 คน ต่อประชากรหมื่นคน
นอกจากนี้  ความหนาแน่นฯ ของทันตแพทย์เพ่ิมขึ้น 
จาก 1.06 คนต่อประชากรหมื่นคน เป็น 1.23 คนต่อ 
ประชากรหมื่นคน และความหนาแน่นฯ ของเภสัชกรเพ่ิมขึ้น 
จาก 1.95 ต่อประชากรหม่ืนคน เป็น 2.29 ต่อประชากร 
หมื่นคน ในช่วงเวลาเดียวกัน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปร ะ เด็ นก� า ลั งคนด้ า นสุ ขภ าพ ได้ รั บก า รบรรจุ ใ น 
แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข     (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 ที่มุ่งเน้นให้สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพต่อประชากร 
เ พียงพอและสอดคล้องกับร ะ ดับการพัฒนาของ 
ประเทศ     ลดความเหลื่อมล�้าของการกระจายบุคลากร 
สุขภาพ       และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระดับชาติ 
ที่รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ     ทั้งจ�านวนการกระจาย 
การจ้ างงานและการ เคลื่ อนย้ าย   เ พ่ือ เสริ มสร้ าง 
ความเข้าใจในสภาพตลาดแรงงานของบุคลากรสุขภาพ 
ที่ครอบคลุมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี ้

เมื่อวันที่      7    เมษายน   2563      คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
45,684  ต�าแหน่ง พร้อมอนุมัติมาตรการสร้างขวัญ 
แล ะก� าลั ง ใจบุ คลากรสาธารณสุ ข ในการต่ อสู้ แล ะ 
ควบคุ มก า ร แพร่ ร ะ บ าดของ โ รค โควิ ด - 1 9   อ า ทิ  
การจัดสรร โควตา พิ เศษความดีความชอบพิ เศษ 
ส� าหรับบุคลากรสาธารณสุข  และการลดดอกเบี้ ย 
เงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยธนวัฎ/ธนาคารออมสินระยะ 
เวลา    1     ปี   ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข

เพ่ิมการใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน 
และการเก็บรักษาก�าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก�าลังพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรสาธารณสุข

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2563

3.c
SDG
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03สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เพ่ิมการใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน 
และการเก็บรักษาก�าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก�าลังพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

ความท้าทาย
ความท้าทายด้านก�าลังคนท่ีไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับ 
สัดส่วนประชากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที ่
ห่างไกล ส่งผลให้มีแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางท่ีส�าคัญ อาทิ 
วิสัญญีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีรักษา  
ซึ่ งบุคลากรสาธารณสุขส่วน ใหญ่กระจุกตัวอยู่ ใน 
กรุงเทพมหานคร โดยความหนาแน่นฯ ของแพทย์ใน 
กรุงเทพมหานคร 17 คน ต่อประชากรหมื่นคน ในขณะที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประมาณ 4 คนต่อประชากร 
หมื่นคน และความหนาแน่นฯ ของพยาบาลวิชาชีพใน 
กรุงเทพมหานคร 60 คน ต่อประชากรหม่ืนคน แต่ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 19 คน ต่อประชากร 
หมื่นคน สะท้อนให้เห็นว่าการขาดแคลนบุคลากรทาง 
การแพทย์ ในภูมิภาคยังคงเป็นความท้าทายส�าคัญ  
นอกจากนั้น ยังพบว่าอัตราก�าลังของต�าแหน่งพยาบาล 
มีจ�านวนจ�ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ เพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีความท้าทายจากภาวะที ่
แพทย์ออกจากระบบราชการไปยังภาคเอกชนหรือเปิด 
สถานประกอบเวชกรรมของตนเอง เนื่องจากได้รับ 
คา่ตอบแทนสงูกวา่

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรก�าหนดแนวทางบริหารจัดการให้สามารถ 
จัดสรรบุคลากรสาธารณสุขได้อย่ างเพียงพอและ 
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
อาทิ การให้โควตาการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิม 
ส� าหรั บจั งหวัดที่ มี คว ามขาดแคลน การส่ ง เสริ ม 
การเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้ชุมชน 
เป็นฐานเพ่ือให้เกิดความผูกพันกับชุมชน อันจะส่งผล 
ให้สามารถบริการประชาชนในพ้ืนที่ ได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ัง 
ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยู่ในระบบสาธารณสุข 
ของรัฐผ่ านการก� าหนดค่าตอบแทนให้ เหมาะสมกับ 
ภาระงานและความเสี่ยงจากการท�างานและการขยาย 
อัตราก�าลังของบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือแบ่งเบาภาระ 
จากบุคลากรที่มีอยู่ เดิม นอกจากนี้  ควรบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดพัฒนาการ 
ท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้ เ ป็น รูปธรรม 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล (Telehealth)  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและแก้ไข 
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
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03 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�าลังพัฒนา 
ในด้านการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ สาธารณภัย 
หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบด้านสาธารณสุขท่ีรุนแรงผิดปกติ หรือไม่คาดคิดมาก่อน จนส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง หากขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการรับมือกับการระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ผ่านการด�าเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์เชิงรุก ตลอดจนการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยจากการท�างานในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการด�าเนินงานเชิงพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเอื้อให ้
ไทยสามารถจัดการกับโรคระบาด MERS และโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (Global Health  
Security Index) ซึ่งจัดท�าโดยมหาวิทยาลัย Johns 
Hopk ins และองค์กรความริ เ ริ่ มด้ านภัยคุกคาม 
นิวเคลียร์ (Nuclear Threat Initiative) ในปี 2562  
ได้จัดอันดับประเทศไทยเป็นที่  6 ของโลกจาก 195  
ประเทศ ในด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
โดยได้รับคะแนน 73.2 จาก 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่า 
เป็นประเทศที่มีความพร้อมสูง โดยมีศักยภาพมากกว่า 
หรือเทียบเท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา 
ปัจจัยย่อย พบว่า ในด้านการป้องกันโรค ไทยได้รับ 
คะแนน 75.7 คะแนน (อันดับ 3 ของโลก) ความสามารถ 
ในการตรวจจับโรคและรายงานที่รวดเร็ว 81 คะแนน  
(อันดับ 15 ของโลก) การตอบโต้และบรรเทาผลกระทบ 
ของโรคระบาดอย่างรวดเร็ว 78.6 คะแนน (อันดับ 5  
ของโลก) การมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและมั่นคง 70.5  
คะแนน (อันดับ 2 ของโลก) ความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
ศักยภาพของประเทศ มีแผนงบประมาณด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล 70.9 
คะแนน (อันดับ 12 ของโลก) และความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม 
ด้านชีวภาพ 56.4 คะแนน (อันดับ 93 โลก) 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยได้จัดท� าแผนการจัดการภาวะฉุก เฉิน 
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบบูรณาการ   
พ.ศ. 2560 – 2564 เ พ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ 
สถานการณ์ฉุก เฉินต่ าง  ๆ  ได้อย่ างมีประสิท ธิภาพ 
และทันท่วงที โดยมุ่งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ให้มีมาตรฐาน เพ่ือลดผลกระทบที่ เกิดจากโรค/ภาวะ 
ฉุก เฉิน และ ให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษา ท่ี ได้มาตรฐาน 
อย่ า งทั่ ว ถึ ง แ ล ะ เ ท่ า เ ที ย มผ่ า นก า ร พัฒน ากล ไ ก 
การจัดการภาวะฉุก เฉินทางการแพทย์ทั้ ง ในระดับ 
ประเทศและภูมิภาค       อาทิ      โครงการสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการจัดการภัยพิบัติทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขในเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน 
ภาย ใต้ความร่ วมมื อทาง วิชาการร่ วมกับปร ะ เทศ 

ที่มา: Global Health Security Index Report, 2562
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ดัชนีคะแนนอันดับด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทาง
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03สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�าลังพัฒนา 
ในด้านการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ญี่ปุ่น    (ARCH)       การพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ของภา คี เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ทุก ร ะดั บ  ก า ร พัฒนาร ะบบ 
การสื่ อสารสาธารณะ ในร ะบบการแพทย์ฉุก เฉิ นสู่ 
ประชาชน ตลอดจนการฟื้ นฟู ผู้ประสบภัยจากภาวะ 
ฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยใช้ระบบประเมินความต้องการ 
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขภายหลังเหตุการณ์ 
สาธารณภัย   (Post     Disaster     Needs    Assessment: 
PDNA)  ร่ วมกับหน่ วยงานภาคี เครื อข่ าย ในร ะดับ 
ปฏิบัติการพ้ืนที่

นอกจากนี้          ได้จัดท�าแผนจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์
และสาธารณสุขส�าหรับคนพิการ   ฉบับท่ี     1      พ.ศ. 2560 -  
2564     เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติการส�าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นข้อระลึกถึงพิเศษตามความต้องการ
จ�าเฉพาะของความพิการแต่ละประเภทในทุกขั้นตอน 
ในการรับมือกับการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด- 19   
ไ ด้ ด� า เ นิ น ม าต รก า ร  อ า ทิ  ก า รก� า หนดม าตรก า ร 
ทางสังคม การจัดล� าดับ พ้ืนที่ ต่ าง  ๆ  เ พ่ือก� าหนด 
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เหมาะสม        การสร้าง
ความเข้ า ใจที่ ถู กต้อง เกี่ ยวกับการ ป้องกัน โรคบน 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ผ่านการรณรงค์ให้ประชาชน 
สวมใส่หน้ากากและล้างมือเป็นประจ�า      การด�าเนินการ 
เ ชิ ง รุ ก ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ที่ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน     (อสม.)    การเพ่ิมความเข้มข้น 
การคัดกรองเชิงสาธารณสุขส� าหรับแรงงานจาก 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการจัดหาวัคซีนเ พ่ือใช ้
ภายในประเทศ    

ความท้าทาย
ข้อจ�ากัดในการบูรณาการการรับมือกับภัยพิบัติและ 
การจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันท�าให้ 
การสนธิก�าลังจากส่วนต่าง ๆ ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด ความท้าทายในการวางแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในภาพรวมที่ เ ป็น เอกภาพ ตลอดจนข้อจ� ากัดด้ าน 
การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยของ 
ไทย นอกจากนี้ ถึงแม้ประเทศไทยสามารถจัดการกับ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ไทย 
ยังคง เผชิญกับความ เสี่ ยงจากการแพร่ ร ะบาดฯ  
ระลอกใหม่ ซึ่งจ�าเป็นต้องบริหารจัดการสถานการณ ์
และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
ควรมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการและการลด 
ความ เสี่ ยงจากภาว ะฉุก เฉิ นด้ านสาธารณสุข ให้ มี 
ความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ     
โดย เฉพา ะก ารรั บมื อกั บภั ย พิบั ติ แล ะก ารจั ดก าร 
สาธารณภัย อาทิ  การส่ง เสริมการบูรณาการและ 
การวางแผนการท�างานระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ 
การ พัฒนาบุ คล ากร ให้ มี คว ามรู้ ค ว าม เ ชี่ ย วช าญ 
สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การให้ 
ความรู้ในการปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  ก า ร พัฒน า โ ค ร งส ร้ า ง 
พ้ืนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับให้บริการทาง 
สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และรวดเร็ว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อม 
โยงทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพในการตอบโต้และรับมือกับ 
ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในบริบทที่ เหมา ะสมกับ
ประเทศไทย 
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SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education
          and promote lifelong learning opportunities for all

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 

04
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายท่ี 4 มุ่งเน้นสร้างหลักประกันว่าเด็กทั้งชายและหญิงสามารถเข้าถึงการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เยาวชนและผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะ 
อาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล�้า ตลอดจนบรรลุ 
การเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างถ้วนหน้า ท้ังนี้ เนื่องจากการศึกษาเป็นฟนัเฟอืงที่ส�าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจะช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่าง 
ทางสังคมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
การเข้าถึงการศึกษาและส�าเร็จการศึกษาของคนไทย 
มี แนว โน้ ม สูงขึ้ น  โดยสั ดส่ วน เด็ ก ท่ี เ ข้ าศึ กษ า ใน 
ระดับปฐมวัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 84.7 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 86.3 ในปี 2562 และในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น มีสัดส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษา 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 91.8 และร้อยละ 90.1 ในปี 2559 
เป็นร้อยละ 98.2 และร้อยละ 96.9 ในปี 2562 ตามล�าดับ 
นอกจากนี้  ความเ ท่า เ ทียมทางเพศในการเข้ าถึง 
การศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้ น  เ ห็ น ได้ จ าก ดัช นี 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Parity Index:  
GPI ) ที่มี แนวโน้มดีขึ้น ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ 
ปี 2559 เป็นต้นมา
   
อย่างไรก็ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของคนไทยกลับ 
มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ในแต่ละระดับชั้น โดยในปี 2562 คะแนนเฉลี่ยของระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ 
ที่ต�่ากว่า 50 คะแนนในเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มคะแนนเฉล่ีย 
ลดลงในทุกรายวิชา เมื่อเทียบกับปี 2559 ในขณะที่ระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในวิชา 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ลดลงในวิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น 
โดยในปีงบประมาณ 2561 มีครู ท่ี เ ข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) และผ่านเกณฑ์ 
การพัฒนา 274,264 คนคิดเป็นร้อยละ 77  ของจ�านวน 
ครูที่ลงทะเบียนทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจาก 175,987 คน หรือ 
ร้อยละ 60 ในปีงบประมาณ 2560
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการศึกษา     หลักสูตร 
แ ล ะ สื่ อ ก า ร ส อ น ใ ห้ ทั น ส มั ย แ ล ะ มี คุ ณภ าพ  อ า ทิ 
การจัดการเรียนรู้     “สะเต็มศึกษา     (STEM      Education)”
เ พ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด วิ เคราะห์  และแก้ ไข
ปัญห า ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น  โ ค รงก า รส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม 
งานวิจัยเ พ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัย 
เป็นพ้ืนฐาน       และโครงการยกระดับการบริหารจัดการ 
ผ่านการจัดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาส 
ใ ห้ ส ถ า นศึ ก ษ า ไ ด้ มี ค ว า มยื ด หยุ่ น ใ น ก า ร พัฒน า 
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้   ยังได้น�า เทคโนโลย ี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
บริบทของโลกในศตวรรษท่ี     21       อาทิ      การจัดตั้งดิจิทัล 
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ    และการจัดตั้ง 
T h a i  M OOC  เ พ่ื อ เ ป็ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ส นั บ ส นุ น 
การเ รียนรู้ตลอดชีวิต ส�าหรับผู้ที่อยู่ ในวัยเ รียนและ 
นอกวัยเรียน รองรับการ   Reskill/    Upskill   ตามพลวัต 
ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้      ได้ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
ของคนทุกกลุ่มวัยผ่านโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ ร ะดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน โครงการขยาย โอกาสส� าหรั บผู้

การศึกษาและส�าเร็จการศึกษาของคนไทย 
ปี 2559 และ ปี 2562

ที่มา: ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ความท้าทาย
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 
แม้ว่ าภาครัฐจะมีความพยายามในการแก้ ไขปัญหา 
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษาได้ ในหลายพ้ืนที่  โดยเฉพาะ ใน พ้ืนที่ 
ห่างไกลที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ัน 
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐานะยังเป็นสาเหตุหนึ่งของ 
“การเลิกเรียนกลางคัน” ท�าให้เด็กบางกลุ่มต้องห่างหาย 
จากการศึกษา และอาจหลุดออกจากระบบการศึกษา 
ในทีส่ดุ

การจัดการศึกษาส�าหรับกลุ่มเปราะบางยังเป็นอีกหนึ่ง 
ความท้าทายส�าคัญ เห็นได้จากการขาดแคลนครูการศึกษา 
พิเศษและนักวิชาชีพ และการขาดระบบสนับสนุนที่ตรง 
ตามความจ�าเป็นพิเศษของเด็ก นอกจากน้ัน การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้มีรายได้น้อยที่อาจต้อง 
ออกจากระบบการศึกษาและกระทบต่อบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนผ่านสื่อ 
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียนที่ 
ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
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ข้อเสนอแนะ
ควรจัดสรรทรัพยากรการศึกษาให้มีความเป็นธรรมและ 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้า โดยให้ความส�าคัญใน 
การสร้างหลักประกันทางสังคม ผ่านมาตรการที่สอดรับ 
กับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน เร่งพัฒนาโอกาส 
ทางการศึกษาเพ่ือเอื้อให้คนทุกเพศ ทุกช่วงวัย และ 
ทุกสถานะ สามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกทุกที่และ 
ทุกเวลา อีกทั้งควรเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนบทบาท 
ของครูให้สามารถพัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ได้อย่างเต็มความสามารถ   ส่งเสริมการกระจายทรัพยากร
ทางการศึกษาทั้งในเรื่องการจัดสรรครูและการสนับสนุน 
เครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้องและมีความ 
จ� า เ ป็นในแต่ละ พ้ืนที่  รวมทั้ง เร่งพัฒนาโครงสร้ าง 
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลในการเรียน 
การสอนให้แก่ครูและนักเรียน นอกจากน้ี ภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องควรประสานการด�าเนินงานช่วยเหลือกลุ่ม 
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาการเชื่อมโยง 
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในมิติที่ เกี่ยวข้องกับ ผู้ เรียน โดยเฉพาะกลุ่ม 
เปราะบางอย่างรอบด้าน เ พ่ือให้สามารถระบุความ 
ต้องการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
และแก้ปัญหาเด็กตกหล่นทางการศึกษาได้อย่างตรงจุด 
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4.1

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% 
ของค่าเป้าหมาย
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4.5
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4.a
SDG

4.c

SDG
4.6

SDG
4.3

SDG

4.7

SDG

4.2

พิการ โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย โครงการ
สร้ าง โอกาสและลดความเหลื่ อมล�้ าทางการศึกษา
ในระดับพ้ืนที่   รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางด้านการศึกษา ผ่านการให้ ทุนฝึกอบรม
และทุนการศึกษาแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

ผลการประเมินสถานะของ SDG 4
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โครงการ “ลูกพระดาบส“ เป็นโครงการลูกของ“มูลนิธิ 
พระดาบส“ อยู่ ในความรับผิดชอบร่วมกันของส�านัก 
พระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541 บนท่ีดินราชพัสดุ 
และทีด่นิพระราชทาน รวม 475 ไร ่ที ่ต.บางปลา อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ โดยมี ดาบสอาสา ซึ่งคืออาจารย์ 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ และศิษย์พระดาบส คือนักเรียนที่มา 
ศึกษาหาความรู้

กรณีศึกษา

โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชด�าริ
การด�าเนินงานของโครงการลูกพระดาบส แบ่งตาม 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ 
(1) การเรียนการสอนศิษย์พระดาบส แบ่งการเรียน 
การสอนออกเป็น 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 7 หลักสูตร 
ส�าหรับผู้สมัครเพศชายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่  
หลักสูตรวิชาช่างยนต์, หลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, 
หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟา้, หลักสูตรวิชาชีพการเกษตร 
พอเพียง, หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบ�ารุง, หลักสูตร 
วิชาชีพช่างเชื่อม, หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน  
โดยศิษย์พระดาบสจะต้องมีการเรียนหลักสูตรเตรียมช่าง 
ก่อนเป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วจึงเลือกวิชาเฉพาะทาง 
จาก 7 หลักสูตรนี้ ส่วนหลักสูตรส�าหรับผู้สมัครเพศ 
หญิง ได้แก่ หลักสูตรเคหะบริบาล ซึ่งสอนเกี่ยวกับ 
การดูแลเด็ก คนชรา และผู้ป่วย ซึ่งจะได้ลงมือปฏิบัติ 
งานจริงและเมื่อจบไปสามารถไปท�างานตามโรงพยาบาล 
และสถานบริบาลทั่วไปได้ โดย 8 หลักสูตรนี้จะเปิดรับ 
ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 
การศึกษาแต่มีความตั้ ง ใจจริง มีศีลธรรม มี วิ นัย  
ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด และพร้อมที่จะศึกษา 
หาความรู้โดยมีที่พัก อาหาร ให้ฟรีตลอดหลักสูตรตลอด 
1 ปี และ (2) กิจกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีวิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเมื่อฝึกอบรมเสร็จ 
สามารถน�าทักษะไปประกอบอาชีพได้
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อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับทุนมนุษย์ อันเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ โดยเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม 
และไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้กลายเป็นคนที่มี ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่ เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่  21 ซึ่งการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษาจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ าและสร้างความ 
เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากข้อมูลของส� านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2559 – 2561 อัตราการส�าเร็จ 
การศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีแนวโน้มสูงข้ึน จากร้อยละ 91.8 และร้อยละ 90.1 
เป็นร้อยละ 98.2 และร้อยละ 96.9 ตามล�าดับ ในขณะที่ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 
81.7 เป็นร้อยละ 78.6 ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาผลคะแนน 
เฉลี่ยของ PISA ปี 2561 พบว่ามีคะแนนลดลง โดยม ี
คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 413 คะแนน ลดลงจาก 415 คะแนน 
ในปี 2558 และพบว่ามีความแตกต่างของคะแนน PISA  
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดและ 
กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดมากข้ึน โดยผล 
PISA ปี 2561 กลุ่มโรงเรียนซึ่งเน้นการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 580 คะแนน และ 
โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด 
ที่ 370 คะแนน ต่างกัน 210 คะแนน ในขณะที่ปี 2558  
มีคะแนนแตกต่างกัน 180 คะแนน

อย่างไรก็ตาม การประเมิน PISA ใช้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 8,600 คน ซ่ึงส่งผลให้การวัดเป้าหมาย 
ย่อยจากผลประเมิน PISA อาจไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ 
ของกลุ่ม เ ป้าหมายได้ครอบคลุมเท่ากับผลจากการ 
ทดสอบ O-NET โดยระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 
คะแนน O-NET ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีแนวโน้มลดลงในทุกสาระการเรียนรู้ ขณะที่ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีแนวโน้มคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น 
ในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ลดลงในวิชา 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อย่างไรก็ตาม ในปี 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้น ม.3 
ปีการศึกษา 2559 - 2562

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้น ป.6 
ปีการศึกษา 2559 - 2562

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส�าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย  

น�าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573

4.1
SDG

การศึกษา 2562 พบว่า ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนเฉลี่ยเกือบ 
ทุกสาระการเรียนรู้ต�่ ากว่า 50 คะแนน ยกเว้นวิชา 
ภาษาไทยของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส�าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย  

น�าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573

4.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ น ร ะย ะที่ ผ่ า นม า  ได้ ด� า เ นิ นก ารยกร ะดั บคุณภาพ 
ทางการศึกษาและ พัฒนาระบบการ เรียนการสอน   
อาทิ   การจัดตั้ งกอง ทุน เ พ่ือความ เสมอภาคทาง 
การศึกษา(กสศ.) เ พ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ 
นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ การยกร่างหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน  255 1  ใ ห้ เ ป็ นห ลักสู ตรฐ าน 
สมรรถน ะ อิงมาตรฐานสากลแล ะ เ น้น พัฒนา เด็ ก 
ตามศักยภาพและตามความถนัดของตัว เองแล ะ 
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ รี ย น รู้ ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า  ( ST EM 
Education)   โดยปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียน 
การสอนห้องปฏิ บัติการวิทยาศาสตร์  การบ่ม เพาะ 
องค์ความรู้ ด้ านวิทยาการค� านวณ จัดตั้ งสถาบัน 
คุรุพัฒนา เพ่ือรองรับการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครู 
และการฝึกอบรมผ่านโครงการคูปองครู เ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูในรูปแบบครบวงจร 

ความท้าทาย
แม้ประเทศไทยจะได้ด�าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นหลักประกันให้ เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได ้
เท่าเทียมและทั่วถึง แต่ยังพบว่ามีเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่ 
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลและอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซ่ึงมีแนวโน้ม 
ที่ จ ะ ไม่ เข้ าสู่ ร ะบบการศึกษาและ เลิก เรียนกลางคัน    
นอกจากนี้  ความเหลื่อมล�้ า ในการจัดสรรทรัพยากร 
ระหว่างโรงเรียนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนในเขต  
นอกเขต ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ยังเป็นอุปสรรคต่อ 
การสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ส�าคัญอันจะน�าไปสู่ผลลัพธ ์
การเรียนที่มีประสิทธิผลในภาพรวมได้ อีกทั้งการแพร ่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนื่องจากการเรียน 
ออนไลน์หรือการถ่ ายทอดการสอนผ่ านสัญญาณ 
โทรทัศน์ จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้าในเด็กบางกลุ่ม 
โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเข้าไม่ถึง 
โอกาสในการศึกษา สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง 
เกิดภาวะการเรียนถดถอย และอาจผลักให้นักเรียนกลุ่ม 
ดังกล่าวหลุดออกจากระบบการศึกษาได้

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดสรรทรัพยากรการศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้ เรียน 
มีทักษะสอดรับกับทักษะที่จ�าเป็นในอนาคตโดยเฉพาะ 
ทักษะการอ่านและการคิดวิ เคราะห์  ตลอดจนควรมี 
การติดตามปัญหาเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาเพ่ือ 
ช่วยขยายโอกาสให้แก่เด็กทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม 
และมีคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
การศึกษา โดยประเมินคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ของ 
ผู้เรียน 
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การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สมองมีการพัฒนาสูงสุดและเป็นช่วงส�าคัญของการเรียนรู้และการเติบโต ซึ่งจะส่งผลต่อ
สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ อีกท้ังการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังเป็นรากฐานในการพัฒนามนุษย ์
ให้เติบโตได้ตามศักยภาพ และเป็นพลเมืองคุณภาพในอนาคต  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  
พ.ศ.  2562 พบวา่ รอ้ยละ  92.9  ของเดก็อาย ุ 36 - 59   เดอืน
ในประเทศไทย มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์คู่มือ 
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
ในส่วนของอัตราการเข้าเรียนในระดับปฐมวัยพบว่า  
ร้อยละ 86.3 ของเด็กอายุ 36 – 59 เดือน ก�าลังเรียนอยู่ 
ในหลักสูตรปฐมวัย โดยเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล 
เข้าเรียนร้อยละ 89.8 ในขณะที่เด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล 
เข้าเรียนน้อยกว่า อยู่ท่ีร้อยละ 80.3 

หากพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือมีอัตราการเข้า เรียนของเด็กปฐมวัยมากที่สุด  
ที่ร้อยละ 92.4 ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร มีอัตราการเข้า 
เรียนของเด็กปฐมวัยต�่าท่ีสุด ท่ีร้อยละ 71.2  

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส�าหรับเด็กปฐมวัย 

ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส�าหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573

หมายเหตุ: วัดจากคู่มือเป้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
               (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM)
               และผลการตรวจคัดกรองผ่านครบ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
               การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษา 
               การใช้ภาษา และการช่วยเหลือตนเองและสังคม

ผลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. 2562

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

ร้อยละของเด็กอายุ 36 - 59 เดือนที่ก�าลังเรียน
ในหลักสูตรปฐมวัย ประเทศไทย พ.ศ.2562

จ�าแนกตามภูมิภาค

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
  

4.2
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครั ฐ ได้ด� า เนิ นการ พัฒนา เด็กปฐมวัยมาอย่ าง 
ต่อเนื่อง โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และการออกมาตรฐานสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังม ี
การด�า เนินโครงการต่าง  ๆ  อาทิ  โครงการเ รียนฟร ี
15 ปี  ตั้งแต่ระ ดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โครงการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล โครงการเงินอุดหนุน 
เ พ่ือการ เลี้ ยงดู เด็ กแรก เกิด  600 บาท ต่ อ เดื อน 
โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดหาอาหาร 
กลางวันและนมส�าหรับเด็กปฐมวัย          โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรก ที่ ให้วิตามินเสริมธาตุ เหล็กและโฟลิก 
ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนจนถึงหลังคลอด 6 เดือน และให้ 
การตรวจครรภ์/ฝากครรภ์ฟรี และโครงการ 9 ย่าง 
ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือฝึกทักษะเลี้ยงดูลูก 
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04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส�าหรับเด็กปฐมวัย 

ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส�าหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573

ความท้าทาย
ความพร้อมของครูหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในการจัดการ 
ความท้าทายในห้องเรียนและส่งเสริมทักษะให้กับเด็ก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยน 
แปลงของเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน มีผลต่อกระบวน 
การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
มากขึ้นตามบริบทของโลกที่เปล่ียนไป ดังนั้น ความพร้อม 
ของบุคลากรจะช่วยให้สามารถบ่มเพาะเด็กปฐมวัยให ้
โตขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับเด็กปฐมวัยยังมิ ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
ท�า ให้การก�าหนดมาตรการเ พ่ือยกระดับการพัฒนา  
การดูแลและการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย มีข้ อ 
จ�ากัดอยู่อย่างมีนัยส�าคัญ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรจัดให้มีระบบการฝึกอบรมควบคู่กับการ 
ปฏิบัติงาน (in-service training) และระบบพ่ีเลี้ยง 
(coaching and mentoring) เพ่ือยกระดับคุณภาพครู
และผู้ดูแลในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง และสร้าง 
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพของครูและผู้ดูแลเด็ก 
ปฐมวัย เพ่ือชักจูงให้ก�าลังคนคุณภาพประกอบอาชีพ 
ดังกล่าวมากข้ึน นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาระบบติดตาม 
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเด็กให้สามารถ 
เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า และมีรายละเอียด 
ข้อมูลรายบุคคล เพ่ือให้สามารถน�าฐานข้อมูลดังกล่าว 
ไปใ ช้ ในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้อย่างเหมาะสม

4.2
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ดังนั้น การสร้างหลัก 
ประกันให้คนในประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จะเป็นการสร้าง 
หลักประกันต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของคนในประเทศให้สามารถท�างานที่มีคุณค่า มีรายได้ที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีจ�านวนนิสิตและนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา 2,076,924 คน ลดลงจาก 2,319,717 คน 
ในปี 2559 เมื่อจ�าแนกตามประเภทสถาบันการศึกษา 
พบว่า ในปี 2562 มีนิสิตและนักศึกษาในสถาบันของรัฐ 
1,690,385 คน ลดลงจาก 2,051,787 คน ในปี 2559 
ในขณะท่ีมีนิสิตและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของ 
เอกชน 386,539 คนในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจาก 267,930  
คนในปี 2559 

อย่างไรก็ดี เมื่อจ�าแนกข้อมูลเป็นการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่า ในช่วงปีการศึกษา  
2559 - 2562  อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษามี 
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
โดยข้อมูลจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแสดง 
ให้เห็นว่าจ�านวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาต่อจ�านวน 
ประชากรทั้งหมดในกลุ่มอายุ 15 - 17 ปี มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 24 ในปีการศึกษา 2559  เป็นร้อยละ 26 ในปี
การศึกษา 2562 ขณะที่สัดส่วนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ต่อประชากรทั้งหมดในกลุ่มอายุ 18 - 21 ปี มีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณร้อยละ 60 ในปี 
การศึกษา 2559 เหลือเพียงร้อยละ 54 ในปีการศึกษา 
2562 ทั้ งนี้ อาจเ ป็นผลมาจากค่ านิยมในการเรียน 
อาชีวศึกษาซึ่งเป็นสายอาชีพสูงขึ้นและความต้องการ 
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้น  

จ�านวนนิสิต และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย
ปี 2559 - 2562

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการเข้าเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา: ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา
ร ะดั บอาชี วศึ กษาแล ะอุ ดมศึ กษา  อาทิ  ก ารจัดตั้ ง 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ
กองทุน เงิน ให้กู้ ยื ม เ พ่ือการศึกษา (กยศ . )  โดย ให้ 
การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
รวมทั้งส้ิน    5,771,585    คน   (ข้อมูล    ณ    เมษายน     2563) 
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนในชนบท และเงินอุดหนุนทุนเฉลิม
ราชกุมารี  เ พ่ือจัดสรรทุนการศึกษา ให้ แก่นัก เรียน 
และนักศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกลและ
มี อัตราการ ศึกษาต่อต�่ า  ให้ ได้ มี โอกาสศึกษาต่อ ใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนจบระดับปริญญาตรี   

ความท้าทาย
การหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นความท้าทาย
ส� าคัญต่อการสร้ างความเสมอภาคทางการศึกษา  
โดยข้อมูลของส�านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาชี้ว่า แม้ความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐม ี
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย แต่ส�าหรับการศึกษาระดับใน 
สูงกว่าขั้นพ้ืนฐานนั้นยังมีความเหลื่อมล�้าค่อนข้างสูง 
โดยผู้ที่มาจากกลุ่มครอบครัวยากจนเพียงร้อยละ 5  
เท่านั้นที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เม่ือเทียบ 
กับกลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดท่ีได้เรียนต่อกว่าร้อยละ 63 
โดยสถานการณ์การลดลงของจ�านวนประชากรยังได ้
เน้นย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของความต้องการก�าลัง 
คนที่มีคุณภาพในทุกช่วงวัย ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและ 
นอกวัยเรียน ซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีวศึกษาและอุดม 
ศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ขยายการให้บริการ 
ทางการศึกษาที่ รองรับประชากรทุกกลุ่ ม  สถาบัน 
การศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการจัดการศึกษา 
ไม่ เฉพาะเพียงผู้ที่อยู่ ในวัยศึกษา (aged group)  
เท่ านั้น แต่ต้องรองรับการพัฒนาคนกลุ่มนอกวัย 
ศึกษาด้วย (non-aged group) โดยเฉพาะวัยแรงงาน   
และวัยสูงอายุ รวมทั้งยังควรสร้างความร่วมมือกับ 
หน่วยงานและภาคี ในพ้ืนที่ ในการน�าเด็กและเยาวชน 
ผู้ว่างงานที่อยู่นอกระบบการศึกษา (NEET) กลับสู่ระบบ 
การศึกษา หรือการพัฒนาทักษะอาชีพปรับการบริหาร 
จัดการให้รองรับผู้ เรียนทั้งกลุ่มวัยศึกษาและนอกวัย 
ศึกษาให้สามารถเรียนร่วมกันได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาระบบการเ รียนที่ยืดหยุ่น  
โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น ระบบสะสมหน่วยกิตและ 
การเทียบโอนประสบการณ์
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เพ่ิมจ�านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น 
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส�าหรับการจ้างงาน 

การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

ก�าลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยประเทศที่มีผลิตภาพ 
แรงงานสูงจะมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกว่าประเทศที่มีผลิตภาพแรงงานต�่า เนื่องจากสามารถลดอัตรา 
การสูญเสียในกระบวนการผลิตได้มากกว่า ดังนั้น การสร้างแรงงานที่มีผลิตภาพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง  
โดยภาครัฐควรร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทักษะทางเทคนิคและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากการส� ารวจการมีการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในครัวเรือน ในช่วงปี 2559 – 2562  
พบว่าผู้มีงานท�า (อายุ 15 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มการใช้ 
คอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ 24.0 เหลือร้อยละ 18.7  
ในขณะที่การใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจาก 
ร้อยละ 47.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 71.7 ในปี 2562  
เ นื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางเลือกที่ 
หลากหลายในการเข้ าถึงอินเทอร์ เ น็ตมากขึ้น อาทิ 
สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต ซึ่งสะดวกต่อการพกพา และ 
สามารถใช้งานได้รวดเร็วกว่า โดยผู้มีงานท�าส่วนใหญ ่
มีทักษะในการคัดลอก/ตัด/วาง ข้อความในเอกสาร 
(ร้อยละ 82.6) รองลงมา ได้แก่ คัดลอก/เคลื่อนย้าย  
ไฟล์งานหรือแฟม้งาน (ร้อยละ 81.2) และใช้สูตรเบื้องต้น 
ในเอกสารประเภทสเปรดชีต (ร้อยละ 64.4) ในขณะที่ 
มีเพียงร้อยละ 32.2 ที่สามารถสร้างงานน�าเสนอด้วย 
โปรแกรมน�าเสนอและร้อยละ 3.5 ที่มีทักษะในการเขียน 
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สะท้อนให้ เห็นถึง 
ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการท�างานที่ยังไม่ซับซ้อนมากนัก  
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน
ปี 2559 - 2562

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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นอกจากนี้ หากพิจารณาการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่ งขั นของปร ะ เทศ ไทย ( IMD)  ปี  2562  
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี  พบ ว่ า  
มีผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ผ่ าน 
อุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ ในอันดับที่  4 จาก 63 ประเทศ  
ซึ่ง เ ป็นจ� านวนที่ค่อนข้างสูง อย่ างไรก็ตาม ทักษะ 
แรงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่แม้จะมีการพัฒนา 
ขึ้นมาเป็นล�าดับที่ 49 ในปี 2562 จากอันดับที่ 51 ใน 
ปี 2559 แต่ยังอยู่ ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งพัฒนา 
เพ่ิมเติม เพ่ือให้แรงงานมีทักษะที่เหมาะสมกับการท�างาน 
ในศตวรรษที่ 21  
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เพ่ิมจ�านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น 
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส�าหรับการจ้างงาน 

การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ที่อยู่ ในตลาดแรงงาน   อาทิ 
การปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่
เพ่ือผลิตก�าลังคนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องรองรับ 
ความต้ องการ ในศตวรรษ ท่ี  2 1  ก ารผ ลิตบัณ ฑิต 
พันธุ์ ใหม่ เ พ่ือสร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือขับ 
เคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ที่ เ น้น 
ก า ร ฝึกปฏิ บั ติ จ ากปร ะสบกา รณ์ จ ริ ง  ก า รจั ดตั้ ง 
Thai     MOOC    (Thailand     Massive     Open     Online 
Course)   เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต  ซึ่งเน้นการพัฒนารายวิชาที่รองรับการ 
Resk i l l /Upsk i l l  การสร้ างความร่ วม มือกับภาค 
เอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ   ในการผลิต และพัฒนา 
ก�าลังคน เช่น การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง 
บูรณาการกับการท�างาน    (Cooperative     and      Work
Integrated     Education:   CWIE)  การจัดต้ังสถาบัน 
เทคโนโลยีการผลิตสุมิพล   (Sumipol      Institute   of 
Manufacturing        Technology   –  SIMTec)    การพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนก� า ลังคนดิจิ ทัล เ ช่น โครงการ 
Smart  University@EEC การพัฒนาและยกระดับ 
ฝี มื อ แ รงง าน  โดยจั ดตั้ ง ศู นย์ ฝึ กอบรมแรงง าน 
รวมถึงก� าหนดมาตรฐานและค่ าจ้ าง เ พ่ือ จูงใจให้มี 
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน เช่น ก�าหนดมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพและอัตรา 
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ความท้าทาย
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส่วนใหญ่ยังจ�ากัดอยู ่
ในกลุ่มแรงงานในระบบ ไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ในภาคเกษตรกรรม ท�า ใ ห้ ช่องว่าง 
ผลิตภาพแรงงานของแรงงานทั้งสองกลุ่มเพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนั้น การยกระดับทักษะแรงงานยังขาดความ 
สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้การผลิตแรงงาน 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซ่ึงเป็นข้อจ�ากัด 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาระบบการยกระดับทักษะอย่างครบ 
วงจร โดยควรประมาณการความต้องการแรงงานใน 
อนาคตและทักษะที่จ�าเป็น เพ่ือให้มีการวางแผนพัฒนา 
ทักษะแรงงานที่สอดรับกับความต้องการได้ในเชิงลึก  
สร้ างวัฒนธรรมและอุปนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ควรบูรณาการรูปแบบเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้ ในระบบ  
การเรียนรู้นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดท�าหลักสูตรระยะสั้น  
ก�าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ 
ขนาดกลางที่ มีศักยภาพเข้ าร่วมระบบทวิภาคีหรือ 
สหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้น พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่เชื่อมโยง 
กับความต้องการของตลาด/ผูกโยงกับการจ้างงาน 
หลังจบหลักสูตร พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และ 
ประสบการณ์ที่ชัดเจน และพัฒนาระบบจัดการการรับรอง 
ความสามารถของบุคคล (Credential Management 
Platform) เพ่ือเป็นกลไกกลางในการเก็บข้อมูลหลักฐาน 
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังช่วยให้ 
นายจ้างคัดกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
สมรรถนะรายบุคคลได้
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ขจัดความเหลี่อมล�้าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกัน
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กในสถานการณ์เปราะบาง 

เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573

การจัดการศึกษาของภาครัฐเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ  
และรัฐต้องด�าเนินการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาอยู่ในสังคมไทย 
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก ที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่ทุกคนพึงได้รับ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วงปี 2559 – 2562 ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(Gender Parity Index: GPI) ในภาพรวมทุกระดับการ 
ศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 
ดัชนี GPI อยู่ที่ 1.07 เพ่ิมขึ้นจาก 1.04 ในปี 2559 สะท้อน 
ให้เห็นถึงการเข้าเรียนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
เล็กน้อย โดยในช่วงอายุ 3 - 11 ปี มีความเท่าเทียมระหว่าง
เพศมากขึ้น เห็นได้จากดัชนี GPI ในปี 2562 ของระดับ 
ก่อนประถมศึกษาอยู่ท่ี 0.99 เพ่ิมขึ้นจาก 0.97  ในปี 2559
และระดับประถมศึกษา ในปี 2562 อยู่ที่ 0.98 เพ่ิมขึ้น 
จาก 0.92 ในปี 2559 ท้ังนี้ แนวโน้มการเข้าถึงการศึกษา 
ของเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายเม่ือระดับการศึกษา 
สูงขึ้นไป โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นไป 

สัดส่วนการเข้าศึกษาของเพศหญิงที่มากกว่าเพศชาย 
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อาจเป็นผลมาจากการที่ 
เพศชายเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วกว่าเพศหญิง โดยข้อมูล 
สถิติแรงงานจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้ 
เห็นว่า อัตราแรงงานอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปในทุก 
ไตรมาสของปี 2562 – 2563 มีสัดส่วนแรงงานที่เป็น 
เพศชายมากกว่ า เพศหญิง นอกจากนี้  ปัจจัย เชิง 
เศรษฐกิจและสังคม อาทิ วัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติ 
ระหว่างเพศที่ลดลงภายในครอบครัวและตลาดแรงงาน 
ส่งผลให้เพศหญิงมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูง
ขึ้น และผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

ที่มา: ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(Gender Parity Index: GPI) 

ในภาพรวมทุกระดับการศึกษาบอุดมศึกษาของไทย 
ปี 2559 - 2562

4.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้มีการด�าเนินโครงการที่ส่งเสริมการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง    อาทิ    โครงการ
สนับสนุนค่า ใ ช้ จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  โครงการขยาย 
โอกาสส� าหรั บผู้ พิ ก าร  โครงการ พัฒนาคนตลอด 
ช่วงวัย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ี 
ยั่งยืน  โครงการหนึ่งอ�าเภอหน่ึงทุน  โครงการสร้าง 
โอกาสและลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่                  
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ             และโครงการ 
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย อันเป็น 
การส่ง เส ริมเ พ่ือ ให้นัก เ รียนทุกคนได้ รับการศึกษา 
ขั้น พ้ืนฐานจนจบอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัด 
การศึกษาตามวัย        พัฒนาการ      และกลุ่มเป้าหมายอย่าง 
มีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม 
เปราะบางให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ใน 
การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขจัดความเหลี่อมล�้าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกัน
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กในสถานการณ์เปราะบาง 

เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573

ความท้าทาย
ภาครัฐยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกกลุ่มส�ารวจ  
(disaggregated data) ท�าให้ขาดข้อมูลที่ส�าคัญใน 
การก� าหนดนโยบายและมาตรการที่ตรงตามความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง  
ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ นอกจากน้ี การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังคง 
เป็นความท้าทายของภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อันเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดด้านพ้ืนที่และด้านการบริหาร 
จัดการรวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ียังคงต้องเร่ง 
ปรับปรุงให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ภาค รั ฐควรส ร้ างหลั กปร ะ กั นท างการศึ กษ าแล ะ 
การประกอบอาชีพให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ 
บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือ 
และเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง 
ควรเร่งจัดท�าข้อมูลที่จ�าแนกกลุ่มส�ารวจ เพ่ือน�ามาใช ้
ใ นก า รว างแผนแล ะก� า หนดน โยบ าย ท่ีตรงคว าม 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา 
“ภาวะตกหล่น” ของกลุ่มคนในสังคมได้ นอกจากน้ี 
ควรมีมาตรการทางการศึกษาที่สอดรับกับสถานการณ์ 
และบริบทปัจจุบัน และควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูล เด็กที่ ไม่ ได้ รับการศึกษา 
เพ่ือภาครัฐจะได้ด�าเนินการช่วยเหลือและจัดการศึกษา 
ให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนควร 
ส่ง เส ริมให้ค รูและ บุคลากรทางการศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจ รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติที่ เหมาะสม 
ในประเด็นความเท่า เทียมและความเสมอภาคทั้งใน 
มิติทางเพศสภาพสถานภาพทางกายและชาติพันธุ์
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่
ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 

สามารถอ่านออกเขียนได้และค�านวณได้ ภายในปี 2573

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจการอ่านของประชากร  
พ.ศ. 2561 พบว่า ในปี 2561 มีประชากรไทยที่สามารถ 
อ่าน เขียน และค�านวณได้ (ท้ัง 3 อย่าง) ร้อยละ 92.6  
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 91.5 ในปี 2558 เม่ือจ�าแนก 
ตามช่วงอายุแล้ว พบว่า วัยเยาวชนและวัยท�างานมี 
สัดส่วนผู้ที่สามารถอ่าน เขียน และค�านวณได้ อยู่ในระดับ 
สูง ที่ร้อยละ 97.9 และ 95.8 ตามล�าดับ เม่ือเปรียบเทียบ 
กับวัยเด็กและวัยสูงอายุ ท่ีมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 90.9 
และ 79.5 ตามล�าดับ 

เมื่อพิจารณาเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน (2 อย่าง) 
พบว่าในปี 2561 ประชากรไทยมีอัตราการอ่านออกเขียน 
ได้ร้อยละ 93.9 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 93.0 ในปี 2558 
โดยวัยเยาวชนมีความสามารถในการอ่านออกและเขียน 
ได้เกือบทุกคน (ร้อยละ 98.1) ขณะท่ีผู้สูงอายุที่สามารถ 
อ่านออกเขียนได้มีสัดส่วนที่น้อยกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ 
(ร้อยละ 82.5) ทั้งนี้ แม้สัดส่วนคนไทยท่ีมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน และการคิดค�านวณ จะมีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ามีผู้ที่ควรได้รับการ 
พัฒนาทักษะดังกล่าวอยู่ 

การอ่านออกเขียนได้และการคิดค�านวณเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนา โดยการอ่านและการเขียนจะเป็นเครื่องมือ 
ส�าหรับการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคคล ในขณะที่การคิดค�านวณจะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นระบบ และสร้างกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตและประกอบ 
อาชีพในศตวรรษที่ 21  

การอ่าน เขียน และค�านวณได้ (ทั้ง 3 อย่าง)

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ น ช่ ว ง ปี  2 559  -  2563  ภ าค รั ฐ ไ ด้ พัฒนา ร ะบบ 
ก า ร เ รี ย นก า ร สอน  ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ สื่ อ 
การ เ รี ยนรู้ ใ ห้ มี คุณภาพ โดย ได้ น� า เทค โน โลยี แล ะ
นวัตกรรมมาปรับใช้กับหลักสูตรการศึกษาให้มากขึ้น 
นอกจากนี้   ยัง ได้ด� า เนินการ เสริมสร้ างสมรรถนะ 
ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ ห้ ทั น ต่ อ ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  อ า ทิ  
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมด้ านการศึกษา โครงการขับ เค ล่ือน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM    Education) 
และ โครงการจัดการเ รียน รู้ด้ านวิทยาการค� านวณ 
(Computing  Science) รวมทั้งยังมีการด� า เนิน 
การที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการสร้างช่องทาง 
การเรียน ผ่านการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ควบคู่ 
กับการเรียนการสอน อาทิ โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ       (National      Digital      Learning 
 Platform) 
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่
ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 

สามารถอ่านออกเขียนได้และค�านวณได้ ภายในปี 2573

ความท้าทาย
แม้ว่ าสัดส่วนคนไทยท่ีมีความสามารถด้านการอ่าน  
การเ ขียน และการคิดค� านวณอยู่ ในระดับสูงและมี 
แนวโน้มที่จะดีขึ้นก็ตาม แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถ 
อ่านออกเขียนได้ เนื่องจากไม่ได้รับการการพัฒนาทักษะ 
พ้ืนฐานดังกล่าว นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเด็กตกหล่นหรือ 
หลุดจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบาง 
ที่ ไม่สามารถเข้ าสู่ ร ะบบการเรียนรู้ที่ รัฐจัดสรรให้ ได้  
อันเป็นผลมาจากความเหลื่อมล�้าในการจัดสรรทรัพยากร 
และการบริหารจัดการของภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และ 
การคิดค�านวณในกลุ่มคนที่อยู่ใน “ภาวะตกหล่น” เพ่ือให้ 
เป็นหลักประกันว่าคนทุกคนในสังคมจะสามารถอ่านออก 
เขียนได้ และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างไม่ยากล�าบาก 
นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ทั้งในและนอกโรงเรียนให้มีความทันสมัย สอดคล้อง 
กับบริบทของโลกในศตวรรษที่  2 1  น� า เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาใช้ ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น  
รวมท้ังพัฒนาระบบการวัดผลทางการศึกษาให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล 
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการศึกษาส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 

และการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
และการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

ประเทศไทยมีการวางแผนและการสร้างหลักประกันทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป 
ตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ โดยปัจจุบันการศึกษาของไทยได้มุ่งยกระดับการเรียนรู้ให้สอดรับกับบริบท 
ของโลกในศตวรรษที่  21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน และมีมิติการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น 
มากกว่าอยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ต่อประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษา 
ส�าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค การส่งเสริมวัฒนธรรม 
แห่งความสงบสุข และการสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีความส�าคัญและเป็นเรื่องที่ทุกคน 
ควรเรียนรู้เพ่ือสร้างความตระหนักในฐานะการเป็นพลเมืองของโลก 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความหลาก 
หลายทางวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ในหลายระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปถึงระดับ 
วัยท�างาน อาทิ การจัดหลักสูตรการศึกษาด้านการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน  
การบรรจุหลักสูตรการพัฒนาที่ยั่ งยืน ในหลักสูตร 
แกนกลางขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน การขับเคล่ือนแผน 
พัฒนาสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการด�าเนิน
งานของคณะท�างานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิ 
มนุษยชน และการจัดท�าแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ   พ.ศ. 2563 - 2565   นอกจากนี้ 
ภ าครั ฐอยู่ ร ะ หว่ างการ เสนอปรั บปรุ งแล ะ พัฒนา 
หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียม 
ทางเพศและหลักสูตรอบรบครูผู้สอนให้มีความรู้ความ 
เข้า ใจท่ีถูกต้องและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครั ฐ ได้ด� า เนิ นการ เ พ่ือสร้ างหลักปร ะกั นว่ าคน 
ทุกคนในประเทศไทยจะมีความรู้   และทักษะที่จ� า เ ป็น 
ต่อการสร้างสรรค์สังคมโลกที่ความยั่งยืน  โดยได้ 
จัดท� าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .  2560 - 2579  
ที่ก�าหนดเป้าหมายให้ผู้ เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและ 
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ครอบคลุมทักษะ 
ด้ านความเข้ า ใจต่ าง วัฒนธรรมต่ างกระบวนทัศน์    
(Cross Cultura l  Understanding) ท่ี เ ป็นทักษะ 
ส�าคัญส�าหรับการเป็นพลเมืองโลก           นอกจากนี้          ในระดับ
หลั กสู ต รแล ะก า รปร ะ เ มิ นผลการศึ กษ า ไทย ได้ ใ ช ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
ในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน      โดยก�าหนดให้
ผู้ เ รียนได้ เรียนรู้ ทักษะการอยู่ ร่ วมกัน ในสังคมโลก 
อย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี และการเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการส่ง เสริมการ เรียนรู้ สิ ทธิมนุษยชน 
ภาครัฐ ได้ จัดท� าห ลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาและ 
คู่มือการจัดการเรียนรู้สิท ธิมนุษยชนศึกษาส� าหรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       และได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิ 
มนุษยชนศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งบุคลากร
ในกร ะบวนการยุติ ธ รรม ภาคธุ รกิ จ  แล ะ ผู้บริ ห าร 
ระดับสูงในองค์กร      ในส่วนการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ภาครัฐได้บรรจุประเด็นความหลากหลาย
ท าง เพศ เ ข้ า ไ ว้ ใ นหลั กสู ต รก า รศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐ าน 
 เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถี
ให้กับผู้ เรียนในทุกระดับ       รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจ 
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04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการศึกษาส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 

และการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก การชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
และการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

ในการเคารพและยอมรับในความเสมอภาคและความ 
เท่าเทียมทางเพศ 

นอกจากนี้  ภาครัฐยังได้ด� า เนินโครงการต่ าง  ๆ  ใน 
สถานศึกษา อาทิ การเรียนรู้การด�าเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมบทบาท 
ผู้น�าและจิตอาสา การสร้างความเข้าใจในกติกาการอยู่
ร่วมกันของชุมชน การพัฒนาผู้น� า ชุมชนและบุคคล 
ให้ เ ป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  รวมถึง 
การน�าเทคโนโลยี เ ข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพและครอบคลุม เช่น 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ     และโครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ระดับต�าบล 

ความท้าทาย
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยระยะเวลา 
ในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัย 
กลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
จากทุกภาคส่วนในสังคม อย่างไรก็ดี การด�าเนินงานที่ 
ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงมีภาครัฐเป็นหลักและมีลักษณะ 
การด� า เนินงานที่ แยกส่วนกันตามกลุ่ ม เ ป้ าหมาย ท่ี 
รับผิดชอบเท่านั้น อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 
ของประชากรโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อย่างมากโดยอาจก่อให้เกิด “New Norm ในความ 
สัมพันธ์ร ะหว่ างประ เทศ” ท่ีแต่ล ะประ เทศให้ความ 
ส� า คัญกั บ ก า ร จั ดก า ร กั บ ปัญห า ใ นป ร ะ เ ท ศ ของ 
ตนเองมากกว่าการด�าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือ 
ระหว่างประ เทศ ท� า ใ ห้คนมีความตระหนักในความ 
ส�าคัญของการเป็นพลเมืองโลกลดลง และให้ความ 
ส�าคัญกับการเป็นพลเมืองรัฐมากขึ้น นอกจากนั้น 
ยังอาจเกิดความหวาดระแวงและทัศนคติเชิงลบกับ 
ช าว ต่ างปร ะ เทศ ท่ีอ าจน� า ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ที่ ล ะ เ มิด 
ต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน  ซึ่ งจ ะ เ ป็ นความ ท้ าท าย ใหม่ ใ น 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวได้ 

ข้อเสนอแนะ
การสร้างความเป็นพลเมืองโลกจะต้องด�าเ นินการ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย และเลือกใช้วิธีการที่ เ ข้าถึง 
คนจ�านวนมาก อาทิ การสอดแทรกผ่านสื่อดิจิทัลและ 
สื่อสังคมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ออนไลน์ท่ีรองรับผู้เรียนจ�านวนมาก (Massive Open 
Online Courses: MOOC) ซ่ึงมีความสะดวกต่อตัว 
ผู้ เรียน เนื่องจากสามารถเข้าถึงบทเรียนได้จากทุกที่ 
ทุ ก เวลา  อีกทั้ งยั งจ ะ เ ป็นการขยายการศึกษาที่ มี 
คุณภาพให้ทั่วถึง รวมทั้งต้องมีการกระจายทรัพยากร 
ทางการศึกษาซึ่งส่งเสริมการเข้าถึงบทเรียนดังกล่าว 
ผ่านการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอด 
คล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การด�าเนินการ 
พัฒนาการศึกษาประสบผลส�าเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรม
มากยิง่ขึน้  
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้

ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส�าหรับทุกคน

การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษามีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม เนื่องจาก
สภาวะแวดล้อมที่ดีและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดการ 
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน อันน�ามาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษาในเชิงประจักษ์ โดยสถานศึกษา 
ควรจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็นทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี อาท ิ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้พร้อมต่อการเรียนในทุกระดับชั้น รวมทั้งต้องส่งเสริม 
ให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลของส� านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น 
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ช้ีให้เห็นว่า โรงเรียนในประเทศไทยม ี
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณร้อยละ 90 ซึ่งโรงเรียน
ที่ ไ ม่ มี อิ น เทอร์ เ น็ ตส่ วน ใหญ่ เ ป็น โ รง เ รี ยน ท่ีอ ยู่ ใน 
พ้ืนที่ห่างไกล (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563) นอกจากนี้  
ยังพบว่ามีโรงเรียนที่ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ต 14 
โรงเรียน ประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ 291 โรงเรียน  
และไม่สามารถเข้าถึงไฟฟา้ได้ 415 โรงเรียน 

ในด้านการอ�านวยความสะดวกด้านการศึกษาแก่กลุ่ม 
เ ป้าหมายเฉพาะ อาทิ  กลุ่มผู้ พิการ ในปี 2563 ม ี
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเด็กพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ ในความดูแลของส�านักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ 172 แห่ง และมีการด�าเนินการเพ่ือ 
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความ 
ปลอดภัย โดยการพัฒนาแนวทางการด� า เนินงาน 
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในกรณีต่าง ๆ อาท ิ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงไม่ได้รับความเป็น 
ธรรมจากระบบการศึกษายาเสพติด ภัยพิบัติ  และ 
การกลั่นแกล้งรังแก 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2559 - 2563 ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน 
ด�าเนินการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนผ่ าน โครงการ ต่ าง ๆ อา ทิ  โครงการ เน็ต 
ประชารัฐ ที่ ได้ขยายอิน เทอร์ เ น็ตความเร็วสูง เ พ่ือ 

4.a
SDG

พัฒนาคุณภาพชี วิ ต ไปยัง โรง เรี ยน ให้ ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562 มีการด�าเนินการแล้วเสร็จ  
1 ,187 โรงเ รียน โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต 
เ พ่ื อก า รศึ กษ าฟรี ซึ่ งด� า เ นิ นก า ร โดยบริ ษั ท  3BB 
ติดตั้ งอิน เทอร์ เน็ต ให้กับ โรงเรียนในพ้ืนที่ห่ างไกล 
ทั่วประเทศ 2,271 แห่ง โครงการพัฒนาระบบน�้ าดื่ม 
สะอาดในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาแบบเ รียนรวมส� าหรับ เด็กพิการ ในโรงเรียน 
ทั่ ว ไ ปที่ จั ดก า รศึ กษ าแบบ เ รี ยนรวม  ( i nc l u s i ve 
education)   อีกทั้งได้มีการด�าเนินการผ่านโครงการ
ที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา 
การศึกษาส� าหรับคนพิการ อาทิ  โครงการพัฒนา 
ทั กษ ะการท� า ข้ อสอบ GAT/PAT ส� าห รับนั ก เ รี ยน 
บกพร่องทางการมองเห็น โครงการสนับสนุนการจัด
การศึ กษานอกร ะบบแล ะก ารศึ กษาตามอั ธย าศั ย 
ส�าหรับผู้ เรียนพิการทางการได้ยินและโครงการล่าม 
ภาษามือเพ่ือการสื่อสาร  นอกจากนี้   ยังมีการจัดท�า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมถึงมีหลักสูตร
การฝึกอบรมครูด้ านการสอนคนพิการ พ.ศ . 2561 
เ พ่ือ เ พ่ิมสมรรถนะ ให้ครู มีความรู้ ความสามารถใน 
การจัดการศึกษาส� าหรั บคนพิการหรื อผู้ เ รี ยนที่ มี 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ มีการจัดสิ่งอ�านวยความ 
ส ะ ดวกแล ะ คว ามช่ ว ย เ ห ลื อ ท า งก า รศึ กษ า  อ า ทิ  
อุ ป ก รณ์ ช่ ว ยก า รมอง เ ห็ น  ก า ร ไ ด้ ยิ น  ก า ร เ ขี ย น 
หนั ง สื อ เ สี ย ง  ห นั ง สื อ อั กษ ร เ บ ร ลล์ เ พ่ื อ พัฒน า 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนส�าหรับคนพิการให้มี 
คุณภาพ 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

146



04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้

ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส�าหรับทุกคน

ความท้าทาย
การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลยังเป็นความท้าทายหลักในการบรรลุเป้าหมาย 
ย่อยที่  4 .a เนื่ องจากข้อจ� ากัด ในการ เข้ าถึง พ้ืนที่  
และความพร้อมในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการศึกษาของผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งการจัดสรร 
งบประมาณภาครัฐที่มีข้อจ�ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้  
นโยบายการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการสู่การปฏิบัต ิ
ยังขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกมิติ ขาดแคลน
ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพ และขาดระบบสนับสนุน 
ที่ตรงตามความจ�าเป็นพิเศษของเด็กที่บกพร่องแต่ละ 
ประเภทในการจัดการเรียนรวม ตลอดจนอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และเข้าถึง 
บริการทางการศึกษาของผู้พิการ 

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษาให้ ได้มากที่สุด รวมทั้งควรยกระดับ 
มาตรฐานการจัดการศึกษาเรียนรวม อาทิ จัดห้องเรียน 
พิเศษให้คนพิการในสถานศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะ 
และ เจตคติที่ดีของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด 
การเรียนรวมมีการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ 
นักเรียนที่มีความจ�าเป็นพิเศษให้มีความทันสมัย เช่น  
ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ 
จ�าเพาะเจาะจงกับคนกลุ่มดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมและสอดรับ 
กับบริบทเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น 

4.a
SDG
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04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ิมจ�านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ 
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเทคนิค ด้านวิศวกรรม  

และด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563

ประเทศไทยได้ เริ่ม มีบทบาทในการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ต่ างประเทศตั้งแต่ ปี 2498 ในลักษณะ  
Third Country Training Program โดยจัดการศึกษาและการฝึกอบรมดูงานให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศก�าลัง 
พัฒนา ตามที่องค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศผู้ให้อื่น ๆ เสนอขอความร่วมมือ และยังคงให้ความส�าคัญต่อ 
การด�าเนินภารกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมให้ไทยมีเกียรติภูมิและบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีโลก 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ ผ่านมา แม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่ ในสถานะของ 
ผู้ให้ (donor) แต่ไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา โดยได ้
ให้ เงินช่วยเหลือ เ พ่ือการพัฒนาอย่ างเ ป็นทางการ 
(Official   Development  Assistance: ODA)  แก่ประเทศ
ที่มีความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 
ประเทศไทยมีมูลค่า ODA อยู่ ท่ี 4,561.78 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้มวลรวมประชาชาติ 1 
จ�าแนกเป็น (1) เงินกู้ 447.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 
(2) เงินให้เปล่าและความร่วมมือทางวิชาการ 1,662.45 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 36.44 และ (3) เงินบริจาคให ้
แก่องค์การระหว่างประเทศ 2,452.32 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 53.76 นอกจากนั้นไทยยังได้ให้ความช่วยเหลือ 
ในรูปแบบที่ ไม่ เ ป็นตัว เงินอาทิ  การจัดฝึกอบรมให้ 
กับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ  
ในสาขาวิชาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น การเกษตร การศึกษา 
และการสาธารณสุข

1  OECD สนับสนุนให้ประเทศผู้ให้ต่าง ๆ  ให้ความช่วยเหลือที่เกณฑ์ร้อยละ 0.7 ของ GNI โดยล่าสุดในปี 2561 มูลค่า ODA ของไทย (ซึ่งยังอยู่ในกลุ่มประเทศผู้รับ) อยู่ที่ร้อยละ 0.0309 ของ GNI

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครั ฐ ได้ ด� า เ นิ นการ เ พ่ื อส นับสนุ นความร่ วม มือ 
ระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา     ได้แก่     1)    ถ่ายทอด
องค์ความรู้  และ เทคโนโลยี  และสนับสนุนวัสดุและ 
อุปกรณ์     2)   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์     โดยจัดสรรทุน 
ฝึกอบรมนานาชาติประจ�าปี   (Annual     International 
Training     Course:    AITC)  และทุนศึกษาปริญญาโท
นานาชาติ    (Thailand          International        Postgraduate 
Programme: TIPP) เ พ่ือศึกษาในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิ อ ากาศ หรื อการสาธารณสุข  แล ะ  
3 )  จั ดส่ งอาสาสมั คร เ พ่ือน ไทย (Fr iends  f rom  
Tha i l a nd )  ห รื อผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ ต ามค� า ข อ เ พ่ื อ ไ ป 
ปฏิบัติงาน    ณ   ประเทศคู่ ร่วมมือภายใต้โครงการหรือ
ตามค�าขอ 

มูลค่าทุนการศึกษาที่รัฐบาลเสนอให้กับต่างประเทศ
(Annual International Training Course: AITC)

จ�าแนกตามสาขาวิชา

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

4.b
SDG
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04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ิมจ�านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ 
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านเทคนิค ด้านวิศวกรรม  

และด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563

ความท้าทาย
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้ 
ประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ 
เยียวยาประชาชนในประเทศและฟื้ นฟูเศรษฐกิจและ 
สังคมอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณ 
ส�าหรับ ODA ลดลง ท�าให้การให้ความช่วยเหลือประเทศ 
ที่พัฒนาน้อยกว่ามีข้อจ�ากัด นอกจากนั้น การเป็นประเทศ 
รายได้ปานกลางขั้นสูงท�า ให้มีข้อจ� ากัดในการได้ รับ 
ความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีสถานะ 
เป็นผู้ให้ ท�าให้เสียเปรียบทางการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบ 
กับประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ที่มีสถานะเป็นผู้ รับและ 
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ข้อเสนอแนะ
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศควร 
มุ่งเน้นรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินมากขึ้น และใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการ 
ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาที่ควรปรับเปลี่ยนเป็น 
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือลดความเส่ียงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้  ประเทศไทย
ควรรักษาผลประโยชน์ของการเป็นผู้รับความช่วยเหลือ 
จากประ เทศพัฒนาแล้ว อาทิ  ญี่ ปุ่น จีน เยอรมนี  
สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
วิทยาการและเทคโนโลยีจากประเทศที่มีความก้าวหน้า 
ที่ จ ะส่ง เสริมการพัฒนาขีดความสามารถของไทย  
และส่งเสริมให้ไทยปรับบทบาทมาเป็นผู้ให้มากขึ้น

4.b
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04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ิมจ�านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด�าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573

ครูที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น การพัฒนาครูที่มุ่งเน้นให้ครูทุกคนสามารถ 
พัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจะเป็น 
แรงขับเคลื่อนส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ได้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แนวโน้มของครู ที่ ได้ รับการพัฒนามีสัดส่วนสูงขึ้น  
โดยข้อมูลของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
(คูปองครู) ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ในหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง 1,207 
หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมครูกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย พบว่ามีจ�านวนครู ท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิม 
มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 มีครูที่ เข้ า ร่วม 
โครงการและผ่านเกณฑ์การพัฒนา จ�านวน 274,264 คน  
คิดเป็นร้อยละ 77 ของจ�านวนครูที่ลงทะเบียนทั้งหมด  
เพ่ิมขึ้นจาก 175,987 คน หรือร้อยละ 60 ในปีงบ 
ประมาณ 2560 ทั้ง น้ี  หลักสูตรที่ มีครูลงทะเบียน 
มากท่ีสุดได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลักการของเกม 
ส�าหรับครูประถมศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active 
Learning 

จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
(คูปองครู) ปี 2560 - 2561

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.c
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04
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ิมจ�านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด�าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการด�าเนินการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาครู โดยได้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา 
เพ่ือรองรับการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครู และด�าเนิน
โครงการต่ าง  ๆ  อาทิ  โครงการพัฒนาค รู รูปแบบ 
ครบวงจร  (คูปองครู )   โครงการผลิตครู เ พ่ือพัฒนา 
ท้ องถิ่ น   โครงการพัฒนาวิ ช า ชีพแบบชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ    (Professional      Learning      
Community : PLC) โครงการอบรมและพัฒนาครู 
ด้ านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot  
Camp) ร่วมกับ      บริติช    เคานซิล    ประเทศไทย     โครงการ 
พัฒนาทักษ ะการ ใช้ภ าษาอั งกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร 
(Communicative    Approach)   ในโรงเรียนเอกชน
โครงการ พัฒนา คุณภาพครู โ รง เรี ยน เอกชนและ
โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
ส� าหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่  21 ซึ่ ง เ ป็นการอบรม 
ครูหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM     Education) 

นอกจากนี้     คุรุสภายังได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานความรู ้
และประสบการณ์วิชาชีพครู ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจ
จ า นุ เ บ ก ษ า เ ม่ื อ วั น ท่ี  7  พฤษภ า ค ม  2 5 6 3  โ ด ย 
ก� าหนด ให้ ก ารทดสอบแล ะปร ะ เมิ นสมรรถน ะทาง 
วิชา ชีพครูประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1 )  ความ รู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูจ�านวน
5 วิชา ได้แก่  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การใช้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เ พ่ือการศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอกตามที่ก�าหนด
แ ล ะ  2 )  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม 
มาตรฐานวิชา ชีพครูตามแนวทางท่ีคุรุสภาก� าหนด
ในด้านต่าง ๆ  

ความท้าทาย
แม้ ว่ า จ ะ มี ก า ร พัฒนาหลั กสู ต ร เ พ่ื อ พัฒนาครู ไ ด้ 
จ�านวนหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการได้ 
ครบถ้วนโดยพบว่า มีหลายหลักสูตรมีจ�านวนที่นั่ง 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาทิ หลักสูตรการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษ 
ที่ 21 โดยใช้หลักการของเกมส�าหรับครูประถมศึกษา 
นอกจากน้ี หลักสูตรการพัฒนาครูยังไม่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้เข้าอบรม เนื่องจากขาดการม ี
ส่วนร่วมของครู ในการออกแบบหลักสูตรดังกล่าว 
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังไม่ครอบคลุมผู้ ท่ี 
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และขาดการก�าหนดตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์จากการอบรมที่ เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดหลักสูตรให้ เ พียงพอกับความต้องการมาก 
ยิ่งขึ้นโดยอาจเพ่ิมรอบหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและ 
มีความน่าสนใจ เช่น การจัดหลักสูตรแบบเคลื่อนที่    
การจัดท�า ระบบคิวส�าหรับครูที่สนใจเข้ารับการอบรมใน 
ครั้งต่อไปและควรก�าหนดหลักสูตรเชิงรุกท่ีพิจารณา 
ถึงเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะเป้าหมายภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้ 
เป็นครูยุคใหม่ปรับจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ  
“ผู้อ�านวยการเรียนรู้” นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลกลางโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการลงทะเบียน 
ในโครงการคูปองครูในการพัฒนาครูรายบุคคล และ 
ควรพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการอบรม 
ครูที่ เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อาทิ การสุ่ม 
ประเมินความคิดเห็นจากผู้ เ รียนโดยตรงนอกเหนือ 
จากการประเมินความคิดเห็นผู้อ� านวยการโรงเรียน 
การ ให้ มี ช่ องทางแสดงความคิด เห็ นต่อหลักสูตร 
โดยตรง และการสุ่มประเมินจากการสอนจริงเพ่ือน�าไป 
สู่ ก า รปรั บปรุ งหรื อ พัฒนาหลั กสู ต ร ในร ะบบ ให้ มี 
ประสิทธิผลต่อไป

4.c
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SDG 5: Achieve gender equality and empower 
     all women and girls 

บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเสริมพลังแก่สตรี
และเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายที่ 

05
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05บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 มุ่งด�าเนินการเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาท 
ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน โดยก�าหนดให้ทุกประเทศต้องยุติการกระท�าที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้หญิง การใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการล่วงละเมิดทางเพศ ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ของเพศหญิงให้มีสิทธิในการเลือกคู่ครองตามวัยท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีสิทธิที่จะพัฒนาศักยภาพ 
ตนเองและเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการมีบทบาททางการเมืองและการท�างาน 
ของเพศหญิงอย่างเท่าเทียม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ความเสมอภาคระหว่าง 
เพศชายหญิงของไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น    โดยดัชนี
ความไม่เสมอภาคทางเพศ (Gender Inequality 
Index) ในปี 2562 มีคะแนน 0.359 ดีขึ้นจาก 0.419  
ในปี 2559 สะท้อนถึงพัฒนาการเรื่องความเสมอภาค 
ทางเพศที่ ดี ขึ้ น ใน สังคมไทย  ซึ่ งมี ส า เหตุ ม าจ าก 
การที่ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อประเด็นดังกล่าว 
อ ย่ างจ ริง จัง  โดย ไ ด้บรรจุ ไ ว้ เ ป็น ส่วนหนึ่ งของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ 
ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�าหนดไว้ใน 
แผนพัฒนาประเทศทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ใ นยุ ท ธศ าสตร์ ก า รส ร้ า งคว าม เ ป็ น ธ ร รมแล ะ ลด 
ความเหลื่ อมล�้ า ในสังคม และแผนปฏิบั ติการตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่ง 
ก� าหนดให้ หน่ วยภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทุกแห่งต้องด�าเนินการจัดสรรงบประมาณและ 
สร้างนโยบายที่ค�านึงถึงความต้องการและความแตกต่าง 
ทางเพศ (Gender Responsive Budgeting: GRB) 
เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและส่งเสริม 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
 
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มในการถือครอง 
ที่ดินเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2561 มีสัดส่วนการครอบครอง 
ที่ดินเพ่ือท�าการเกษตรของผู้หญิงต่อผู้ชายที่ 44.1 ต่อ 
55.9 เพ่ิมขึ้นจาก 36.3 ต่อ 63.7 ในปี 2556 รวมทั้ง 
มีบทบาททางการเมืองและภาคธุรกิจมากขึ้นโดยใน 
ปี 2563 มีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ร้อยละ 15.75 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.09 ในปี 2559  
และสัดส่วนของบริษัทที่ผู้หญิงอยู่ในต�าแหน่งผู้บริหาร 

ระดับสูงอย่างน้อย 1 คน ที่ร้อยละ 86 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
74 ในปี 2560 และมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 มีสัดส่วนผู้หญิง 
อายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 65.6 เพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 50.7 ในปี 2559 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภ าค รั ฐ ไ ด้ ใ ช้ ก ล ไ กท างกฎหม าย ใ นก า รส่ ง เ ส ริ ม 
ความเท่าเทียมทางเพศให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ก� าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งแผนปฏิบัติการตาม 
ยุ ทธศาสตร์ ก าร พัฒนาสตรี  พ .ศ .  2560 - 2564 
นอกจากนี้   ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ    (กยส.)  
เ พ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง ความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมระหว่ างเพศชายหญิงในสังคม 
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ พิทักษ์ เด็ก สตรี  ครอบครัว และ
ป้องกันปราบปรามการค้ ามนุษย์  ภายใต้ส� านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติ  และออกระเบียบว่าด้วยการสมรส  
(นิกาห์ )  กับบุคคลที่ มีอายุต�่ ากว่ า  17 ปี  พ .ศ .  2561    
ที่ ก� า หนด ให้ ก า รสมรสกับบุ คคลอายุต�่ า กว่ า  1 7  ปี   
จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากศาลหรือดาโต๊ะยุติธรรม
และหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

การด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ 
ยังรวมไปถึงการปลูกจิตส� านึก สร้ างเจตคติ เรื่ อง 
ความแตกต่างระหว่างเพศที่ถูกต้อง และเสริมสร้าง 
ศั กยภาพของผู้ หญิ ง  อ าทิ  โ ค รงก า รก้ า ว ไป ไปสู่ 
สั ง ค ม เ ส ม อภ า ค กั บพลั ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ หญิ ง ช า ย  
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริม 
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนา 
สตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด 
ศรีสะเกษ  โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  
สตรี  บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคม 
ทุ ก รู ป แบบผ่ าน โครงการ  “New Gen Say  No–  
คนรุ่น ใหม่ ไร้ความรุนแรง” และโครงการอบรมเพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพส�าหรับผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ

นอกจากนี้  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมยังได้มี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น  อ า ทิ  โ ค ร ง ก า ร ด ร า ก้ อ นฟล า ย  3 60 
(Dragonfly 360) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาค 
ที่ มุ่ ง ส ร้ า ง แ รงบั นด า ล ใ จ แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ยภ าพ 
ของผู้ หญิ ง  โ ค รงก า รก า ร รณรง ค์ ใ ห้ ผู้ ช า ย ช่ วย 
ท� างานบ้าน โดยไม่ปล่อยให้ เ ป็นภาระของแฟนหรือ 
ภรรยาฝ่ายเดียว ภายใต้แนวคิด “งานบ้านเป็นหน้าที่ 
ของทุกคน ท�าได้ทุกเพศ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับส� า นักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   (สสส.)

ความท้าทาย
การบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศยังเผชิญกับ 
ความท้าทายจากเจตคติของคนในสังคม ซ่ึงยึดติดกับ 
ความคิดแบบทวิเพศ หรือการจ�าแนกเพศเป็นชาย/หญิง 
ตามเพศก�าเนิด รวมท้ังเจตคติท่ีก�าหนดบทบาทของ 
ผู้หญิงให้เป็นผู้รับผิดชอบงานบ้านเพียงล�าพัง ท�าให ้
เกิ ดการ เลื อกปฏิบั ติ ต่ อผู้ หญิงอย่ าง ไม่ เ ท่ า เที ยม  
ร ว ม ทั้ ง ยั ง เ ป็ น ข้ อ จ� า กั ด บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ หญิ ง ใ น 
การตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ  
นอกจากนี้ สถานการณ์ความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและ 
เด็กหญิงยังคงพบเห็นได้ ในสังคมไทย ซึ่งมีสาเหตุ 
มาจากความไม่เคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของ 
ผู้หญิงและเด็กหญิง ประกอบกับความเครียดที่เพ่ิมขึ้น 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้สถานการณ ์
การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรด�า เนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการ 
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี 
ความเ ป็นธรรมและมุ่ ง เน้นการลดความเหลื่ อมล�้ า 
โดยให้ความส�าคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม 
ผ่ านการออกมาตรการทางการศึกษาที่สอดรับกับ 
สถานการณ์และบริบทในปัจจุ บัน เร่งพัฒนาโอกาส 
ทางการศึกษาเพ่ือเอื้อให้คนทุกเพศ ทุกช่วงวัยและ 
ทุกสถานะ สามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกทุกที่ 
และทุกเวลา อีกทั้งควรเร่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และปรับ 
เปลี่ยนบทบาทของครู ให้สามารถส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะพ้ืนฐาน
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สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%
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“ศักยภาพของสตรีจะสามารถสร้างประโยชน์ ในมิต ิ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของผู้คน เ พ่ือน�า ไปสู่การสร้างสันติภาพได้ ใน 
อนาคต”

สถาบันวานิตาเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (WANITA 
Economic Empowerment Academy) ภายใต้ 
การสนับสนุนของ OXFAM GB ประเทศไทย ก่อก�าเนิด 
มาจากการที่ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน 
สามจั งหวั ดชายแดนภาค ใต้ ได้ รั บผลกร ะทบจาก 
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ตลอดระยะเวลาที่ 
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี ซึ่งต้องปรับตัว 
เป็นอย่างมากกับบทบาทที่ เปล่ียนไป เมื่อต้องกลาย 
ม า เ ป็ นผู้ น� า ของครอบครั วที่ ต้ อง เ ป็ น เ ส าหลั ก ใ น 
การหารายได้ วัตถุประสงค์ของสถาบันวานิตาฯ คือ 
การมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้าของสตรีพ้ืนที่สาม 
จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยมี
แนวคิดในการสร้างจุดเช่ือมประสานกลางในงานส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพและสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรี 
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

กรณีศึกษา

สถาบันวานิตาเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
อย่างยั่งยืนในลักษณะการให้บริการแบบครบวงจร  
ตั้ ง แ ต่ ก า ร เ ป็ น แหล่ ง เ รี ยน รู้  เ พ่ิ ม พูนศั กยภ าพ/ 
องค์ความรู้ รวมทั้งพัฒนาทักษะในด้านธุรกิจและภาวะ 
ผู้น�าของสตรี นอกจากนี้  จะด�าเนินการเชื่อมต่อกับ 
ภาคเอกชนและธุรกิจ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของ 
กลุ่มสตรี

นอกจากการเสริมสร้างรายได้ สถาบันวานิตาฯ ยังคง 
เน้นการสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบของสินค้า ท่ีหลากหลาย 
ที่มาจากกลุ่มอา ชีพสตรี ในสามจังหวัดชายแดนใต ้
ให้เป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มแรกได้ท�างานร่วมกับ 
กลุ่มอาชีพสตรีจ�านวน 56 กลุ่ม 56 ชุมชนในพ้ืนท่ีสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�าเภอของจังหวัดสงขลา  
ซึ่งมีสินค้าประกอบไปด้วยอาหาร งานจักรสานและ 
งานกระจูด ฯลฯ แต่ต่อมาได้พัฒนาสินค้าหลัก ได้แก่  
กล้วยหินกรอบแก้วซึ่งมีเอกลักษณ์และอร่อย เพ่ือให้ 
ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

หนึ่งในความส�า เร็จของสถาบันวานิตาฯ คือ การที่ 
สามารถท�าให้กลุ่มสตรีเครือข่ายมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้กลุ่มสตรีสามารถด�าเนิน 
ธุ รกิ จอยู่ ใ น พ้ืนที่  โดยที่ ไ ม่ต้ องย้ าย ไป ใช้ แรงงาน 
ในเมืองและสามารถดึงผู้ที่ว่างงานเข้ามาท�างานในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต สถาบันวานิตาฯ มุ่งหวังการสร้าง
รากฐานของกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
รวมทั้ งสร้ างตัว เองให้ เ ป็นศูนย์ ธุ รกิจ เ พ่ือสังคมที่ 
สามารถหาก�าไรได้ และสร้างความตระหนักทางสังคมไป 
พร้อมกัน
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5
SDG

การยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีถือเป็นหนึ่งในประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทยให้ความส�าคัญ 
และพยายามผลักดันให้เกิดการยอมรับ โดยมีอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ที่มุ่งให ้
ความ คุ้มครองสิทธิของผู้ หญิง โดยรัฐภาคีมี พันธกรณีที่ จ ะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ หญิง สร้ าง 
ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การจ้างงาน ป้องกันการใช ้
ความรุนแรง และความเท่าเทียมทางกฎหมาย ไทยในฐานะหนึ่งในรัฐภาคีได้มีการด�าเนินนโยบายและแผนงานต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและพัฒนาความเข้มแข็งของสตรี เพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 
ที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้ด�าเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง 
ชายผ่านการด�าเนินงานท่ีมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ด้วยการวางรากฐานด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ  
และแผนงาน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรค 3 ว่าด้วยหลักการ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม 
ล�้าในสังคม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558 การด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ ์
ความไม่เสมอภาคทางเพศภายในประเทศปรับตัวไปใน 
ทศิทางทีด่ขีึน้ตามล�าดบั 

โดยข้อมูลดัชนีความเหลื่อมล�้าทางเพศสภาพ (Gender  
I nequa l i ty  I ndex )  ซึ่ ง พิจ ารณาจากปร ะ เด็ น 
ความเท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิงและชายใน 3 มิติ 
ได้แก่ อนามัยการเจริญพันธุ์  การมีสิทธิ เสรีภาพใน 
การแสดงออกและพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วม 
ในตลาดแรงงาน ระบุว่าในช่วงระหว่างปี 2559 - 2562 
ประเทศไทยมีพัฒนาการในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ 
ดีขึ้น โดยในปี 2562 มีค่ าดัชนีอยู่ที่  0 .359 ดีขึ้น 
จาก 0.419 ในปี 2559  

ดัชนีความไม่เสมอภาคทางเพศของประเทศไทย

ที่มา: รายงานการพัฒนามนุษย์ (Human Development Reports), UNDP

หมายเหตุ: ค่าดัชนีเข้าใกล้ 0 หมายถึงมีความเสมอภาคมากขึ้น

ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง
และเด็กหญิงในทุกที่

5.1
SDG
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ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง
และเด็กหญิงในทุกที่

5.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐ ได้บังคับ ใ ช้พระราชบัญญัติความเท่ า เทียม 
ร ะ ห ว่ า ง เ พ ศ  พ . ศ .  2 5 5 8  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิง และเพศชาย และได้ 
จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี    พ.ศ. 2560 –2564  
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค น ไ ท ย มี เ จ ต ค ติ ใ น ก า ร เ ค า ร พ 
ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย     ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ  เร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพ 
ชี วิ ตของสตรี ทุ กกลุ่ มทุ กวั ย  รวมทั้ งยุ ทธศาสตร ์
การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
เพ่ือเสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการให้เข้าถึง
สวัสดิการ       ได้รับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงเป็นธรรม
และไม่ถูกเ ลือกปฏิบัติ  ตลอดจนแผนงานการจัดท�า 
ฐานข้ อมู ลจ� า แนก เพศของหน่วยงานภาครั ฐ เ พ่ื อ 
ใช้ เป็นเครื่องมือในการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสตรี
ได้อย่างตรงเป้าหมาย 

นอกจากน้ี ภาครัฐยังได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ  อาทิ  
โครงการก้าวไปสู่สังคมเสมอภาคกับพลังสร้างสรรค์
หญิงชาย เ พ่ื ออบรมส่ ง เสริ มความรู้ คว าม เข้ า ใ จ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย สร้ าง 
ความตระหนัก ในการค� านึ งถึงความแตกต่ างและ 
ข้อจ�ากัดในปัญหาความต้องการ โอกาสศักยภาพของ 
หญิงและชาย และ โครงการอบรมเ พ่ือ เสริมสร้ าง 
ศักยภาพส�าหรับผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้นโทษ เพ่ือฟื้ นฟู
และเตรียมความพร้อมให้ผู้ ต้องขังสามารถกลับไป 
เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม        ขณะที่ภาคเอกชน 
ได้ด�าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
ย่อยที่    5.1       อาทิ      ดราก้อนฟลาย    360    (Dragonfly     360)  
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเพ่ือขับเคล่ือนสังคม 
ไป สู่ความ เ ท่ า เที ยมทาง เพศผ่ านการปรั บ เปลี่ ยน 
ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้หญิง       รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ 
และส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง 

ความท้าทาย
ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงมีสาเหตุ 
จากเจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม และความเชื่อดั้งเดิม 
ที่ ใ ห้ความส� าคัญและยกย่องให้ผู้ ชายเ ป็นใหญ่หรือ 
เป็นผู้น�าการตัดสินใจ ซึ่งท�าให้โอกาสการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้หญิงและเด็กหญิงถูกจ�ากัด แม้ว่าภาครัฐจะม ี
ความพยายามในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดย 
ผ่านการออกกฎหมายและด�าเนินมาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่ 
การปรับเปลี่ยนเจตคติและค่านิยมของคนในสังคมยัง 
คงเป็นความท้าทายหลัก นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดใน 
การใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง 
เพศ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ เสียหายและสนับสนุน 
โครงการที่ส่งเสริมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติระหว่าง 
เพศ อีกทั้งฐานข้อมูลภาครัฐยังไม่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่ จ� าแนกตามเพศซึ่งมีความส� าคัญต่อการก� าหนด 
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาสตรี 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความเสมอภาค 
ทางเพศอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม 
วัฒนธรรม และความเชื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
ข้อมูลแบบจ�าแนกเพศ และระบบติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินกิจกรรม/โครงการ เ พ่ือเก็บสถิติข้อมูล 
ที่ส ะท้อนถึงปัญหาการเลือกปฏิ บัติของผู้หญิงและ 
เด็กหญิงและน�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ใน 
การจัดท�านโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี 
ทุกภาคส่วนควรผลักดันการพัฒนาศักยภาพและเปิด 
โอกาสให้เพศหญิงได้แสดงความสามารถเพ่ิมขึ้น เพ่ือ 
บรรลุการยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง 
และเด็กหญิงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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แม้ว่าประเทศไทยได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือต่อต้านการใช้ความรุนแรง ผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนิน 
โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันการกระท�ารุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการท�าร้ายร่างกาย  
จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การถูกละเลยทอดทิ้ง และการถูกล่อลวงบังคับแสวงประโยชน์ โดยความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัว ดังนั้น จึงควรเร่งรัดการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกัน 
และปราบปรามความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก รวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เนื่องจาก 
การขจัดความรุนแรงมีส่วนส�าคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2563 สถานการณ์ 
ความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงยังไม่ดีขึ้นอย่าง 
มีนัยส� าคัญ โดยสถิติการรับแจ้งเหตุความรุนแรง 
ภายในครอบครัวและนอกครอบครัว สายด่วน 1300  
ซึ่งครอบคลุมการท�าร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ 
การทอดทิ้งทารก และการกระท�าอนาจารในปีงบประมาณ 
2563 มีผู้ถูกกระท�าความรุนแรงจ�านวน 2,296 ราย 
ลดลงเล็กน้อยจาก 2 ,334 รายในปี  2559 โดย 
ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงที่ เกิดขึ้นภายในครอบครัว  
1,627 รายและนอกครอบครัว 669 ราย

ใ น ขณ ะ ที่ ส ถิ ติ จ� า น ว นผู้ ถู ก ก ร ะ ท� า ค ว า ม รุ น แ ร ง 
จ�าแนกตามเพศจากศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข  
ชี้ ว่ า ในปี 2562 มีผู้ หญิงที่ถูกกระท� าความรุนแรง  
15,797 รายลดลงจาก 18,819 ราย ในปี 2559 แต่ 
เพ่ิมขึ้นจาก 13,248 ราย ในปี 2561 สะท้อนให้เห็น 
ถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นภายใน 
ประเทศ จึงไม่อาจสรุปได้ว่ าความรุนแรงดังกล่าว 
มีแนวโน้มที่จ ะลดลง ทั้งนี้  ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
ที่ ผ่ านมา  (2551  - 2561 )  ช่วงอายุ ของผู้ หญิงที่ 
ถูกกระท�าความรุนแรงมากที่สุดคือ 10 - 20 ปี โดย 
ผู้กระท�าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ที่มีความใกล้ชิด

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในและนอกครอบครัว (ราย)

ที่มา: ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงพัฒนาสังคม
        และความมั่นคงของมนุษย์

ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะ 
และที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท�าทางเพศ

และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น

5.2
SDG

จ�านวนผู้หญิงท่ีถูกกระท�าความรุนแรง (คน)

ที่มา: ศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการขจัดความรุนแรง 
ทุ ก รู ป แบบ  โ ดย ใ ช้ ม า ต รก า รท า งกฎหม าย  อ า ทิ  
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ซึ่ งร ะบุ ให้ รั ฐคุ้ มครองและ ป้องกัน ไ ม่ ให้ เกิดการ ใ ช้ 
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  รวมทั้งให้การบ�าบัด 
ฟื้ นฟู         และเยียวยาเมื่อถูกกระท�าความรุนแรง          (2)      พระราช
บัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ      พ.ศ.    2558 
ซึ่ งก� าหนดมาตรการคุ้ มครองและ ป้องกันมิ ให้ เกิด 
การถูกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ    (3)   พระราช 
บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา                (ฉบับที่                     22) 
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05บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะ 
และที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท�าทางเพศ

และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น

5.2
SDG

ความท้าทาย
การส�ารวจสถานการณ์ เด็กและสตรี ในประเทศไทย  
พ.ศ. 2562 (Multiple Indicators Cluster Survey: 
MICS6) มีการประเมินทัศนคติผู้หญิงและผู้ชายอาย ุ
ระหวา่ง 15 - 49 ปี ตอ่การท�ารา้ยรา่งกายภรรยา/คูส่มรส  
โดยในภาพรวมผู้หญิงร้อยละ 7.2 และผู้ชายร้อยละ 8.4  
มีความเห็นว่ าสามีสมควรท�าร้ ายร่ างกายหรือตบตี 
ภรรยาเพ่ือลงโทษผู้หญิงที่ไม่ได้แสดงบทบาทของตน 
ตามที่สังคมนั้น ๆ คาดหวัง ดังนั้น ความท้าทายที่ส�าคัญ 
คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการใช้ความรุนแรง 

ข้อเสนอแนะ
ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันแก้ปัญหาความรุนแรงต่อ 
ผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างจริงจังและเป็นระบบ ตั้งแต ่
การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเคร่งครัด 
และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสม เพ่ือลดการกระท�า 
ความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม ไปจนถึงการด�าเนิน 
โครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา 
ความรุนแรง โดยเ ริ่มจากการปลูกฝังทัศนคติที่ ดี 
ให้เยาวชนผ่านการจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ เ พ่ือให้มี 
การยอมรับและเคารพทุกเพศสภาพ ไม่สนับสนุนและ 
เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง และรู้จักการช่วยเหลือ 
อย่างถูกวิธี การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ ให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงถึงสิทธิพ้ืนฐาน 
และช่องทางการขอความช่วยเหลือ เมื่ อถูกกระท� า 
ความรุนแรง รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของ 
ครอบครัวเพ่ือเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรงและให ้
ความช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ควรมี 
ก าร เยี ยวยาผู้ ถู กกร ะท� าอย่ างต่ อ เนื่ อง  โดย เน้ น 
การสนับสนุนให้ผู้ถูกกระท�าเห็นคุณค่าและศักยภาพ 
ความสามารถของตนเอง 

พ.ศ. 2558   ซึ่งก�าหนดบทลงโทษต่อการรังแก    ข่มเหง 
คุกคามหรือกระท�าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน
ร�าคาญ             (4)             พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน           (ฉบับที่      2) 
พ.ศ. 2551  ซึ่งห้ามมิให้นายจ้างล่วงเกิน  คุกคาม  หรือ 
กระท�าความเดือดร้อนร�าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง       และ  
(5) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง 
สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซ่ึงก�าหนดมาตรการ 
ลดการกร ะท� าความรุนแรง ในครอบครั ว   รวมทั้ ง 
ปรับปรุงกลไกบทบาทอ�านาจหน้าที่ของเจ้ าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรง 

น อ ก จ า ก นี้  ภ า ค รั ฐ ไ ด้ ด� า เ นิ น น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม 
การขจัดความรุนแรง อาทิ การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก   
สตรี  ครอบครัว  และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ภายใต้ส� านักงานต� ารวจแห่งชาติ   การรณรงค์ยุติ 
ความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี  บุคคลในครอบครัว และ 
ค ว าม รุ น แ รง ใ นสั ง คมทุ ก รู ป แบบผ่ า น โ ค รงก า ร    
“New Gen Say No – คนรุ่น ใหม่  ไร้ความรุนแรง”  
การพัฒนากลไกระดับ ชุมชนเ พ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ใ น ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปัญห าคว า ม รุ น แ ร ง ใ น 
ครอบครัว  และโครงการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศด้าน 
ครอบครัว (Family Big Data) ทั้งน้ี การด�าเนินงาน 
เพ่ือการขจัดความรุนแรงยังได้รับการสนับสนุนจาก 
ภาคส่วนอ่ืน    ๆ       โดยเฉพาะภาคประชาสังคม         อาทิ       มูลนิธ ิ
ศุภนิมิต  มูลนิธิ พิทักษ์สตรี  มูลนิธิปวีณา  หงสกุล 
เพ่ือเด็กและสตรี      และมูลนิธิเพ่ือนหญิง 

ต่อผู้ หญิงและ เด็กหญิง นอกจากนี้  ถึงแม้ ว่า ไทย 
ได้มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ พบว่า 
ผู้ถูกกระท� าความรุนแรงเพศหญิงมีจ� านวนสูงและ 
ไม่มีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ สถิติดังกล่าว 
ยังสูงกว่าจ�านวนการด�าเนินคดีทางกฎหมายในแต่ละปี 
มาก ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ยัง 
ขาดความเข้มแข็งและเด็ดขาด 
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงาน
ในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และการท�าลายอวัยวะเพศหญิง

ความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญ 
ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี ในสังคมไทยยังมีการปฏิบัติที่เป็นภัยต่อผู้หญิง 
และเด็กหญิง รวมทั้งยังพบการบังคับให้เด็กหญิงสมรสก่อนวัยอันควรในบางพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 
โอกาสทางการศึกษา ท้ังยังอาจสร้างปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว และการคุกคามทางเพศ ท้ังนี้ กระบวนการยุติธรรมจะเป็นกลไกท่ีส�าคัญในการยับยั้งและลดการปฏิบัติที่
เป็นภัยต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. 2562 (MICS6) พบว่า ผูห้ญิงอายรุะหว่าง 20 - 49 ปี 
ร้อยละ 3.9 สมรสก่อนอายุ 15 ปี และร้อยละ 14.3  
สมรสก่อนอายุ  18 ปี โดยลดลงจากการส� ารวจฯ  
พ.ศ. 2558 - 2559 (MICS5) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.3 และ 
ร้อยละ 21.3 ตามล�าดับ ในขณะที่สัดส่วนผู้หญิงอายุ 
ระหว่าง 15 - 19 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับผู้ชาย อยู่ที่ 
ร้อยละ 9.6 ในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 14.1 ใน 
ปี 2558 - 2559 ท้ังนี้ ในมิติของการท�าลายอวัยวะ 
เพศหญิง พบว่าประเทศไทยไม่มีข้อมูลเด็กหญิงและ 
ผู้หญิงอายุระหว่าง 15 - 49 ปี ที่ถูกขลิบอวัยวะเพศ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ ด� า เ นิ นการ เ พ่ือ ป้องกั น 
การปฏิบัติที่ เป็นภัยต่อเด็กและสตรีในหลายด้าน อาทิ 
โครงการป้องกันปัญหาการแต่งงานของเด็กหญิง
มุสลิม        โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ได้ด�าเนินการออกระเบียบว่าด้วยการสมรส (นิกาห์ ) 
กับบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า    17   ปี   พ.ศ.   2561     ซ่ึงก�าหนดให้ 
การสมรสกับบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า   17    ปี   ต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากศาลห รือดะ โต๊ ะยุ ติ ธรรม และห นังสือ 
แสดงความยิ นยอมจ ากผู้ ปกครอง  รวมถึ ง ใ ห้ มี 
การตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตาม 
บัญญัติอิสลามเพ่ือพิจารณาสอบสวนและให้ความเห็น
ชอบการสมรส โดยมีอนุกรรมการที่ เ ป็นสตรี ร่ วม 
ด้วย นอกจากนี้ ได้มีการด�าเนินโครงการเงินอุดหนุน 
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นระบบคุ้มครองทาง 

สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 20 - 49 ปีที่สมรส
หรืออยู่กินกับผู้ชายก่อนอายุ 15 ปี

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562

5.3
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และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงาน
ในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และการท�าลายอวัยวะเพศหญิง

สังคมที่ เอื้ อประ โยชน์ต่อกลุ่ มที่ ขาดความพร้อมใน 
การเลี้ยงดูบุตร รวมถึงผู้หญิงท่ีตั้งครรภ์ตั้งแต่อาย ุ
ยังน้อย  และมีการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับ 
ต�าบลในการให้ความช่วยเหลือ        สงเคราะห์          คุ้มครอง และ 
พิทักษ์สิทธิเด็กในพ้ืนที่       เพ่ือลดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก        
เด็กถูกทารุณกรรมหรือตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ      โดยมีเด็กที่ได้รับการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ    จ�านวน    7,600   คน    ในปี   2562

ความท้าทาย
แม้ว่าการออกระเบียบเพ่ือป้องกันการสมรสในวัยเด็ก  
จะ เ ป็นเครื่ องมือหนึ่ง ในการแก้ ไขปัญหาการสมรส 
ก่อนวัยอันควร แต่ในทางปฏิบัตินั้นยังจ�าเป็นต้องค�านึง 
ถึงความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อที่สะสมมายาวนาน 
ในแต่ละสังคม นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ยังได้ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม 
มากขึ้นในสังคม อันเป็นเหตุให้การใช้ความรุนแรงใน 
ครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ 
กลุม่เด็กและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาค 
ทางเพศและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้หญิงและเด็กหญิง  
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างเวที 
การหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการบังคับใช้มาตรการ 
ทางกฎหมาย ท่ี เข้ มแข็ ง  มี แนวปฏิบัติ ที่ ชั ด เจน ใน 
การคุ้ มครองสิทธิ ของผู้ หญิงและ เด็ก ที่ ถู กล ะ เ มิด 
ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้หญิงและชุมชน 
เพ่ือดูแลและติดตามการคุ้มครองสิทธิ 
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท�างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง  
โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน และนโยบายการคุ้มครองทางสังคม 

และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือน 
และครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

สังคมไทยเผชิญกับปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซ่ึงเกิดจากการมีเจตคติ วิถีจารีตประเพณี วัฒนธรรม  
และศาสนา ที่มองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่และผู้หญิงมีความสามารถด้อยกว่าผู้ชาย โดยปลูกฝัง 
ให้ผู้หญิงเป็นผู้ตามและจ�ากัดบทบาทของผู้หญิงให้ท�างานในบ้าน มีหน้าที่อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูก เตรียมอาหาร  
และดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว ท�าให้ผู้หญิงได้รับโอกาสทางสังคมน้อยกว่าผู้ชาย ดังน้ัน  
การเพ่ิมการยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท�างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้างจึงมีความส�าคัญต่อการส่งเสริม 
ความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ผ่านสถาบันครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าท่ี 
และบทบาทในการอบรมสั่งสอนที่ส�าคัญที่สุด โดยควรมุ่งเน้นให้รู้จักค่านิยมพ้ืนฐานการสนับสนุนความรับผิดชอบ 
ร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สังคมไทยยังคงให้ความส�าคัญและให้คุณค่ากับบทบาท 
การท�างานของผู้หญิงในฐานะแม่บ้านท่ีท� างานบ้าน 
ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นงานของผู้หญิง โดยมีหน้าที่ท�า 
ความสะอาดบ้าน ดูแลบ้าน และดูแลคนในบ้าน โดยเฉพาะ 
เด็ก ผู้ป่วย และคนชรา สะท้อนให้เห็นจากผลการส�ารวจ 
การใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2558 ของส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาติ ที่พบว่าบทบาทของชายและหญิงในครอบครัว 
ยังมีความแตกต่าง และไม่เท่าเทียม โดยผู้หญิงมีจ�านวน 
ชั่วโมงท�างานซึ่งเป็นงานท่ีรับผิดชอบงานในบ้านและ 
ดูแลคนในครอบครัว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 
ผู้ชาย โดยผู้หญิงใช้ เวลาเฉลี่ยวันละ 3.42 ชั่วโมง  
ในขณะที่ผู้ชายใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 1.80 ชั่วโมง เท่านั้น  
ในขณะที่หญิงไทยใช้เวลาท�างานนอกบ้าน 8.55 ชั่วโมง 
ต่อวัน มากกว่าผู้ชายท่ีใช้เวลา 8.20 ช่ัวโมงต่อวัน 

นอกจากนี้ ผลการส�ารวจความคิดเห็นต่อการท�างานบ้าน 
ของกลุ่มผู้ชายอายุ 18 – 50 ปี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่าร้อยละ 33.2 มองว่า 
งานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิง และร้อยละ 37.5 มองว่า 
ผู้หญิงจะต้องรับผิดชอบงานบ้านด้วย แม้ว่าจะท�างาน 
นอกบ้านก็ตาม สะท้อนถึงทัศนคติของผู้ชายในสังคม 
ไทยที่ยังคงมีต่อผู้หญิงในเรื่องการท�างานในบ้าน 

เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 
ปี 2558

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท�างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง  
โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน และนโยบายการคุ้มครองทางสังคม 

และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือน 
และครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐ ได้ด� า เนินการสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ เ พ่ือ 
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  และปรับเจตคติ 
ที่มีการท�างานในบ้าน  อาทิ  โครงการจัดอบรมสิทธิ 
และบทบาทความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในมิติ 
ต่าง   ๆ    ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพ 
ของครอบครัว     (ค่ายครอบครัว)       โครงการพัฒนาทักษะ 
อาชีพแก่สตรีและครอบครัว  และโครงการคุ้มครอง 
และ พิทักษ์ สิทธิสตรี  โดยมีวัตถุปร ะสงค์ เ พ่ือท� า ให ้
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้ า 
ระหว่างเพศ และยกระดับศักยภาพในการด�ารงชีวิต 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้      ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมกัน
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ สมอภ าคภ าย ใ นค รอบค รั ว  เ ช่ น  
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม  จ�ากัด  ที่ด�าเนิน 
กิจการเพ่ือสังคมด้วยการแบ่งปันโอกาสในการท�างาน
ใ ห้ กั บ ผู้ หญิ ง ที่ ข า ด แ คลน โ อ ก า สท า งก า ร ศึ กษ า 

 

มี ภ า ร ะต้ อง เลี้ ยง ดูครอบค รัว  แล ะ เคยถู ก เ อ า รั ด 
เอาเปรียบจากการจ้างงาน รวมทั้งผู้สูงวัยที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไปและผู้ พิการ ให้เป็นพนักงานบริการชุมชน   
โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการศึกษา  อาชีพ สวัสดิการ 
ต่าง      ๆ       และสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันในการด�ารง 
ชีวิตให้แก่พนักงานและบุตร      ในขณะท่ีมูลนิธิหญิงชาย 
ก้ า ว ไ ก ล ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ส� า นั ก ง า นกอง ทุ นส นั บสนุ น 
การสร้ างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมการรณรงค์ ให้ 
ผู้ชายช่วยท�างานบ้าน โดยไม่ปล่อยให้ เ ป็นภาระของ 
แฟนหรื อภรรยา เ พียง ฝ่ าย เดี ยว   ภาย ใต้ แนวคิด 
“งานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคน   ท�าได้ทุกเพศ”
                  

ความท้าทาย
การยึดติดกับความคิดแบบทวิเพศ หรือการจ�าแนก 
เพศเป็นชาย/หญิงตามเพศก�าเนิด ยังคงเป็นความท้าทาย 
ส�าคัญในการสร้างความเสมอภาคทางเพศในสังคม 
ไทย ซ่ึงเป็นต้นเหตุที่น� า ไปสู่ค่ านิยมที่ เอนเอียงและ 
การเลือกปฏิบัติต่อหญิงและชายที่ไม่เท่าเทียม นอกจากนี้  
ประเทศไทยยังขาดข้อมูลทางสถิติที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
โดยยังไม่มีการจ�าแนกตามเพศก�าเนิด เพศสภาพ อายุ  
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และความสมบูรณ์ของร่างกาย 
ท� า ให้ ไม่ทราบกลุ่ มที่ ควรได้ รับการช่วยเหลืออย่ าง 
เร่งด่วนและยังไม่มีการบูรณาการของข้อมูลจากแต่ละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลายหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
ที่ เกี่ยวกับสตรี ในแต่ละด้านอย่างไม่ มีความต่อเนื่อง 
และไม่มีการประสานงานกัน 

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนเจตคติ 
ทุกด้านที่เกี่ยวกับเพศหญิง และเข้าใจบทบาทหญิงชาย 
ในมุมมองของโลกปัจจุบันที่เน้นความเสมอภาคเท่าเทียม 
ให้เกียรติ และยอมรับในศักยภาพกันและกัน รวมท้ัง 
ควรส่งเสริมให้มีตัวแทนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้หญิง และการรวมตัวกันเพ่ือน�าเสนอความต้องการ
ของผู้หญิง นอกจากนี้ ภาครัฐควรจัดท�าระบบข้อมูล 
ที่จ�าแนกเพศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญในการจัดท�านโยบายและมาตรการ 
ที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีประสิทธิผล 
และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น�าในทุกระดับของการตัดสินใจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ

แม้ว่าในปัจจุบันเรื่องความเสมอภาคทางเพศระหว่างผู้ชายและผู้หญิงถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลายในสังคม แต่ยังคงพบว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายน้อยกว่าผู้ชายอย่างมีนัยยะส�าคัญ  
ทั้งในระดับการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการด�าเนินการทางสาธารณะ เนื่องจากเจตคติ ค่านิยม  
และวัฒนธรรมยังคงยึดติดกับบทบาทของผู้หญิงในการดูแลครอบครัวและท�างานบ้านเป็นหลัก

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากการส่ง เสริมการตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพและ 
ความเสมอภาคของผู้หญิงในประเทศไทยตลอดหลายปี 
ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นผู้น�าและ 
มี ส่ วน ร่ วม ในการ พัฒนามากขึ้ น  โดยข้ อมู ลจ าก 
สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ระบุว่า 
ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมากในปี 2563 
โดยมี สัดส่วนผู้หญิงที่ เ ป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ร้อยละ 15.75 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมีเพียงร้อยละ 6.09 
ส�าหรับการเมืองระดับท้องถิ่นพบว่า มีสัดส่วนผู้หญิง 
ที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริการ 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ร้อยละ 17.11 จากจ�านวนของ 
การเลือกตั้งนายก อบจ. ทั้งหมดเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม  
2563 ในขณะที่สัดส่วนของผู้หญิงที่ด�ารงต�าแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ในปี 2562   
อยู่ที่ร้อยละ 17.9 ลดลงจากร้อยละ 20.5 ในปี 2558  
นอกจากนี้ รายงานช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลก (Global 
Gender Gap Report )  ซึ่ งจัดท� า โดย Wor ld   
Economic Forum ชี้ว่าในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ใน 
อันดับที่ 75 จากทั้งหมด 153 ประเทศ มีคะแนนอยู่ที่ 
0.708 คะแนน เพ่ิมขึ้นจาก 0.699 คะแนน ในปี 2559 
ทั้ งนี้  หมวดหมู่ ที่ ไ ทย มีค ะ แนน น้อยมาก คือการมี 
บทบาททางการเมือง โดยอยู่ในล�าดับที่ 129 มีคะแนน 
อยู่ที่ 0.086 คะแนน  

นอกจากนี้ รายงานผลส�ารวจสตรีในภาคธุรกิจของ 
บริษัท Grant Thronton ระหว่างปี 2560 - 2563 พบว่า
ไทยมีพัฒนาการอยู่ในระดับคงที่ โดยสัดส่วนของผู้หญิง
ที่ด�ารงต�าแหน่งด้านการบริหารระดับสูงในประเทศไทย 

ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 32 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 37 ในปี 
2561 ในขณะที่สัดส่วนของบริษัทที่มีผู้ หญิงด� ารง 
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 1 คน มีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 86 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ
74  ในปี 2560 

สัดส่วนของผู้หญิงในสภาผู้แทนราษฎร
ของประเทศไทย

ที่มา: สหภาพรัฐสภา

สัดส่วนของผู้หญิงด�ารงต�าแหน่งด้านการบริหาร
ระดับสูงในภาคเอกชนของประเทศไทย

ที่มา: Women in Business Report 2020 บริษัท Grant Thronton
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05บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีประสิทธิผล 
และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น�าในทุกระดับของการตัดสินใจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยได้ด� า เ นินการพัฒนาศักยภาพผู้ หญิง 
และปรับเจตคติของคนในสังคมให้ เ ห็นความส�าคัญ 
ของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงมาอย่างต่อเนื่อง โดย 
ได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาผู้หญิงขึ้นหลายฉบับ เพ่ือ 
เป็นแนวทางพัฒนาผู้หญิงในทุกมิติ     อาทิ    ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสตรี     พ.ศ.  2560  - 2564          รวมทั้งมีการจัด 
ตั้งกลไกในภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานที่
เกี่ยวข้อง       อาทิ       คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การ พัฒนาสถานภาพสตรี แห่ งชาติ  (กยส . )  เ พ่ื อ 
เ ส น อน โ ยบ า ย  ยุ ท ธ ศ า สต ร์  แ ล ะ แ ผน ร ะ ดั บ ช า ต ิ
เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพและประสานงานสตรี   
ความเสมอภาค         และความเป็นธรรมของหญิงและชาย 
ในสังคม       รวมทั้งพิจารณาก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
แล ะการติดตามแล ะปร ะ เมิ นผลน โยบายดั งกล่ าว          
นอกจากนี้         ยังมีการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ต่าง ๆ   อาทิ  โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ 
สตรี ใ ห้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  การพัฒนา 
ผู้น�าสตรีทางการเมือง  การพัฒนาองค์ความรู้และ 
ความเข้าใจในบทบาทเรื่องเพศ            ทั้งในด้านมิติหญิงชาย 
และความเสมอภาค และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ 

ความท้าทาย
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสตรียังคงเผชิญกับ 
ความท้าทายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเจตคติของคนใน 
สังคมที่มองว่าผู้ หญิงไม่สามารถตัดสินใจในระดับ 
นโยบายได้ จึงไม่ให้การยอมรับเพศหญิงในการเป็นผู้น�า 
หรือเป็นผู้แทนทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
ซึ่งการปรับเจตคติดังกล่าวให้เข้าใจถึงความเสมอภาค 
และเท่าเทียมระหว่างเพศจึงเป็นความท้าทายส�าคัญ 
ที่ท�าให้เป้าหมายย่อยที่ 5.5 บรรลุตามที่ก�าหนดได้

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเจตคติในสังคมไทยโดย 
ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่านการเรียนการสอน 
และการเผยแพร่สื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมี 
ความเข้าใจในความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของหญิง 
และชายเ พ่ิมมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ หญิงได้ 
เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย 
เพ่ือป้องกัน การเลือกปฏิบัติทางเพศในทุกระดับ
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์
และสิทธิด้านการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการ 

ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง
และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น

ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา1 การดูแลด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ  
ตลอดจนการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศและการคุมก�าเนิดได้มากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและสังคมโลกท่ีเปิดกว้างกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา 
ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเหลื่อมล�้าทางด้านเทคโนโลยีหรือการขาดความตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในประเด็นดังกล่าว 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ความตร ะหนักรู้ เ รื่ องการ คุมก� า เ นิดอ ย่ างถูกต้ อง 
ระหว่างปี  2559  -  2561  มีทิศทางท่ีดีขึ้น  สะท้อนจากข้อมูล 
การคุมก� า เนิดด้วยวิธี ที่ เ ช่ือถือได้ เ มื่อ มี เพศสัมพันธ ์
ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รักของเพศหญิงในปี 2561  
โดยในกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ที่ร้อยละ  
79.5 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 74.6 ในปี 2559 และนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2 ในปี 2561 ที่ 
ร้อยละ 79.0 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 71.7 ในปี 2559 

นอกจากนี ้   ประเทศไทยยงัได้มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญัติ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559 
ซึ่งได้ก�าหนดให้วัยรุ่น2 มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และ 
มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการ 
อนามัยการเจริญพันธุ์  ได้รับการรักษาความลับและ 
ความเป็นส่วนตัว รวมท้ังได้รับการจัดสวัสดิการสังคม 
อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนก�าหนด 
ให้ สถานศึกษาด� า เ นินการ ป้องกันแล ะแก้ ไ ข ปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการจัดให้มีการเรียนการสอน 
เรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
หรือนักศึกษา ในขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ จัดท�ากฎกระทรวง 
ก�าหนดประเภทของสถานบริการและการด�าเนินการของ 
สถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 ที่ก�าหนดให้สถานบริการที่มีและ 

ไม่มีอนามัยเจริญพันธุ์จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารและ 
ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้รับบริการซ่ึงเป็น 
วัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างครบถ้วน 
และเพียงพอต่อการดูแล ป้องกัน และแก้ ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ต่าง ๆ  

ร้อยละของการคุมก�าเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟน

หรือคู่รักของเพศหญิง

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

1 เพศวิถีศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และ
  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีให้ความส�าคัญกับความหลากหลาย และความเสมอภาคทางเพศ

2 วัยรุ่น หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
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05บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์
และสิทธิด้านการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการ 

ของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง
และเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปัจจุบันมีการขับเคล่ือนข้อก�าหนดในพระราชบัญญัต ิ
การป้องกันและแก้ ไข ปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัย รุ่น  
พ.ศ.    2559       ผ่านแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกัน 
แล ะ แก้ ไ ข ปัญหาการตั้ งครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ร ะดั บช าติ  
พ.ศ.    2560  -   2569      โดยการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม
ส�าคัญต่าง       ๆ           อาทิ          โครงการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิตไปใช้กับการศึกษาทุกระบบ  โครงการ 
จั ดหลั กสู ต รอบรม ให้ คว ามรู้ แ ก่ บุ คล ากรสถาบั น 
อุดม ศึกษา เกี่ ยวกั บ เ รื่ อง เพศวิ ถี ศึ กษาแล ะทั กษ ะ 
ชี วิ ต   โครงการสร้ าง เสริ มสุ ขภาว ะของ นัก เ รียน 
โรงเรียนเอกชนโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องเพศวิถี ศึกษา  และโครงการให้สถานศึกษาจัด 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะ 
ชีวิตให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ     (กศน.) 

ความท้าทาย
แม้ปัจจุบันอัตราการคุมก�าเนิดในวัยรุ่นมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา การดูแลสุขภาวะ 
ทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
แต่ยังคงพบผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมท้ัง 
การยตุกิารตัง้ครรภอ์ยา่งผดิกฎหมายในสงัคมไทย ซึง่เกดิ
จากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา 
และอนามัยวัยเจริญพันธุ์  รวมทั้งขาดการวางแผน 
ครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายส�าคัญ 
ของการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่ 5.6

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรบูรณาการการด� า เนินงานร่วมกับภาคี 
เ ค รื อ ข่ า ย อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ ริ ง จั ง  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม 
การคุมก� า เนิดและการดูแลด้ านอนามัย เจริญพันธุ์  
ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการดูแล 
สุขภาวะทางเพศในวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม 
ที่ถูกต้องเหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่น และการสร้างช่องทาง 
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกัน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ 
ทาง เพศที่ เ ข้ าถึ ง ได้ ง่ ายแล ะดึ งดูดกลุ่ ม เ ป้ าหมาย  
ตลอดจนรับฟังปัญหาจากกลุ่ม เ ป้าหมายเ พ่ือน�า ไป 
สู่การวางแผนการด�าเนินงานและแก้ปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสมกับรายบุคคล
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ด�าเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมในทรัพยากรเศรษฐกิจ
รวมทั้งการเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น 

การบริหารทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายของประเทศ

ความเสมอภาคระหว่างเพศมีความส�าคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยจะท�าให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ได้ใช้ ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ถูกกีดกันจากความแตกต่างทางเพศ รวมทั้งยังเป็น 
การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลพึงมีพึงได้ ทั้งนี้ การมีมาตรการทางกฎหมายจะเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการสร้างหลักประกันความเสมอภาคระหว่างเพศ ลดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สัดส่วนการถือครองที่ดินเพ่ือท�าการเกษตรของผู้หญิง
ในช่วงปี 2551 – 2561 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยข้อมูล 
การส�ารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561  
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าในปี 2561 มีผู้ถือ 
ครองที่ดินทั้งหมด 5,973,489 คน แบ่งเป็นผู้ชาย  
3,336,796 คน ผู้หญิง 2,636,693 คน โดยคิดเป็น 
สัดส่วนผู้หญิงต่อผู้ชายที่ร้อยละ 44.1 ต่อร้อยละ 55.9 
เพ่ิมขึ้นจากรายงานการส�ารวจในปี 2556 ซึ่งมีสัดส่วน 
อยู่ ที่ร้อยละ 36.3 ต่อร้อยละ 63.7 และปี 2551 ที่ 
ร้อยละ 27.5 ต่อร้อยละ 72.5

ในขณะท่ี ในปี 2562 มีผู้ที่ ได้รับการจัดสรรที่ดินตาม 
นโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 8,265 ราย  
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 4,684 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7 
แล ะ เพศหญิง 3 ,581  ราย คิด เ ป็นร้ อยละ  43 .3  
อีกทั้ งยัง มี เกษตรกรที่ ได้ รั บการจัดสรรที่ ดิน เ พ่ือ 
เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดินจ�านวน 18,577 ราย ใน 
พ้ืนที่ 217,307 ไร่ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 11,402 ราย 
และเพศชาย 7,175 ราย 

นอกจากนี้  ปร ะ เทศไทยไ ด้มีการประกาศบังคับ ใ ช้ 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเท่าเทียม 
ระหว่างชายหญิง และกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 
ท าง เพศรวม ท้ังคุ้ มครองแล ะ ป้ องกั นสิ ท ธิ ใ ห้ กั บ 
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

สัดส่วนการถือครองที่ดินเพ่ือท�าการเกษตร
ของผู้หญิงต่อผู้ชาย

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนผู้ครอบครองที่ดินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ที่มา: กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
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และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

ด�าเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมในทรัพยากรเศรษฐกิจ
รวมทั้งการเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น 

การบริหารทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายของประเทศ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในระยะที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินการส่งเสริมการถือครอง 
ที่ดินที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
โดยได้ด� า เนินการต่าง  ๆ  ท่ีส� าคัญ อาทิ  การก� าหนด 
มาตรการจัดที่ดินและรับรองสิทธิการเข้าท�าประโยชน์
ในพ้ืนที่มีศักยภาพในการท�าการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกร
ได้ใช้ประโยชน์ในการท�าการเกษตร การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลการถือครองที่ดินจ� าแนกตามเพศ  และ 
การทบทวนกฎหมาย/กฎร ะ เบี ยบที่ เ กี่ ยวข้ องกับ 
การถือครองที่ ดิ นแล ะการครอบครองทรัพยากร 
อย่างเท่าเทียม 

ความท้าทาย
แม้ว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเรื่องความเสมอภาค 
ทางเพศในการเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
แต่ยังคงพบปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศในเรื่อง 
การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  
อ าทิ ก า ร เ ข้ า ถึ ง โ อก าสก า รท� า ง าน  แล ะ ร าย ไ ด้ ที่ 
ไม่ เ ป็นธรรม นอกจากนี้  ยังขาดการพัฒนาระบบ 
ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ด� า เ นิ น น โ ย บ า ย 
ความเสมอภาคทางเพศอย่างบูรณาการท�าให้ไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ทรัพยากรได้อย่ างทั่วถึงและเ ป็นธรรมมากข้ึน ลด 
ความแตกต่างระหว่างเพศ โดยอาจจัดสรรที่ดินท�ากิน 
ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยเพ่ือใช้ 
ประกอบอาชีพ หรือสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาระบบ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีจ�าแนกตามเพศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ 
ส� าคัญในการก� าหนดนโยบายและมาตรการสร้ าง 
ความเท่าเทียมได้อย่างตรงประเด็น รวมทั้งยังควร 
ส่งเสริมการด�าเนินงานในระดับนโยบายอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ 
และสร้างความเท่าเทียมกันของคนทุกเพศ เ พ่ือให้ 
กฎหมายเป็นเครื่ องมือ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
แท้จริง
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพ่ือส่งเสริมการให้อ�านาจแก่ผู้หญิง

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาท ิ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาสังคมให้ เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนยกระดับ 
การศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้หญิง และจะน�าไปสู ่
การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น ตลอดจนเพ่ิมบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนนโยบาย 
สาธารณะของประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในครัว เรือนที่จัดท� า โดยส� านักงานสถิติ 
แห่งชาติ ระบุว่า สัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต่อประชากร 
ของผู้หญิงต่อผู้ชาย ระหว่างปี 2559 – 2561 มี 
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยในปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ที่ 
ร้อยละ 51.17 ต่อร้อยละ 48.83 ลดลงจากร้อยละ 51.19 
ต่อร้อยละ 48.81 ในปี 2559

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการใช้ อินเทอร์ เน็ตของผู้หญิง
กลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี 2562 สัดส่วนผู้ใช ้
อินเทอร์เน็ตของประชากรเพศหญิงอายุ 6 ปีข้ึนไป อยู่ที่ 
ร้อยละ 65.6 ของจ�านวนประชากรเพศหญิงทั่วประเทศ 
ที่มีอายุ 6 ปีข้ึนไป เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 50.7 ในปี 2559    

สัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต่อประชากร 
ของผู้หญิงต่อผู้ชาย (ร้อยละ)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต
จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2558 - 2562

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

5.b
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05บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพ่ือส่งเสริมการให้อ�านาจแก่ผู้หญิง

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือขยายโอกาสและความเท่าเทียม 
ในการเข้ าถึงและ ใช้ประ โยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส�าหรับประชาชน      โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มผู้ สูงอาย ุ
สตรี  เ ด็ ก  ผู้ พิ ก า ร  แล ะผู้ ท่ี อ า ศั ย ใ น พ้ื นที่ ห่ า ง ไ กล 
โดยผ่ าน โครงการต่ าง  ๆ  อา ทิ  ( 1 )  โครงการศู นย ์
อิน เทอร์ เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working Space 
AIS   ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล    ณ    ศูนย์เรียนรู้ 
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ         จังหวัดล�าปาง 
เ พ่ือช่วย เหลือสตรี ที่ ข าดโอกาสและครอบครัวที่ ม ี
ฐานะยากจนในพ้ืนที่  17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเป็น 
ความร่วมมือระหว่างบริษัท          แอดวานซ์           อินโฟร์          เซอร์วิส  
จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กรมกิจการสตรีและ 
สถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่ นคงของมนุษย์  แล ะกร ะทรวงดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ 
เศรษฐกิจและสังคม     (2)   โครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเ พ่ือขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจของ 
ประเทศ       โดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้ครอบคลุมทั่ วประ เทศ เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
เศรษฐกิจภายในประเทศ        (เน็ตประชารัฐ)      ซึ่งรับผิดชอบ
โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม       ร่วมกับ
บริษัท ที โอที จ�ากัด (มหาชน)  โดยด�าเนินการติดตั้ง
โครงข่ ายอินเทอร์ เ น็ตความเร็วสูงผ่ านสายเคเบิล 
ใยแก้วน� าแสง (Fiber Optic) พร้อมให้จุดบริการ 
Wi-Fi  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  หมู่บ้านละ 1  จุด แล้วเสร็จ 
ครบตามเป้าหมาย จ�านวน   24,700  หมู่บ้าน   เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2560 และเปิดให้บริการประชาชนใช้งาน 
อย่างต่อเนื่อง    และ    (3)   โครงการบริการอินเทอร์เน็ต
สู่ ส าธารณะ โดยด� า เ นินการ ใ ห้บริการอิน เทอร์ เน็ต 
ความเร็วสูงในสถานท่ีชุมชน จ�านวน  10,000 แห่ง 
ทั้ ง นี้  ภ าครั ฐยั งอยู่ ร ะ หว่ า งก า รด� า เ นิ น โครงการ 
เ พ่ือส่งเสริมการใช้ดิจิ ทัล  เ พ่ือการเ รียนรู้อีกหลาย 
โครงการ ฯ โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   ทั้งเด็ก 
เยาวชน     และประชาชนทั่วไป 

ความท้าทาย
แม้ว่าประเทศไทยจะขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง แต่ยังคงมีประชาชนบางส่วน 
ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร 
ได้อย่างทั่วถึง อาทิ โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
และอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ทางดิจิทัล ท�าให้ประชาชนส่วนหน่ึงไม่สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของรัฐ ท�าให้ไม่สามารถติดตาม 
หรือรับทราบข้อมูลที่ส�าคัญได้ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรขยายช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีและ 
การสื่อสาร เพ่ือให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน  
และสตรี ใน พ้ืนที่ ห่ าง ไกล สามารถใช้ เทคโนโลยี ได ้
อย่างทั่วถึง และน�ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิด
เห็นในประเด็นต่าง ๆ นอกจากน้ี ภาครัฐควรร่วมมือกับ 
ภาคเอกชนในการส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารในราคาที่เข้าถึงได้

5.b
SDG
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05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้  
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ�านาจแก่ผู้หญิง 

และเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 

การมีนโยบายสาธารณะและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ค�านึงถึงมิติด้านเพศเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ช่วย 
ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม โดยนโยบายและกฎหมายที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
ที่ท�าให้ความแตกต่างระหว่างเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือกลดลง คนทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้ความเสมอภาค 
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ยังก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ป้องกันมิให้มีการเลือก 
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แผนปฏิ บั ติ ก า รต ามยุ ท ธศ าสตร์ ก า ร พัฒนาสตรี 
พ.ศ.  2560  -  2564     ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
เงื่ อน ไขแล ะ ปัจจั ย ที่ เ อื้ อต่ อการ พัฒนาผู้ หญิงที่ มี 
ประสิทธิผลและเสมอภาค ซ่ึงก�าหนดเป้าหมายและ 
ตัวช้ีวัดไว้ คือ การน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีเข้าสู ่
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสรร 
งบประมาณและสร้างนโยบายท่ีค�านึงถึงความต้องการ 
และความแตกต่างทางเพศ (Gender Responsive  
Budgeting: GRB) เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 
ทางสังคมและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
โดยตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจาก 
ความแตกต่ างทางบทบาทโอกาส และการ เข้ าถึง 
ทรัพยากรระหว่างหญิง ชาย และผู้มีความหลากหลาย 
ทางเพศ อาทิ ภาระการดูแลคนในครอบครัวหรือใน 
ชุมชนที่ไม่มีค่าตอบแทน เช่น การดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ 

5.c
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05บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเสริมพลังแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 

เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้  
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ�านาจแก่ผู้หญิง 

และเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ได้ด� า เนินการตามแผนปฏิ บัติการตามยุทธศาสตร ์
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งสนับสนุน GRB  
โดยวางแนวทางการด� า เนิ นงาน ในร ะย ะยาวด้วย 
การพัฒนาระบบติดตามการ ใ ช้จ่ ายงบประมาณที่ 
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ   
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐอื่น   ๆ    ได้ด�าเนินการตามแผน 
การส่ง เสริมความ เสมอภาคระหว่ างหญิงชายมา 
อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี  2556 โดยแต่ละหน่วยงาน 
ได้น� ามุมมองของบทบาทหญิงชายเข้ ามาพิจารณา 
ร่วมกับการบริ ห ารกิ จการภาย ในและบทบาทของ 
หน่วยงาน            นอกจากนี้            ยังได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ความเท่ า เทียมระหว่ างเพศ พ.ศ . 2558 เ พ่ือสร้ าง 
ความเสมอภาคระหว่างเพศชายหญิง คุ้มครองและ 
ป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
รวมถึ งปก ป้ องคุ้ ม ค รองผู้ ที่ มี ค ว ามหล ากหล าย 
ทางเพศ

ความท้าทาย
ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าการด�าเนินการของภาครัฐจะ 
มุ่งเน้นการสร้างความเท่า เ ทียมระหว่างเพศ แต่ ใน 
ทางปฏิบัติกลับพบว่ายังมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นใน 
บางกรณี ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการขาดความเข้าใจของ 
ผู้ ปฏิบัติ และ เจตคติ ท่ีมีต่อผู้ หญิงของคนบางกลุ่ม 
ในสังคม จึง เ ป็นความท้ าทายส� าคัญของภาครั ฐ 
ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เป็นไป 
ตามนโยบายและกฎหมายท่ีได้ก�าหนดเอาไว้ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศให้กับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและ 
ระดับท้องถิ่น เ พ่ือท� า ให้ทุก พ้ืนที่ของประเทศไทยมี 
ความเท่าเทียมระหว่างชาย หญิง และเพศทางเลือก  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ GRB ทั้งใน 
กลุ่มบุคลากรภาครัฐและประชาชน นอกจากนี้ ยังควร 
พัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และการติดตามผล 
ให้มีมุมมองมิติด้ านเพศอย่างเข้มแข็งและต่อเ น่ือง  
เ พ่ือให้ เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริง 

5.c
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SDG 6: Ensure availability and sustainable management
       of water and sanitation for all 

สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและ
การสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่าง
ยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 

06
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06
สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาล

ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

น�้ ำ เป็นทรัพยำกรที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยกำรส่งเสริม 
กำรเขำ้ถงึบรกิำรดำ้นน�ำ้และกำรสขุำภิบำล     รวมทัง้กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้อยำ่งยัง่ยนื     เป็นหนึง่ในวำระกำรพัฒนำ 
ส�ำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงน�้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี จึงต้องผลักดัน 
ให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมกำรเข้ำถึงน�้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ 
และได้มำตรฐำน กำรส่งเสริมให้เกิดกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำ และกำรบ�ำบัดน�้ำเสียอย่ำงเป็นระบบ  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรใช้น�้ำ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำแบบบูรณำกำร กำรปกป้องและฟื้ นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้ำ ตลอดจน 
กำรขยำยควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศและเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
คนไทยสามารถเข้าถึงน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
โดยสัดส่วนสมำชิกในครัวเรือนที่ใช้น�้ำดื่มจำกแหล่งน�้ำ 
สะอำด เพ่ิมขึน้จำกรอ้ยละ 98 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 99.5 
ในปี 2562 สัดส่วนสมำชิกในครัวเรือนที่มีสถำนที่เฉพำะ 
ส�ำหรับล้ำงมือซึ่งมีน�้ำพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ท�ำควำม
สะอำดอ่ืน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 81.2 เป็นร้อยละ 89 และ 
สัดส่วนสมำชิกในครัวเรือนท่ีใ ช้ส้วมท่ีถูกสุขอนำมัย 
และไม่ได้ใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่น อยู่ที่ร้อยละ 97.1 ใน 
ปี 2562 ทั้งนี้ คุณภาพน�้ายังเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้อง 
ได้รับการปรับปรงุ โดยระหวำ่งปี 2553 – 2562 น�ำ้บรโิภค 
ในครัวเรือนเพียงร้อยละ 34.3 มีคุณภำพเหมำะสม 
ส�ำหรับกำรบริโภคในขณะท่ีร้อยละ 49.1 ต้องปรับปรุง 
คุณภำพก่อนกำรบริโภค และร้อยละ 16.6 มีคุณภำพ 
ไมเ่หมำะสมส�ำหรบักำรบรโิภค

การบ�าบัดน�้าเสียท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งจำกชุมชนและ 
เขตอุตสำหกรรม ส่งผลให้แหล่งน�้าบางส่วนอยู่ในสภาพ 
เส่ือมโทรม อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพ 
น�้ า ในแหล่งน�้ าผิวดินดีขึ้น ในปี 2562 เมื่อ เทียบกับ 
ปี 2559 โดยมีแหล่งน�้ำที่มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12 ในขณะท่ีมีแหล่งน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
ลดลงร้อยละ 2 ในด้านการจัดการน�้าพบว่า ประเทศไทย 
มีระดับความเครียดน�้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะท่ีประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำก 6.95 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อ 
ลกูบำศกเ์มตร ในปี 2559 เป็น 7.40 ดอลลำรส์หรฐัฯ ตอ่ 
ลูกบำศก์เมตรในปี 2561 นอกจำกนี้ สัดส่วนของปริมำณ 
น�้ำสูญเสียมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 29.9 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 34.7 ในปี 2562 ซ่ึงสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
ทีย่อมรบัไดท้ีร่อ้ยละ 25 

ประเทศไทยมีกลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วมด้าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ าอยู่ ในเกณฑ์ระดับ 
ปานกลาง - สูง มคีะแนนเฉลีย่ที ่ 53  คะแนน จำก  100   คะแนน 
โดยมีส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็น 
หนว่ยงำนประสำนหลกัดำ้นกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ของประเทศ
และประเทศไทยยังได้ร่วมกับประเทศในลุ่มน�้ำโขงจัดตั้ง 
คณะกรรมำธกิำรแมน่�ำ้โขง   (Mekong    River    Commission: 
MRC) เพ่ือส่งเสริมและประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรและ 
กำรพัฒนำแหลง่น�ำ้อยำ่งยัง่ยนื 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภำครัฐส่งเสริมกำรเข้ำถึงน�้ ำ เ พ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
ของประชำชนผ่ำนกำรจัดตั้งระบบประปำหมู่บ้ำนและ 
ขยำยเขตกำรให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำค 
และกำรประปำนครหลวง      พร้อมทั้งได้ด�ำเนินโครงกำร 
“Water  is   Life”  เพ่ือตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพ 
น�้ ำ ป ร ะ ป ำ ใ น เ ข ต บ ริ ก ำ ร ใ ห้ มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม ต่ อ 
กำรอุปโภคบริโภคมำกขึ้น และในปี   2560 – 2561     ได้มี 
กำรประกำศมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน�้ ำทิ้งจำก 
โรงงำนเพ่ือปรับปรุงค่ำมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบ 
น�้ำทิ้งจำกโรงงำนให้เหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำน 
สำกล 

นอกจำกนี้               ได้บรรจุประเด็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น�้ ำ ในยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ          ฉบับที่      12       (พ.ศ.   2560 – 2565)          ตลอดจน
จัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ     20     ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  เพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำและ 
เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ ำ 
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

ความท้าทาย
แม้ว่ำประชำชนจะสำมำรถเข้ำถึงแหล่งน�้ำส�ำหรับอุปโภค 
บริโภคได้ในอัตรำสูง แต่กำรควบคุมคุณภำพน�้ำให้ได้ 
มำตรฐำนยังจ�ำกัดอยู่ ในพ้ืนที่ ที่ มีระบบประปำเท่ำนั้น  
โดยแหล่งน�้ ำที่ ปร ะชำชนในพ้ืนที่ ห่ ำงไกลใ ช้อุป โภค 
บริโภคยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงคุณภำพให้ เหมำะสม 
อ ย่ ำงทั่ วถึ งขณะที่ ก ำ ร เติ บ โตทำง เศรษฐกิ จ แล ะ 
กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง ส่งผลให้มีควำมต้องกำร 
ใช้น�้ำเพ่ิมสูงขึ้น น�ำไปสู่กำรใช้ทรัพยำกรน�้ำเกินศักยภำพ 
แล ะกำรปล่ อยน�้ ำ เ สี ยที่ ไ ม่ ได้ ผ่ ำนกำรบ� ำบั ดอย่ ำง 
เหมำะสมลงสู่ แหล่งน�้ ำ โดยส่วนหนึ่ง เ ป็นผลมำจำก 
ภำคเกษตรท่ีส่วนมำกยังท�ำในพ้ืนที่เปิดและเช่ือมต่อกับ 
แหล่งน�้ำโดยตรงท�ำให้ของเสียและสำรเคมีปนเป้ือนสู่ 
แหล่งน�้ำและส่ิงแวดล้อม นอกจำกน้ี หน่วยงำนในระดับ 
พ้ืนที่ยังมีศักยภำพจ�ำกัด โดยเฉพำะกำรจัดเก็บข้อมูล 
และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรน�้ำในพ้ืนที่ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
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ข้อเสนอแนะ
ควรให้ควำมส� ำคัญกับกำรพัฒนำระบบประปำที่ ได้ 
มำตรฐำนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน อีกทั้ง ควรเร่งรัด 
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ควบคู่กับกำรใช้ 
มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนปล่อย 
ลงสู่ธรรมชำติ เช่น กำรลดภำษีโรงเรือนและกำรสนับสนุน 
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงบ่อดักไขมัน และอำจพิจำรณำ 
น�ำหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ ำย (Pol luter Pays  
Principle) มำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเสียของไทย 
โดยก�ำหนดค่ำธรรมเนียมบ�ำบัดน�้ำเสียที่สำมำรถสะท้อน 
ต้นทุนค่ำบริหำรจัดกำร นอกจำกนี้ ควรยกระดับศักยภำพ 
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกร 
น�้ ำที่มี เอกภำพ มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม ทันสมัย  
และสำมำรถเขำ้ถงึไดง้ำ่ย 

SDG

6.a

SDG

6.2
SDG

6.5
SDG

6.b

SDG

6.1
SDG

6.3

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

SDG

6.4
SDG

6.6

ของปร ะ เทศ  รวมทั้ งปร ะกำศ ใช้พร ะร ำชบัญญัต ิ
ทรัพยำกรน�้ำ  พ.ศ.  2561  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร 
ท รั พ ย ำ ก ร น�้ ำ มี เ อ ก ภ ำ พ  ค ว บ คู่ กั บ ก ำ ร ส ร้ ำ ง 
ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ทุ ก ภ ำ ค ส่ ว น   โ ด ย ไ ด้ จั ด ตั้ ง 
คณะกรรมกำรลุ่มน�้ำ 22 คณะ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำน 
ภำครัฐส่วนรำชกำรในจังหวัด องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มผู้ ใ ช้น�้ ำ   รวมท้ังจัดตั้งคณะ 
กรรมกำรท รัพยำกรน�้ ำ จั งหวั ด  76  จั งหวั ด  เ พ่ื อ 
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลุ่มน�้ำ และ
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ

ผลการประเมินสถานะของ SDG 6 
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บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ� ำกัด (มหำชน)  
ได้ด�ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำแบบองค์รวม เพ่ือให ้
กำรจัดสรรทรัพยำกรน�้ ำมีควำมยั่งยืนและเพียงพอ 
ต่อกำรด� ำ เนินธุ รกิจและควำมต้องกำรของชุมชน  
นอกจำกนี้ ควำมท้ำทำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ เกิด 
ควำมแปรปรวนของปริมำณทรัพยำกรน�้ำและปัญหำ 
กำรขำดแคลนน�้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ  
ท�ำให้บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำร 
น�้ำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

โดยแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำภำยในองค์กรประกอบ
ด้วย (1) กำรใช้น�้ำอย่ำงคุ้มค่ำ (Water Saving) ด้วย
หลักกำร 3Rs ได้แก่  Reduce ลดปริมำณน�้ ำทิ้ ง 
จำกระบบหล่อเย็นในกระบวนกำรผลิต Reuse หมุนเวียน
น�้ำคอนเดนเสทมำใช้ซ�้ำและเพ่ิมจ�ำนวนรอบน�้ำหมุนเวียน 
ในระบบหล่อเย็น และ Recycle น�ำน�้ำทิ้งกลับมำใช้ใหม ่
ผ่ำนระบบ Water Reverse Osmosis (2) กำรใช้ 
นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ (Water Innovation)  

กรณีศึกษา

การบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวมเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชน
ด้วยกำรเพ่ิมก�ำลังกำรผลิตต่อหน่วยผลิตน�้ำจืดจำก 
น�้ำทะเล เพ่ือลดปริมำณกำรใช้น�้ำจืดจำกแหล่งธรรมชำติ 
ในกระบวนกำรผลิต และ (3) ควำมรับผิดชอบในกำรใช้น�้ำ 
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต (Water Stewardsh ip) 
โดยประเมินกำรใช้น�้ำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  
ทั้งนี้ ในส่วนของแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำนอกองค์กร 
ได้ใช้แนวทำง 2Ws ได้แก่ กำรจัดกำรน�้ำเพ่ือชุมชน 
(Water Related to Community) และกำรอนุรักษ์ 
พ้ืนที่ต้นน�้ำอย่ำงยั่งยืน (Water Conservation) อำทิ 
โครงกำรฟื้ นป่ำ รักษ์น�้ำ เขำห้วยมะหำด จังหวัดระยอง 

ผลกำรด�ำเนินกำรในปี 2562 พบว่ำบริษัทสำมำรถลด 
ปริมำณกำรใช้น�้ ำจืดลงร้อยละ 8 ต่อตันกำรผลิต 
เมื่อเทียบกับปีฐำนในปี 2556 โดยเหลือปริมำณกำรใช้ 
น�้ำจืด 1.97 ลูกบำศก์เมตรต่อตันกำรผลิต ซึ่งอยู่ในระดับ 
ที่ดีกว่ำเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ที่ 2.02 ลูกบำศก์เมตรต่อตัน 
กำรผลิต นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรบ�ำบัดน�้ำเสียก่อน 
ปล่อยออกสู่ภำยนอก พร้อมกับมีกำรตรวจสอบคุณภำพ 
น�้ำเสียจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรยอมรับ ท�ำให้ 
บริษัทฯ สำมำรถน�ำน�้ำทิ้งกลับมำใช้ใหม่ได้ 1 ล้ำนลูกบำศก์ 
เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมำณน�้ำทิ้งทั้งหมด 
ด้ำนกำรใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ สำมำรถ 
น�ำน�้ำจืดจำกหน่วยกำรผลิตน�้ำจืดจำกน�้ำทะเลมำทดแทน 
กำรใช้น�้ำจืดได้จ�ำนวน 8.99 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และม ี
ผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 3 เกรดผลิตภัณฑ์ได้กำรรับรอง 
เคร่ืองหมำย Water Footprint จำกสภำอุตสำหกรรม 
แห่งประ เทศไทย และผลิตภัณฑ์จ� ำนวน 94 เกรด 
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรประเมินกำรใช้น�้ำตลอดวัฏจักรชีวิต 
ของผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน ISO 14046 โดยในปี  
2566 บริษัทได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรใช ้
น�้ำจืดต่อหน่วยกำรผลิตลง ร้อยละ 10 ของกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจปกติ (เมื่อเทียบกับปีฐำนในปี 2556)

177รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



06
สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาล

ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

กำรเข้ำถึงน�้ำสะอำดเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ทุกคน เนื่องจำกน�้ำเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต 
ของมนุษย์ ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศสำมำรถเข้ำถึงบริกำรน�้ำประปำได้โดยสะดวก  
แต่กำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีควำมต้องกำรใช้น�้ำเพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนน�้ำ ในขณะที่ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท�ำให้ปริมำณน�้ำในธรรมชำติไม่สม�่ ำ เสมอ นอกจำกนี้  กำรใช้ทรัพยำกรน�้ ำ 
โดยขำดควำมรับผิดชอบและยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ตลอดจนข้อจ�ำกัดในกำรบ�ำบัดน�้ำให้ถูกต้องตำม 
หลักมำตรฐำนสำกล น�ำไปสู่ควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน�้ำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แม้ปร ะชำกร ส่วน ใหญ่จ ะสำมำรถ เข้ ำถึ งน�้ ำปร ะปำ 
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง และข้อมูลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ระบุว่ำร้อยละ 
99.5 ของสมำชิกในครัวเรือนใช้น�้ำดื่มจำกแหล่งน�้ำที่ 
สะอำด เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 98 ในปี 2559 ซึ่งแหล่งน�้ำ 
ที่สะอำด รวมถึง น�้ำประปำ น�้ำบำดำล น�้ำบ่อขุดที่มี 
กำรป้องกัน ที่กักเก็บน�้ำฝน รถบรรทุกน�้ำ น�้ำบรรจุภัณฑ์ 
และตู้กดน�้ำ อย่ำงไรก็ดี เ ม่ือพิจำรณำกำรเข้ำถึงน�้ำ 
ที่มีคุณภำพเหมำะสมในกำรน�ำมำบริ โภค โดยข้อมูล 
จำกรำยงำนกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำบริโภคครัวเรือน 
ประจ�ำปี 2563 ของกรมอนำมัย ซ่ึงเป็นกำรประเมิน 
คุณภำพน�้ำบริโภคในครัวเรือนจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้แก่  
น�้ำประปำ น�้ำด่ืมบรรจุขวด น�้ำตู้หยอดเหรียญ น�้ำฝน 
น�้ำบำดำล น�้ำบ่อตื้น และน�้ำประปำภูเขำ โดยเปรียบเทียบ 
กับ เกณฑ์คุณภำพน�้ ำปร ะปำดื่ ม ได้  พบว่ ำร ะหว่ ำง 
ปี 2553 – 2562  คุณภำพน�้ำบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 
34.3 มีควำมเหมำะสมส�ำหรับกำรบริโภค ในขณะที่ร้อยละ 
49.06 ต้องปรับปรุงคุณภำพก่อนบริโภค เนื่องจำก 
มีกำรปนเป้ือนแบคทีเรียควำมขุ่นและสีเกินมำตรฐำน 
และอีกร้อยละ 16.64 ไม่เหมำะสมส�ำหรับกำรบริโภค  
โดยในปี 2562 มีน�้ำบริโภค1 ในครัวเรือนเพียงร้อยละ  
40.70 ที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพน�้ำประปำดื่มได้ ซึ่งปรับตัว 
ลดลงจำกร้อยละ 43.6 ในปี 2559

1 น�้ำบริโภค หมำยถึง น�้ำบริโภคหลักที่ครัวเรือนจัดไว้ส�ำหรับกำรดื่ม กำรปรุงประกอบอำหำร รวมถึงกำรล้ำงมือและแปรงฟนั ของสมำชิกในครัวเรือนน้ัน

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

ร้อยละของน�้าบริโภคครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
น�้าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 - 2562

6.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่วงปี  2561 - 2562    กระทรวงมหำดไทยได้ด�ำเนิน 
กำรจัดตั้งระบบประปำหมู่บ้ ำน 1,197 แห่ง และขยำย 
เขตกำร ให้บริกำรของกำรประปำส่วนภูมิภำคและ 
กำรประปำนครหลวงให้ครอบคลุมผู้ รั บบริกำรน�้ ำ 
ป ร ะ ป ำ เ พ่ิ ม ขึ้ น  2 6 ,0 00  ค รั ว เ รื อ น  น อ ก จ ำ ก น้ี  
กำรประปำส่วนภูมิภำค   ได้ด�ำ เนินโครงกำร “Water  
is     Life”     เพ่ือตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพน�้ำประปำ 
ใ น เ ขตบ ริก ำ ร ใ ห้ มี ค ว ำม เหม ำ ะสมต่ อก ำ ร อุป โภค 
บริ โ ภค   ใ นขณะที่ ก รมอนำมั ย ได้ ด� ำ เ นิ นก ำ ร เ พ่ิ ม 
ปร ะสิทธิภำพกำรจัดกำรคุณภำพน�้ ำบริ โภค  โดย 
จัดท�ำโครงกำรน�ำร่องส�ำหรับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อปท. )/    เทศบำลที่มีระบบประปำของตนเอง     
200 แห่ ง  เ พ่ือน� ำ ไป เ ป็นต้นแบบ ให้ กั บ  อปท .  แล ะ 
เทศบำลอื่ น  ๆ  ต่ อ ไป แล ะกำรปร ะปำนครหลวงได้ 
เ ปิดจุด ให้บริก ำรน�้ ำปร ะปำดื่ ม ได้ส� ำหรับปร ะชำชน 
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

ความท้าทาย
กำรบริหำรจัดกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงน�้ำสะอำด 
ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และปลอดภัยต่อกำรน�ำมำ 
ใช้อุปโภคบริโภคในรำคำที่หำซื้อได้ เป็นประเด็นท้ำทำย 
ที่ทุกภำคส่วนต้องให้ควำมส�ำคัญ แม้ว่ำประชำชนไทย 
จะสำมำรถเข้ำถึงแหล่งน�้ำส�ำหรับใช้อุปโภคบริโภคได ้
ในอัตรำสูง แต่กำรควบคุมคุณภำพน�้ำให้ได้มำตรฐำน 
เพ่ือกำรบริโภคพบว่ำยังจ�ำกัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระบบประปำ 
เท่ำนั้น โดยแหล่งน�้ำที่ประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกลใช้บริโภค  
เชน่ น�ำ้ฝน น�ำ้บำดำล น�ำ้บอ่ตืน้ และน�ำ้ประปำภูเขำ ยงัมกีำร
ปนเป้ือนของแบคทีเรียและสำรเคมี จึงควรมีกำรให้ควำมรู้ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภำพน�้ำให้เหมำะสมก่อนน�ำมำบริโภค 

ข้อเสนอแนะ
กำรด�ำเนินงำนในระยะต่อไป ควรให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรพัฒนำระบบประปำที่ ได้มำตรฐำนให้ครอบคลุม 
ทุกหมู่บ้ำน เพ่ิมประสิทธิภำพระบบประปำในเขตเมือง  
ชนบท และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัว 
ของอุปสงค์กำรใช้น�้ำในอนำคต รวมถึงกำรปรับปรุง
คุณภำพน�้ ำ ให้ผ่ ำนเกณฑ์มำตรฐำนเ พ่ือกำรอุปโภค 
บริโภค ตลอดจนยกระดับกำรจัดเก็บข้อมูลโดยน�ำ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้แทนกำรจัดท�ำแบบส�ำรวจ 
ที่มีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือลดค่ำควำมคลำดเคลื่อน 
จำกกำรเก็บข้อมูล

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

6.1
SDG

โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำก 
สถำนกำรณ์ภัยแล้งในปี    2563    โดยประชำชนสำมำรถ 
น�ำภำชนะไปรับน�้ ำประปำได้ที่ส� ำนักงำนประปำสำขำ
ทั้ง   18    แห่ง 
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เพียงพอ
และเท่าเทียม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง
และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 2573

กำรเข้ำถึงและกำรใช้บริกำรระบบบ�ำบัดเพ่ือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลของมนุษย์อย่ำงปลอดภัย นอกจำกจะเป็นกำรป้องกันโรค
แล้วยังเป็นกำรส่งเสริมสุขภำวะท่ีดีของมนุษย์ ลดกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิต รวมทั้งลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค  
โดยกำรพัฒนำกำรสุขำภิบำลและสุขอนำมัย ครอบคลุมถึงกำรยุติกำรขับถ่ำยในที่ โล่ง กำรจัดให้มีห้องส้วม 
และอ่ำงล้ำงมือที่ถูกสุขลักษณะ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลอย่ำงปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถมีส่วนร่วม 
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงเต็มศักยภำพ อีกทั้งยังเป็นกำรลดภำระกำรใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของภำครัฐ 
และส่วนบุคคลได้ในระยะยำว  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จำกผลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศ 
ไทย พบว่ำในปี 2562 สมำชิกในครัวเรือนร้อยละ 89 
มีสถำนที่ เฉพำะส�ำหรับล้ำงมือซึ่งมีน�้ ำพร้อมสบู่หรือ 
ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดอื่น โดยเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 
81.2 ในปี 2558 - 2559 ทั้งนี้ กลุ่มประชำกรท่ีไม่สำมำรถ 
เข้ำถึงสถำนที่เฉพำะส�ำหรับล้ำงมือฯ ส่วนใหญ่มีฐำนะ 
ยำกจนมำก โดยในปี 2562 ประชำกรกลุ่มยำกจนมำก 
มีสัดส่วนสมำชิกในครัวเรือนที่มีสถำนที่เฉพำะส�ำหรับ 
ล้ำงมือฯ เพียงร้อยละ 79.1 ซ่ึงค่อนข้ำงต�่ำ เม่ือเทียบกับ 
กลุ่มร�่ำรวยมำก ที่มีสัดส่วนดังกล่ำวอยู่ท่ีร้อยละ 96.9 
ในขณะที่ สัด ส่วนสมำชิกในครัว เรือนที่ ใ ช้ส้วมที่ ถูก 
สุ ข อน ำมั ย แล ะ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ร่ ว มกั บค รั ว เ รื อ นอื่ น อ ยู่ ที่ 
ร้อยละ 97.1 ในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 97.2 
ในปี 2558 - 2559  โดยประชำกรกลุ่มยำกจนมำกมี 
สัดส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ร้อยละ 91.6 ในขณะที่กลุ่มร�่ำรวย 
มำกมีสัดส่วนอยู่ ท่ีร้อยละ 98.6 ท้ัง น้ี ในปี 2562  
มีสัดส่วนสมำชิกในครัวเรือนท่ีขับถ่ำยในท่ีโล่งเพียง 
ร้อยละ 0.1 ลดลงจำกร้อยละ 0.2 ในปี 2558 – 2559

สัดส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่มีสถานที่เฉพาะส�าหรับ
ล้างมือฯและสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย

6.2
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในระยะที่ผ่ำนมำ    กรมอนำมัยได้มุ่งพัฒนำควำมรอบรู้
ทำงสุขภำพ    (Health      Literacy)    แก่ประชำชน     โดยได้ 
รณรงค์และ ให้ควำม รู้ เ รื่ องกำรล้ ำงมือ  7 ขั้ นตอน  
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค 
โควิด- 19 อีกทั้ งยัง ได้น� ำ เรื่ องกำรล้ ำงมือด้วยสบู่ 
เ จลแอลกอฮอล์  หรื อน�้ ำย ำฆ่ ำ เชื้ อ โ รคมำ เ ป็นห นึ่ ง 
ในปัจจัยกำรประเมินควำมพร้อมของผู้ประกอบกำร 
ใ น ก ำ ร เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก ำ ร แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช นผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

 

www.ไทยชนะ.com 

ในกำรพัฒนำกำรสุขำภิบำล  กรมอนำมัย ได้จัดท� ำ  
(ร่ ำง) แผนแม่บทกำรจัดกำรส้วมและสิ่งปฏิกูลของ 
ประเทศ           (พ.ศ.        2561    -     2573)          ซึ่งประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 
ที่ส�ำคัญ     5   ด้ำน     ได้แก่    (1)    กำรเพ่ิมควำมครอบคลุม 
ก ำ ร มี แ ล ะ ใ ช้ ส้ ว ม ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย 
(2)    กำรเพ่ิมคุณค่ำส้วมสำธำรณะให้สอดคล้องกับวิถี
สังคมไทย (3) กำรพัฒนำระบบจัดกำรส้วมและสิ่ง 
ปฏิกูลอย่ำงครบวงจร    (4)   กำรอภิบำลระบบสุขำภิบำล
ของประเทศ    และ       (5)       กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขำภิบำล 
และพฤติกรรมสุขอนำมัย        นอกจำกนี้      ได้ออกประกำศ 
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยสุขลักษณะกำรจัดกำร
สิ่งปฏิกูล      พ.ศ. 2561        เพ่ือก�ำหนดมำตรฐำนสุขลักษณะ 
และกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลส�ำหรับส้วมทุกประเภท 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาล

ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เพียงพอ
และเท่าเทียม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง
และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 2573

ความท้าทาย
แม้ว่ำอัตรำกำรเข้ำถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ 
กำรเสริมสร้ำงสุขอนำมัยและกำรสุขำภิบำลของไทย 
จะอยู่ในระดับสูง แต่เม่ือพิจำรณำแยกตำมกลุ่มรำยได้  
พบว่ำกำรเข้ำถึงสถำนท่ีเฉพำะส�ำหรับล้ำงมือซึ่งมีน�้ำ 
พร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดอื่น โดยเฉพำะ 
ในกลุ่ มยำกจนมำกยังต้องได้ รับกำรพัฒนำ ท้ังนี้  
กำรบรรลุเป้ำหมำยให้ทุกคนเข้ำถึงสุขำภิบำลและสุขอนำมัย 
ได้อย่ำงพอเพียงและเท่ำ เทียมกัน ยังขำดกำรเก็บ 
ข้อมูลที่จ�ำแนกตำมเพศและอำยุ ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญต่อ 
กำรออกแบบและด�ำเนินนโยบำยด้ำนสุขอนำมัยและ 
สุขำภิบำลที่ครอบคลุม ตรงจุดและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ควรมุ่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสุขอนำมัย 
ที่ถูกต้องแก่ประชำชน ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกร่วมกับ 
ภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ อำทิ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำ 
หมู่บ้ำน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มคนยำกจนและผู้ที่ 
อยู่ในสถำนกำรณ์เปรำะบำง ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนควร 
ต่อยอดจำกกำรรณรงค์ให้ประชำชนล้ำงมือด้วยสบู่ 
และเจลแอลกอฮอล์ ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 และควรพิจำรณำควำมเ ป็นไปได้ ใน 
กำรเก็บข้อมูลที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรบรรล ุ
เป้ำหมำยด้ำนสุขอนำมัยและสุขำภิบำลในกลุ่มผู้หญิง 
และกลุ่มเปรำะบำงเพ่ิมเติม

6.2
SDG
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สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาล

ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

กำรปล่อยน�้ำเสียท่ีไม่ผ่ำนกำรบ�ำบัด หรือได้รับกำรบ�ำบัดที่ไม่ได้มำตรฐำนลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติเป็นสำเหตุส�ำคัญ 
ของปัญหำมลพิษในแหล่งน�้ำ โดยมีแหล่งก�ำเนิดมำจำก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ ชุมชน อุตสำหกรรม และเกษตรกรรม  
ซึ่งน�้ำเสียที่มีกำรระบำยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติมำกที่สุด คือน�้ำเสียจำกชุมชน ซ่ึงสิ่งเจือปนส่วนใหญ่เป็นสำรอินทรีย ์
และส่ิงสกปรกต่ำง ๆ ทั้งน้ี กำรเน่ำเสียของแหล่งน�้ำส่งผลโดยตรงต่อควำมอยู่รอดของสัตว์และพืชน�้ำ รวมทั้ง 
ยังท�ำลำยทัศนียภำพและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งมลพิษบำงชนิดในแหล่งน�้ำ อำทิ โลหะหนัก และสำรเคมี
อันตรำย หำกเกิดกำรปนเป้ือนในแหล่งน�้ำดิบส�ำหรับผลิตน�้ำประปำ และตกค้ำงในสัตว์น�้ำ จะสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยคน 
และสะสมจนส่งผลกระทบต่อสุขภำพได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 มีแหล่งน�้ำที่มีดัชนีคุณภำพน�้ำ1 อยู่ในเกณฑ ์
ดีมำก ร้อยละ 2 เกณฑ์ดี ร้อยละ 34 ลดลงจำกร้อยละ 46 
ในปี 2561 ขณะที่แหล่งน�้ ำ ที่อ ยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 9 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2562 
โดยภำคกลำงมีแหล่งน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำกกว่ำ 
ภำคอื่น

ในกำรจัดกำรน�้ำเสียจำกภำคอุตสำหกรรม พบว่ำใน 
ปี 2562 ปริมำณน�้ำเสียจำกอุตสำหกรรมที่ เข้ำระบบ 
บ�ำบัดน�้ำเสียเฉลี่ย 2.6 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน มี 
กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ภำยในโรงงำน 0.8 ล้ำนลูกบำศก์ 
เมตรต่อวัน กักเก็บภำยในโรงงำน 4.3 ล้ำนลูกบำศก์ 
เมตร น�ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตรภำยในโรงงำน  
0.1 ล้ำนลูกบำศก์ เมตรต่อวัน และระบำยออกนอก 
โรงงำน 1 .2 ล้ ำนลูกบำศก์ เมตรต่อวัน นอกจำกนี้  
รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561  ระบ ุ
ว่ำเกิดน�้ำเสียจำกชุมชนทั่วประเทศ 21 ล้ำนครัวเรือน 
ประมำณ 9.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน แต่ระบบบ�ำบัด 
น�้ำเสียรวมชุมชนทั่วประเทศในปี 2561 สำมำรถบ�ำบัด 
น�้ ำเสียได้ เพียง 2.6 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือ 
ร้อยละ 27 ของปริมำณน�้ำเสียท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมชุมชนมีศักยภำพในกำรบ�ำบัด 
น�้ำเสียเพ่ิมขึ้นเป็น 3.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งยัง 
ไม่เพียงพอต่อกำรบ�ำบัดน�้ำเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด

1 ดัชนีคุณภำพแหล่งน�้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) แสดงถึงสถำนกำรณ์ของคุณภำพน�้ำในภำพรวม พิจำรณำจำกค่ำคุณภำพน�้ำ 5 พำรำมิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลำย (Dissolved Oxygen: DO) 
  ควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟคีอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB)
  และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โดย WQI มีคะแนนอยู่ระหว่ำง 0 – 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภำพน�้ำเป็นดีมำก (คะแนน 91 – 100) ดี (คะแนน 71 – 90) พอใช้ (คะแนน 61 -70) เสื่อมโทรม (คะแนน 31 - 60) 
  และเสื่อมโทรมมำก (คะแนน 0 – 30)

สถานการณ์คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าผิวดิน 
พ.ศ. 2553 - 2562

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ

ปรับปรุงคุณภาพน�้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง 
และลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน�้าเสีย

ที่ไม่ผ่านการบ�าบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน�ากลับมาใช้ใหม่
และการใช้ซ�้าที่ปลอดภัยทั่วโลก ภายในปี  2573

6.3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
แม้ ว่ ำ แผนแม่ บทกำรบ ริห ำรจั ดกำรท รัพยำกรน�้ ำ  
20   ปี     (พ.ศ. 2561 - 2580)     ได้ก�ำหนดให้มีกำรก่อสร้ำง 
ระบบบ�ำบัดน�้ ำ เสียแห่งใหม่ จ�ำนวน 100 แห่งภำยใน 
ปี  2565 แต่ ในช่วงปี 2561 - 2562 พบว่ ำ  มีร ะบบ 
บ� ำบัดน�้ ำ เสี ยชุมชนที่ ก่ อสร้ ำง ใหม่ แล้ ว เสร็ จ เ พียง  
6  แห่ ง  อย่ ำ ง ไ รก็ ดี  ปั จจุ บั นมี ร ะ บบบ� ำ บั ดน�้ ำ เ สี ย 
ชุ มชนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (อปท . )  
จ�ำนวน  7 แห่ง ที่ ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถน�ำน�้ำเสีย 
ที่ ผ่ ำ นก ำ รบ� ำ บัดแ ล้ วกลั บม ำ ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ใ น พ้ื นที่ 
เ ก ษต รก ร ร ม ไ ด้  แ ล ะ ใ น ก ำ ร ค วบคุ ม น�้ ำ เ สี ย จ ำ ก 
ภำคอุตสำหกรรม  กระทรวงอุตสำหกรรมได้ประกำศ 
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

ปรับปรุงคุณภาพน�้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง 
และลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน�้าเสีย

ที่ไม่ผ่านการบ�าบัดลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน�ากลับมาใช้ใหม่
และการใช้ซ�้าที่ปลอดภัยทั่วโลก ภายในปี  2573

ความท้าทาย
กำรปล่อยทิ้ งน�้ ำ เสี ยจำกบ้ ำน เรื อน อุตสำหกรรม  
กำรเกษตรและกำรเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีระบบจัดกำรของเสีย 
และกำรขำดระบบกำรจัดกำรน�้ำเสียชุมชนที่มีประสิทธิภำพ 
เพียงพอ ยังเป็นควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญ แม้ว่ำจะมีกำรออก 
ข้อบัญญั ติท้องถิ่ น เ พ่ือก� ำหนดให้ผู้ ที่ จ ะป ลูกส ร้ำง 
อำคำรต้องติดตั้งบ่อดักไขมันบ�ำบัดน�้ำเสียในอำคำร  
เพ่ือช่วยลดปริมำณน�้ำเสียจำกชุมชน อย่ำงไรก็ตำม  
ข้อบัญญัติดังกล่ำวบังคับใช้ได้กับอำคำรท่ีปลูกสร้ำง 
ใหม่เท่ำนั้น ประกอบกับกำรขยำยระบบรวบรวมและบ�ำบัด 
น�้ำเสียของ อปท. ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันต่อ 
กำรขยำยตัวของชุมชน ท�ำให้ยังมีน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำ 
โดยตรงโดยที่ไม่ผ่ำนกำรบ�ำบัด นอกจำกนี้ ปัญหำน�้ำเสีย 
จำกภำคเกษตรยังมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกยังท�ำ 
ใน พ้ืนที่ เ ปิดและ เ ชื่อมต่อกับแหล่งน�้ ำ โดยตรงท� ำ ให้ 
มีโอกำสที่ของเสียและสำรเคมีจำกกำรท�ำกำรเกษตร 
จะไหลลงสู่แหล่งน�้ ำหรือปนเ ป้ือนในสิ่งแวดล้อมสูง 
และยังมีข้ อจ� ำกัด ในกำรติดตำมแหล่งก� ำ เนิดหรือ 
จดุปลอ่ยมลพิษที่แน่ชัด

6.3
SDG

มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน�้ำทิ้งจำกโรงงำน และมี 
มำตรฐำนส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมบำงประเภท 
เ ป็นกำรเฉพำะ ได้แก่  โรงงำนผลิตเ ย่ือและโรงงำน 
ผลิตกระดำษ และโรงงำนที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ
กำรฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

นอกจำกนี้   ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ ำเสีย 
ชุมชน โดยในปัจจุบันมีระบบบ�ำบัดน�้ ำรวม 116 แห่ง 
ส ำมำรถบ� ำ บัดน�้ ำ เ สี ย ได้  3 . 8  ล้ ำนลู กบำศก์ เ มตร 
ต่ อ วั น  ร ว ม ทั้ ง มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร ก� ำ ห น ด อั ต ร ำ 
ค่ำบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย เพ่ือให้   อปท.  น�ำไปก�ำหนดอัตรำ
ค่ำบริกำรได้อย่ำงเหมำะสม และมีรำยได้ เพียงพอใน 
กำรจัดกำรร ะบบบ� ำบัดน�้ ำ เสี ยรวมของชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพ 

ข้อเสนอแนะ
ควรด�ำเนินมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำของอำคำรและ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่มีอยู่เดิมติดตั้งบ่อดักไขมัน สร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจถึงปัญหำน�้ำเสียจำกอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 
ควบคู่กับกำรสร้ำงแรงจูงใจ อำทิ กำรลดภำษีโรงเรือน 
และกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรก่อสร้ำงบ่อดัก 
ไขมัน นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำน�ำหลักกำรผู้ก่อมลพิษ 
เป็นผู้จ่ำย (Polluter Pays Principle) มำปรับใช้ใน 
ก ำ รบ ริ ห ำ รจั ดก ำ รน�้ ำ เ สี ย ของ ไทย  โดยก� ำ หนด 
ค่ ำธรรมเนียมบ�ำบัดน�้ ำ เสียที่สำมำรถสะท้อนต้นทุน 
ค่ ำ บ ริ ห ำ รจั ดก ำ รซึ่ ง จ ะ ช่ วยลดภำร ะ ของภำครั ฐ 
ในกำรก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม และกระตุ้นผู้ใช ้
น�้ำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกขึ้น ในด้ำนกำรจัดกำรน�้ำเสียภำคเกษตร ควรพัฒนำ 
ต้นแบบกำรบ� ำบัดของเ สียและน�้ ำทิ้ ง ให้ เ ป็นไปตำม 
มำตรฐำนที่ก� ำหนด โดยมุ่ง เ น้นกำรใช้ เทคโนโลยีที่ 
เหมำะสมกับเกษตรกร พร้อมกับบังคับใช้กฎหมำยและ 
ระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ อำทิ พระรำชบัญญัต ิ
ส่ ง เสริ มแล ะ รั กษำคุณภำพสิ่ ง แวด ล้อมแห่ งช ำติ  
พ.ศ. 2535 อย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น 
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น�้า
และจัดหาน�้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า และลดจ�านวนประชากร

ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า ภายในปี 2573

6.4
SDG

กำรเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรขยำยตัวของสังคมเมืองท�ำให้ควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   ในขณะท่ีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส่งผลให้ปริมำณทรัพยำกรน�้ำแปรปรวน 
มำกขึ้น ทั้งจำกอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ปริมำณน�้ำฝนที่ไม่คงที่ รวมถึงภัยพิบัติทำงธรรมชำติทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง 
ที่มีควำมถี่และควำมรุนแรงมำกขึ้น ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำอย่ำงยั่งยืนจึงต้องเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ ลดปริมำณกำรใช้น�้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคที่ไม่จ�ำเป็น ลดกำรสูญเสียน�้ำในระบบส่ง และเพ่ิม 
ควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน�้ำและกระจำยน�้ำ  เพ่ือให้ประชำกรทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรน�้ำได้อย่ำงทั่วถึง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะ 5 ปีที่ ผ่ำนมำ ประเทศไทยประสบปัญหำภัย 
แล้งถึง 3 ครั้ง ในปี 2558 ปี 2562 และปี 2563  
ส่งผลให้ปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำอยู่ในระดับต�่ำและเกิด 
กำรขำดแคลนน�้ำในหลำยพ้ืนที่ในทุกภำคของประเทศ  
โดยเฉพำะพ้ืนที่กำรเกษตรที่ ได้รับควำมเสียหำยเป็น 
จ�ำนวนมำก สำเหตุหลักของกำรเกิดภัยแล้ง คือ ปริมำณ 
ฝนเฉลี่ยทั้ง ปีที่ต�่ ำกว่ ำ ค่ำปกติและกำรเกิดภำวะฝน 
ทิ้งช่วง นอกจำกน้ี ข้อมูลจำกองค์กำรอำหำรและเกษตร 
แห่งสหประชำชำติ (FAO) ระบุว่ำระดับควำมเครียดน�้ำ 
(water stress) ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือปริมำณน�้ำไม่เพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำรใช้น�้ำส�ำหรับท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของ 
ประเทศไทยในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 23.01 ซึ่งยังไม่อยู่ 
ในระดับเส่ียงแต่สูงกว่ำค่ำเฉล่ียของโลก (ร้อยละ 16.50)   
และค่ำเฉลี่ยของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ร้อยละ 
14.60) 

เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในกำรลดระดับควำมเครียดน�้ำของประเทศได้ โดยข้อมูล
ใน UN Global SDG Database บ่งช้ีว่ำประสิทธิภำพ 
กำรใช้น�้ ำของประเทศไทยปรับตัวดี ข้ึน โดยเพ่ิมขึ้น 
จำก 6.95 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อลูกบำศก์เมตรในปี 2559 
เป็น 7.40 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อลูกบำศก์เมตรในปี 2561  
อย่ ำงไรก็ตำมยังต�่ ำกว่ ำค่ ำ เฉลี่ยของโลกที่  19 .01  
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อลูกบำศก์เมตร โดยเป้ำหมำยแผน 
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริหำร
จัดกำรน�้ ำทั้ งร ะบบได้ก� ำหนดให้ เ พ่ิมผลิตภำพจำก 
กำรใช้น�้ำเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่ำภำยในปี 2565 จำกค่ำเฉลี่ย
ปัจจุบันปี 2561 ซ่ึงเม่ือพิจำรณำเทียบเคียงกับอัตรำ 

กำรเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำระหว่ำงปี 2559 - 
2561 จำกข้อมูลของ UN พบว่ำประเทศไทยยังมีควำม 
ท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือบรรลุค่ำเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้  

นอกจำกนี้ ข้อมูลจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.)  
ระบุว่ำ ปริมำณกำรใช้น�้ำต่อผู้ ใช้น�้ำ 1 รำย มีแนวโน้ม 
ลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2562 อยู่ที่ 23.9 ลูกบำศก์เมตร 
ต่อเดือน ลดลงจำก 25.1 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือนใน 
ปี 2558 ขณะเดียวกัน สัดส่วนของปริมำณน�้ำสูญเสีย 
ของ กปภ.1 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 34.7 ในปี 
2562 เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 29.9 ในปี 2558 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 
มำตรฐำนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 25

ระดับความเครียดน�้า 
(สัดส่วนน�้าจืดที่น�าไปใช้ต่อปริมาณน�้าจืดรวม)

ที่มำ: องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น�้า
และจัดหาน�้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า และลดจ�านวนประชากร

ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า ภายในปี 2573

6.4
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภำครัฐได้บรรจุประเด็นกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
น�้ำและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น�้ ำไว้ ในแผนระดับ
ชำติต่ำง ๆ   อำทิ  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นที่    19     กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท้ังระบบ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 ยุทธศำสตร ์
ที่  4  ก ำ ร เ ติ บ โ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ พ่ื อ 
กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน  และแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ ำ  
20 ปี  นอกจำก น้ี  ภำครั ฐ ยัง ได้ด� ำ เ นินกำร พัฒนำ 
แหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำเพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง  อำทิ       ในปี     2562       กรมชลประทำนได้ 
ด�ำเนินกำรเพ่ิมปริมำณควำมจุของกำรเก็บกักน�้ ำได้  
16.7      ล้ำนลูกบำศก์เมตรและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำนจ�ำนวน
188,296 ไร่   กรมทรัพยำกรน�้ ำ  และกรมทรัพยำกร 
น�้ำบำดำลด�ำเนินกำรจัดหำแหล่งน�้ำ       ท้ังกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลและหำแหล่งน�้ำผิวดิน เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ เสี่ยง
ขำดแคลนน�้ำด้ำนกำรเกษตรนอกเขตชลประทำน     โดย
ในปี     2562    กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำลขุดเจำะบ่อบำดำล
เพ่ิมเติม     2,228     บ่อ     มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์     63,200     ไร่ 
และกรมทรัพยำกรน�้ ำ มีแผนที่จะพัฒนำแหล่งน�้ ำและ
ระบบกระจำยน�้ำเพ่ือให้ได้น�้ำต้นทุนเพ่ิมเติม   99.4   ล้ำน
ลูกบำศก์ เมตร  ขณะที่  กปภ. ได้ด�ำเนินกำรตำมแผน 
บริหำรจัดกำรลดน�้ำสูญเสีย  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก คือ กำรบริหำรจัดกำรแรงดัน  กำรซ่อมท่อที่ 
รวดเร็ว กำรส�ำรวจหำน�้ำสูญเสียเชิงรุก  กำรบริหำร
จัดกำรมำตรวัดน�้ำ  และให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุง
เส้นท่อซึ่งเป็นสำเหตุหลักของน�้ำสูญเสียทั้งหมด      ส่วน 
กำรประปำนครหลวงมีแผนกำรเปลี่ยนท่อประปำใหม ่
ควำมยำวรวมกว่ำ   3,400     กิโลเมตร ในช่วงปี   2561 - 
 2565   เพ่ือลดปริมำณน�้ำสูญเสียในระบบ

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี 
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำมำกขึ้น  อำทิ กำรพัฒนำ
พันธุ์ พืชและเทคนิคในกำรเพำะปลูกพืชที่ลดปริมำณ 
กำรใช้น�้ำ กำรจัดท�ำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำเสียเพ่ือน�ำ
กลับมำหมุนเวียนใช้ใหม่ และกำรผลิตน�้ำจืดจำกน�้ำเค็ม  
ควรมีกำรน�ำเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์เข้ำมำใช้ ใน 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ซึ่งจะช่วยให้มีกำรก�ำหนดมูลค่ำ 
ของทรัพยำกรน�้ ำ  ที่ ส ำมำรถสะท้อนต้นทุนค่ ำ เสีย 
โอกำสและต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ เพ่ือส่งเสริม 
กำรใช้น�้ ำอย่ ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้  ควรให้ 
คว ำมส� ำคัญกั บกำรฟื้ น ฟู แล ะอนุ รั กษ์ พ้ื นที่ ต้ นน�้ ำ  
เพ่ือบรรเทำควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศและลด 
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้งในอนำคต

ความท้าทาย
แม้ว่ำประเทศไทยจะมีปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยของโลก แต่ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน�้ ำ 
ส� ำห รับใ ช้นอกฤดู ยังมีข้อจ� ำกัด เนื่ องจำกยัง ไม่มี 
กำรพัฒนำแหลง่น�ำ้ตน้ทนุและระบบสง่น�ำ้ทีก่ำ้วหนำ้ และยงั 
เผชิญกับข้อจ�ำกัดทำงมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มี 
กระบวนกำรในพิจำรณำโครงกำรที่เข้มงวด โดยเฉพำะ 
กำรพัฒนำโครงกำรแหล่งน�้ำขนำดใหญ่แห่งใหม่ที่จ�ำเป็น 
ต้องด�ำเนินกำรในพ้ืนที่ป่ำไม้หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ นอกจำกนี้ 
ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศยังส่งผลให้ปริมำณ 
ฝนมีควำมไม่แน่นอน ส่งผลให้ในบำงปีแหล่งเก็บกักน�้ำ 
หลำยแหง่มปีรมิำณน�ำ้ไหลเขำ้นอ้ยกวำ่ปกติ

1 ค�ำนวณจำกสัดส่วนของปริมำณน�้ำผลิตต่อปริมำณน�้ำจ�ำหน่ำย
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้น�้ำสูงขึ้น ประกอบกับปัญหำมลพิษทำงน�้ำ และผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลให้ปริมำณและกำรกระจำยตัวของน�้ำไม่สม�่ำเสมอ ท�ำให้เกิดควำมเส่ียง 
ที่จะเผชิญกับปัญหำน�้ำแล้งและน�้ำท่วมมำกขึ้น อีกทั้งอำจเกิดควำมขัดแย้งจำกกำรแย่งชิงทรัพยำกรน�้ำ ดังนั้น  
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภำค ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำแบบ 
บูรณำกำร (Integrated Water Resources Management: IWRM) ซึ่งเป็นกระบวนกำรจัดกำรน�้ำอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและเอื้อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงผู้ใช้น�้ำทั้งภำคครัวเรือนและภำคกำรผลิต รวมทั้งค�ำนึงถึงผลกระทบ 
จำกกำรใช้น�้ำต่อสิ่งแวดล้อม กำรเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกภัยพิบัติด้ำนน�้ำ และครอบคลุม 
ถึงควำมร่วมมือข้ำมพรมแดนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ เพ่ือช่วยยกระดับประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรน�้ำและป้องกันปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้น�้ำได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ ำแห่งชำติ (สทนช.) ร่วมกับ 
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องด้ำนน�้ำ และผู้ มีส่วนได้เสียร่วม 
จัดท�ำข้อมูลและประเมินกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรน�้ำแบบบูรณำกำรของไทย โดยมีกำรประเมินใน 
4 หัวข้อหลักประกอบด้วย สภำวะแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย 
กลไกเชิงสถำบันและกำรมีส่วนร่วม เครื่องมือกำรบริหำร 
จัดกำร และกำรเงิน พบว่ำประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยที่   53   
คะแนน จำก 100 คะแนน  หรืออยู่ในระดับปำนกลำง – สูง 

ด้ำนควำมร่วมมือข้ำมเขตแดนในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ ำ แล ะลุ่ มน�้ ำ ร ะหว่ ำ งปร ะ เทศที่ มี กล ไก 
กำรจัดกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ข้อตกลงปฏิบัติกำรร่วม 
ด้ำนน�้ำได้แก่ ลุ่มแม่น�้ำโขง โดยประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขง 
ตอนล่ำง จ�ำนวน 4 ประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งคณะ 
กรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง (Mekong River Commission: 
MRC) เพ่ือส่งเสริมและประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรและ 
กำรพัฒนำแหล่งน�้ำและทรัพยำกรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนและรักษำผลประโยชน ์
ร่วมกันของประเทศสมำชิก 

ผลประเมินการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการน�้าแบบ
บูรณาการของไทย

ด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบองค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงผ่านความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

ด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแบบองค์รวมในทุกระดับ
รวมถึงผ่านความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573

6.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยได้ก� ำหนดนโยบำยและกลไกระดับชำต ิ
กฎระเบียบ และแผนเพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำม 
หลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ ำแบบบูรณำกำร 
อ ำทิ  ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ  แผน พัฒนำ เศรษฐกิ จ แล ะ 
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน�้ ำ  พ .ศ .  2561  ซึ่ ง เ ป็น 
กฎหมำยรองรับสิทธิกำรใช้น�้ำ        กลไกกำรจัดสรรน�้ำ     และ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในทุกมิติ  นอกจำกนี้ 
พ.ร .บ. ทรัพยำกรน�้ ำ  ยังก�ำหนดให้มีองค์กรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำ     ทั้งในระดับชำติ       ระดับลุ่มน�้ำ  และ 
ระดับองค์กรผู้ ใช้น�้ำ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กำรบริหำร
จั ดกำรทรัพยำกรน�้ ำ มี เ อกภำพแล ะ เ ปิด โอกำส ให ้
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม        ท้ังน้ี         หน่วยงำนท่ี 
เ ก่ียวข้องอยู่ ร ะหว่ำงกำรจัดท�ำกฎหมำยล�ำดับรอง 
เพ่ือก�ำหนดกฎเกณฑ์และวิธีกำรต่ำง  ๆ     ในรำยละเอียด

นอกจำกนี้          ในปี   2561        ได้มีกำรประกำศใช้แผนแม่บท 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ          20             ปี            (พ.ศ.       2561 – 2580) 
เ พ่ือ เ ป็นกรอบในกำรพัฒนำและ เ พ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ ำของประ เทศ  โดย 
แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยสำระส�ำคัญ 6 ด้ำน ได้แก่  
กำรจัดกำรน�้ ำอุปโภคบริ โภค  กำรสร้ำงควำมมั่นคง 
ของน�้ ำภำคกำรผลิต กำรจัดกำรน�้ ำท่วมและอุทกภัย        
กำร จัดกำร คุณภำพน�้ ำ  แล ะอนุ รั กษ์ ทรัพยำกรน�้ ำ 
กำรอนุ รักษ์ฟื้ น ฟูสภำพป่ำต้นน�้ ำที่ เ สื่ อม โทรม และ 
ป้องกันกำรพังทลำยของดิน 

ความท้าทาย
คณะกรรมกำรลุ่มน�้ำ 22 ลุ่มน�้ำ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภำยใต้  
พ.ร.บ. ทรัพยำกรน�้ำ มีควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมให้มี 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในระดับพ้ืนที่ ได้อย่ำง 
มี เอกภำพและผู้มีส่วนได้ เสียในพ้ืนที่ลุ่ มน�้ ำสำมำรถ 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ยังมี 
ข้อจ�ำกัดจำกกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรใช้ เทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในพ้ืนที่ 
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลลุ่มน�้ำที่มีควำมเชื่อม 
โยงกันระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่น ทั้งใน 
ด้ำนอุปทำน อำทิ แหล่งน�้ำต้นทุน โครงกำรด้ำนแหล่งน�้ำ 
ปริมำณน�้ำเก็บกัก น�้ำท่ำ น�้ำฝน และข้อมูลด้ำนอุปสงค์  
ทั้ งนี้  ควรยกระดับฐำนข้อมูล ให้มีมำตรฐำนสำกล  
รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ  
เ พ่ือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ด้ำนกำร 
บริหำรจัดกำรน�้ ำ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภำพใน 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ ำ ในประ เทศและข้ ำม 
พรมแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
เนื่องจำกป่ำต้นน�้ำมีควำมส�ำคัญต่อกำรดูดซับและกักเก็บน�้ำฝน รวมถึงเป็นแหล่งก�ำเนิดน�้ำในล�ำธำร ในขณะที่พ้ืนที่ 
ชุ่มน�้ำซึ่งครอบคลุมถึงป่ำชำยเลน ป่ำพรุ หนอง บึง ทะเลสำบ และแม่น�้ำ เป็นแหล่งเก็บกักน�้ำฝนและน�้ำท่ำ รวมถึงเป็น 
แหล่งก�ำเนิดและท่ีอยู่อำศัยของสัตว์และพืชนำนำชนิด ดังนั้น กำรอนุรักษ์ปกป้องฟื้ นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ 
แหล่งน�้ำ นอกจำกจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกักเก็บน�้ำ ซึ่งช่วยลดผลกระทบของภัยพิบัติทำงน�้ำแล้ว ยังเป็น 
กำรช่วยรักษำสมดุลของระบบนิเวศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรลด 
กำรกัดเซำะพังทลำยของดิน รวมถึงกำรดูดซับควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยำกำศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ ผ่ำนมำ เน้ือที่ป่ำไม้ของประเทศไทยค่อนข้ำง 
คงที่  โดยในปี 2561 มี พ้ืนที่ ป่ำ ไ ม้ 102.48 ล้ำนไร่  
หรือร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
จำก 102.17 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพ้ืนที่ประเทศ  
ในปี 2559 แต่ยังคงต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ที่ก�ำหนดให้ม ี
พ้ืนที่ป่ำไม้ ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศภำยในปี 2565 

นอกจำกนี้ ทะเบียนรำยนำมพ้ืนที่ชุ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญ 
ร ะ ดับชำติของประ เทศไทยและนำนำชำติ  ซึ่ งผ่ ำน 
กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีในปี 2552 ก�ำหนดให้มี 
พ้ืนที่ชุ่มน�้ำรวม 22,885,100 ไร่ หรือ ร้อยละ 6.75  
ของพ้ืนที่ ปร ะ เทศ โดยในปี 2562 มี พ้ืนที่ ชุ่มน�้ ำที่ 
ได้ รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ ชุ่มน�้ ำ ท่ี มีควำมส�ำคัญ 
ระหว่ำงประเทศ หรือแรมซำร์ ไซต์ (Ramsar Site)  
จ�ำนวน 14 แห่ง พ้ืนท่ี 2,498,211 ไร่  และผลจำก 
กำรปร ะ เมิ นปร ะสิทธิภำพกำรบริ ห ำรจัดกำร พ้ืนที่ 
แรมซำร์ไซต์ของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในปี 2562 ระบุว่ำ 
ภัยคุกคำมที่ส�ำคัญต่อพ้ืนที่แรมซำร์ไซต์ได้แก่ กำรตก 
ตะกอนและกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง ของเสียจำกภำคเกษตร 
และป่ำไม้ และกำรจับทรัพยำกรสัตว์น�้ำ

ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 - 2562

ที่มำ: กรมป่ำไม้ 2562

ปกป้องและฟื้ นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน�้า แม่น�้า ชั้นหินอุ้มน�้าและทะเลสาบ ภายในปี 2563

6.6
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่วงปี    2561 - 2562      หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนิน 
กำรฟื้ นฟูป่ำต้นน�้ำที่ เสื่อมโทรมเป็นเนื้อที่  110,920 ไร่  
ซึ่ งคิด เ ป็น ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ เ ป้ ำหมำยตำมแผน 
แ ม่ บ ท ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร น�้ ำ  2 0  ปี   
(พ.ศ.  2561 - 2580)    ซึ่งก�ำหนดให้มีกำรฟื้ นฟูป่ำต้นน�้ำ
ที่ เ สื่ อม โทรม เนื้ อที่  734,000 ไ ร่  ภ ำย ใน ปี  2580 

ใน ปี  2563  พ้ืนที่ ชุ่ มน�้ ำ ของ ไทย ได้ รั บก ำรกำรขึ้ น 
ทะเบียนเป็นแรมซำร์ไซต์เพ่ิมขึ้นจ�ำนวน    1     แห่ง   คือ  พ้ืนที่
ชุ่มน�้ำแม่น�้ำสงครำมตอนล่ำง      จังหวัดนครพนม       นับเป็น 
แรมซำร์ ไ ซต์ ล� ำดั บที่  1 5  ของปร ะ เทศ ไทย กำรขึ้ น 
ท ะ เบี ยน เ ป็นแรมซำร์ ไ ซต์ จ ะ ช่ วย ให้ พ้ื นที่ ชุ่ มน�้ ำ ไ ด้ 
รับกำรอนุ รักษ์และกำรใ ช้ประ โยชน์อย่ ำง เหมำะสม 
ร ว ม ถึ ง ก ำ ร ป้ อ ง กั น ก ำ ร เ สื่ อ ม ส ภ ำพ ข อ ง พ้ื น ที่ 
ชุ่มน�้ำ      ผ่ำนกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอตำม 
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ปกป้องและฟื้ นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ 
พ้ืนที่ชุ่มน�้า แม่น�้า ชั้นหินอุ้มน�้าและทะเลสาบ ภายในปี 2563

6.6
SDG

 
ความท้าทาย
กำร เจริญเติบ โตของกิจกรรมทำง เศรษฐกิจแล ะ 
กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง ส่งผลให้เกิดควำมเสื่อม 
โทรม และกำรลดจ�ำนวนลงของพ้ืนที่ ป่ำไม้และพ้ืนที่ 
ชุ่มน�้ำ โดยกิจกรรมที่ส่งผลกระทบสูง ได้แก่ กำรบุกรุก 
พ้ืนที่ เพ่ือน�ำที่ดินไปใช้ประโยชน์อื่น กำรปล่อยน�้ำเสียที่ 
ไม่ได้รับกำรบ�ำบัดลงสู่แหล่งน�้ำและพ้ืนที่ชุ่มน�้ำ รวมถึง 
กำรเก็บเกี่ยวทรัพยำกรจำกแหล่งน�้ ำและพ้ืนที่ชุ่มน�้ ำ 
ที่เกินศักยภำพ ทั้งนี้ พ้ืนที่ชุ่มน�้ำเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรบุกรุกมำกเป็นพิเศษ เนื่องจำกส่วนใหญ่ยัง 
ไม่ได้รับกำรก�ำหนดให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และยัง 
ไม่มีขอบเขตของพ้ืนที่ตำมกฎหมำยที่ชัดเจน นอกจำกนี้  
พ้ืนที่ชุ่มน�้ำยังเผชิญกับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรทับถม 
ของตะกอนซึ่งท�ำให้เกิดกำรตื้นเขินและกำรแปรสภำพ 
ของพ้ืนที่ตำมธรรมชำติ ในขณะเดียวกัน กำรเพ่ิมขึ้น 
ของระดับน�้ำทะเลและกำรกัดเซำะชำยฝ่ังทะเลที่มีแนวโน้ม 
ทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน ยังเป็นภัยคุกคำมส�ำคัญท่ีท�ำให ้
พ้ืนที่ชุ่มน�้ำชำยฝ่ังทะเลเปลี่ยนแปลงสภำพไป

ข้อเสนอแนะ
ควรผลักดันให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยและขับเคลื่อน 
นโยบำยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะกฎหมำย 
เกี่ยวกับป่ำไม้ แนวปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรปลูกและสร้ำงรำยได้จำกไม ้
มีค่ำ ซ่ึงช่วยควบคุมและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน ์
จำกทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และยังควรมีข้อก�ำหนด 
และจัดท� ำผังกำรใ ช้ที่ดิน ท่ี เอื้อต่อควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ และบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด อำทิ พ้ืนท่ี 
ชุ่มน�้ำระดับชุมชน นอกจำกนี้ ควรส่งเสริมควำมร่วมมือ 
และกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
และ เครือข่ ำยชุมชนใน พ้ืนที่ ในกำรดูแลระบบนิ เวศ 
แหล่งน�้ำและป่ำไม้ รวมทั้งเฝ้ำระวังเพ่ือให้เกิดกำรใช้ 
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม

หลักเกณฑ์ของอนุสัญญำแรมซำร์           ทั้งนี้            สผ.      อยู่ระหว่ำง 
ก ำ รศึ ก ษ ำ วิ จั ย เ พ่ื อ ผลั กดั น พ้ื น ที่ บ ำ ง ปู  จั ง ห วั ด 
สมุทรปรำกำร  ขึ้นเป็นแรมซำร์ไซต์  ล�ำดับท่ี 16 ของ 
ประเทศไทย

นอกจำกนี้   ภำคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำ 
เช่น บริษัท ปตท. จ� ำกัด (มหำชน) ได้จัดตั้งสถำบัน 
ปลูกป่ำ      ปตท.     เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกร
ป่ำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรเพ่ิมพ้ืนที่ ป่ำให้ระบบนิเวศ 
เกิดควำมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ     
พร้ อมกับกำร พัฒนำ เครื อ ข่ ำย ให้ ภ ำคส่ วนต่ ำง  ๆ  
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม  
ทั้งนี้    ในปี 2562    ได้ด�ำเนินกำรปลูกป่ำเพ่ือฟื้ นฟูพ้ืนที่ 
ป่ำต้นน�้ ำ ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ ป่ำตะเบำะ-ห้วยใหญ่ 
อ� ำ เภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่ง เ ป็นป่ำต้นน�้ ำ 
ของแม่ น�้ ำ ชี แ ล ะ เ ป็ นแห ล่งต้ นน�้ ำ ของล� ำ ธ ำ รของ 
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่รอบข้ำง 
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ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาในแผนงานและกิจกรรมด้านน�้า
และการสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการเก็บกักน�้า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพ

การใช้น�้า การบ�าบัดน�้าเสีย เทคโนโลยีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573

กำรขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและกำรยกระดับ 
เทคโนโลยี โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับน�้ำและกำรสุขำภิบำล พร้อมกันนั้นกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศในภูมิภำค 
เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งร่วมกัน 
แก้ไขปัญหำและจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ในระยะที่ผ่ำนมำประเทศไทยให้ควำมส�ำคัญกับควำมร่วมมือระหว่ำง 
ประเทศเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และเศรษฐกิจ รวมถึงเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
น�้ำในประเทศและข้ำมพรมแดน ผ่ำนกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งควำมช่วยเหลือ 
ทำงวิชำกำร และกำรด�ำเนินโครงกำรผ่ำนควำมร่วมมือไตรภำคีและควำมร่วมมือในระดับอนุภูมิภำค 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะ 5 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีควำมร่วมมือกับองค์กร 
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ อำทิ องค์กร 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ 
ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบระหว่ำงประเทศอื่น ๆ อำทิ  
แผนงำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอนุภูมิภำคลุ่ม 
แม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic 
Cooperation Program: GMS) แผนงำนกำรพัฒนำ 
เขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนี เซีย-มำเลเ ซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 
IMT-GT)   กรอบควำมร่วมมือแม่โขง-ล้ำนช้ำง  (Mekong-
Lancang Cooperation) ข้อริเริ่มลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำง 
(Lower Mekong Initiative: LMI) คณะกรรมำธิกำร 
แม่น�้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และ 
สถำบันควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง 
(Mekong Institute: MI) นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังได้ 
ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศก�ำลังพัฒนำ 
และพัฒนำน้อยที่สุดอื่น ๆ โดยเฉพำะประเทศเพ่ือนบ้ำน  
อำทิ กำรร่วมส�ำรวจและประเมินศักยภำพน�้ำบำดำล 
ในพ้ืนที่ เ พ่ือจัดท�ำแผนแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรน�้ ำ 
บำดำลอย่ำงยั่งยืนของ สปป.ลำว การด�าเนินการที่ผ่านมา

ใ น ร ะ ย ะ  5  ปี  ที่ ผ่ ำ น ม ำ  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม 
ควำมร่วมมือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ ำ  อำทิ  ควำม 
ร่วมมือกับ GIZ ในกำรด�ำ เนินโครงกำรบริหำรพ้ืนที่ 
ลุ่มน�้ำโดยอำศัยมำตรกำรเชิงระบบนิเวศเพ่ือบรรเทำ 
ภัยแล้งและอุทกภัยในลุ่มน�้ำชีและลุ่มน�้ำท่ำดี         โครงกำร 
เพ่ือกำรบรรเทำสภำวะโลกร้อนที่ เกี่ยวข้องกับน�้ำและ 
น�้ำเสีย และโครงกำรด้ำนน�้ำ ภำยใต้แผนงำนควำมร่วมมือ 
ไทย-เยอรมันด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

6.a
SDG

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของลุ่มน�้าโขง
ตอนบนและตอนล่าง

ที่มำ: คณะกรรมำธิกำรแม่น�้ำโขง
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาในแผนงานและกิจกรรมด้านน�้า
และการสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการเก็บกักน�้า การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพ

การใช้น�้า การบ�าบัดน�้าเสีย เทคโนโลยีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573

แผนภาพแนวคิด EbA

ที่มำ: Midgley et al. 2012

ความท้าทาย
กำรขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งในภำพรวมและ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
โรคโควิด-19 ซึ่งอำจท�ำให้กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือ 
ควำมช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ขำดควำมต่อเนื่องและมี 
แนวโน้มลดลง นอกจำกนี้ ในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำ 
ข้ำมพรมแดนยังมีข้อจ�ำกัดในกำรประสำนควำมร่วมมือ 
โดยเฉพำะด้ำนข้อมูลที่อำจกระทบต่อควำมมั่นคงของ 
ประเทศ ประกอบกับผลประโยชน์ของประเทศต้นน�้ำ  
กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำที่แตกต่ำงกัน จึงเป็นอุปสรรค 
ส�ำคัญที่ท�ำให้ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องควรบูรณำกำรข้อมูลแผนงำน/ 
โครงกำรควำม ร่วมมื อ ร ะหว่ ำ งปร ะ เทศ  เ พ่ื อลด 
ควำมซ�้ ำซ้อนและ เ พ่ิมประสิทธิภำพของกำรด� ำ เนิน 
โครงกำรได้อย่ำงครอบคลุม     พร้อมทั้งจัดท�ำระบบติดตำม 
และประเมินผลโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถ 
น�ำข้อมูลมำใช้ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน รวมถึงเกิด 
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งนี้ ยังควรค�ำนึง 
ถึงควำมย่ังยืนของโครงกำร เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถด� ำ เ นินกำรต่อ เองได้ 
หลังจำกที่กำรให้ควำมช่วยเหลือสิ้นสุดลง หรือสำมำรถ 
น�ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน ์
ต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในพ้ืนที่ได้

6.a
SDG

(Thai-German Cl imate Programme (TGCP)  
– Water )  โดยในกำรด� ำ เนินงำนภำยใต้ โครงกำร 
TGCP-Wate r  ส� ำนั กง ำนทรัพยำกรน�้ ำ แห่ งช ำต ิ
ร่ ว ม กั บ  G I Z  จั ด ก ำ ร ฝึ ก อบ รมหลั ก สู ต ร พัฒน ำ 
ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร น�้ ำ 
แบบบูรณำกำร ( Integrated Water Resources 
Management: IWRM) และกำรปรับตัวโดยอำศัย 
ร ะบบนิ เวศ (Ecosystem-based Adaptat ion :     
EbA)    อีกทั้งยังมีควำมร่วมมือภำยใต้กรอบควำม 
ร่วมมือระหว่ำงประเทศอื่น ๆ  อำทิ กำรสนับสนุนจำก 
กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้ำนช้ำง  ผ่ำนโครงกำรกลไก 
ควำมร่วมมือข้ำมพรมแดนเพ่ือสนับสนุนกำรปรับตัว 
ต่ อกำร เปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ อ ำกำศแล ะ พัฒนำ 
โครงกำรพลังน�้ำ และโครงกำรวิจัยร่วมเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำข้ำมพรมแดนด้ำนอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนท่ี 
ลุ่มน�้ ำสำย-น�้ ำรวก  ระหว่ำงประเทศไทยและเมียนมำ 

นอกจำกนี้  ป ร ะ เทศ ไทยยั ง ใ ห้คว ำม ช่วย เหลื อแก่
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  อำทิ  กำรขุดเจำะบ่อบำดำลให้แก่ 
สถำบันเทคโนโลยีก�ำปงสปือ ในประเทศกัมพูชำ เพ่ือเป็น 
กำรยกระดับคุณภำพชี วิต ส่งเสริมกำรมีสุขอนำมัย 
ที่ดี       และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจทั้งด้ำนกำรท่องเท่ียวและกำรค้ำขำย 
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการปรับปรุงการจัดการน�้าและการสุขาภิบาล

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนท้องถิ่นในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรสุขำภิบำล เป็นกำรสร้ำง 
ควำมมั่นใจว่ำควำมต้องกำรของคนทุกกลุ่มในระดับพ้ืนที่จะได้รับกำรดูแลและตอบสนองอย่ำงทั่วถึง กำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับกลไกบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรสุขำภิบำลในระดับท้องถิ่นจะช่วยให้กำรท�ำงำนเกิดประสิทธิภำพ  
เหมำะสมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละพ้ืนท่ี สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งสำมำรถ 
รับมือกับปัญหำได้ทันท่วงที ซึ่งจะน�ำมำสู่ควำมยั่งยืนในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรสุขำภิบำลของชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ได้ 
ก�ำหนดให้มีกำรจัดตั้งองค์กรผู้ ใ ช้น�้ ำ ซึ่งส่งเสริมให้ 
ผู้ ใช้น�้ำมีสิทธิรวมตัวกันเพ่ือบริหำรจัดกำร ตลอดจน 
อนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำในพ้ืนที่ของตัวเอง โดยค�ำนึงถึง 
สภำพควำมเหมำะสมของระบบนิเวศในพ้ืนที่และวิถีชีวิต 
ของแต่ละชุมชนได้ นอกจำกนี้ แผนแม่บทกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยังได ้
ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรผลักดันให้ชุมชนสำมำรถบริหำร 
จั ดก ำ รทรั พย ำกรน�้ ำ ใ น พ้ื น ที่ ไ ด้ ด้ ว ยตน เ องผ่ ำ น 

แผนภาพกลไกการสนับสนุนการด�าเนินงานสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
“อบต. จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่“ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ในด้ำนกำร 
สุขำภิบำลมีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นใน 
กำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนำมัยได้จัดท�ำ 
คู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินงำน “องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
จัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือท้องถิ่นชุมชนน่ำอยู่” 
เ พ่ือส่งเสริมควำมเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนใน 
กำรด�ำเนินงำนแบบบูรณำกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำนให้พัฒนำเป็นชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

6.b
SDG
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ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการปรับปรุงการจัดการน�้าและการสุขาภิบาล

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมกำรลุ่มน�้ ำ 22 คณะ  
ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงำนภำครัฐ ส่วนรำชกำรใน
จังหวัด       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และตัวแทนกลุ่ม 
ผู้ใช้น�้ำ     ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและ 
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน�้ ำ ได้อย่ ำงเป็นเอกภำพ 
มีประสิทธิภำพ  และทันต่อสถำนกำรณ์ยิ่งขึ้น  รวมทั้ง 
ศึกษำรำยละ เอียดของปัญหำน�้ ำ ใน พ้ืน ที่ แล ะ เสนอ 
แนวทำงแก้ ไข ปัญหำอย่ ำง เ ป็นร ะบบ  ตลอดจนม ี
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรทรัพยำกรน�้ ำจังหวัด 76 
จั ง หวั ด  เ พ่ื อส นับส นุนก ำ รด� ำ เ นิ นง ำนของคณะ 
กรรมกำรลุ่มน�้ำและคณะกรรมกำรทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ 
ในกำรท�ำหน้ำที่กลั่นกรองแผนงำนโครงกำรด้ำนน�้ ำ 
และบริหำรจัดกำรน�้ำระดับจังหวัดร่วมด้วย ซึ่งกลไก 
ในร ะดับลุ่ มน�้ ำ แล ะร ะ ดับจังหวัดดังกล่ ำว ช่วย เ พ่ิม 
บทบำทของท้องถิ่นในกำรมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรน�้ำ

นอกจำกนี้    กรมอนำมัยยังได้ด�ำเนินโครงกำรสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้น� ำหลักกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มำใช้พัฒนำคุณภำพ
ระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพประชำชน    ซึ่งได้ด�ำเนินกำร 
ตั้งแต่ ปี 2557 - 2562 โดยมีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นสมัครเข้ ำร่วมพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร 
อนำมัยสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 1,015 แห่ง และผ่ำนกำร 
ประเมินคุณภำพ จ�ำนวน  957  แห่ง  นอกจำกนี้ ยังได้
ด� ำ เนิน โครงกำรพัฒนำคุณภำพน�้ ำบริ โภคส� ำห รับ 
โรงเรียนในถิ่น ทุรกันดำร ซึ่งสอดคล้องกับภำรกิจ 
ของแผนพัฒนำ เด็ กแล ะ เยำวชน ในถิ่ นทุ รกั นดำร 
ฉบับที่  5 ภำยใต้กองทุนพัฒนำเด็กและ เยำวชนใน 
ถิ่นทุรกันดำร เพ่ือยกระดับกำรเข้ำถึงน�้ ำสะอำดของ 
นักเรียนและประชำชนในพ้ืนที่ ห่ ำงไกล  เสริมสร้ ำง 
ควำมเข้มแข็งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำสะอำด
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง เ พ่ือพัฒนำน�้ ำ 
ให้มีคุณภำพเหมำะสมกับกำรอุปโภคบริโภค

ความท้าทาย
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรสุขำภิบำลส่วนใหญ่ 
ถูกก�ำหนดจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ท�ำให้ในหลำยกรณี
นโยบำยไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรตำมบริบท 
กำรพัฒนำในพ้ืนทีไ่ดอ้ยำ่งเหมำะสม ดงันัน้ กำรมสีว่นร่วม 
ของประชำชนและภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
จึงมีควำมส�ำคัญเพ่ือสะท้อนควำมต้องกำรและปัญหำ 
อุปสรรคในระดับพ้ืนที่กลับไปยังระดับนโยบำย แม้ว่ำ  
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 จะเปิดโอกำส 
ให้ผู้ ใช้น�้ ำในระดับพ้ืนที่ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำมำกขึ้น ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร 
ลุ่ มน�้ ำ แล ะคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน�้ ำ จั งหวัด  
อย่ำงไรก็ดี ควำมพร้อมของชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
ในพ้ืนที่ยังเป็นประเด็นที่มีควำมท้ำทำยสูง โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ ำ กำรประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรแผนงำน/โครงกำร 

ข้อเสนอแนะ
องค์กรและภำคีกำรพัฒนำในระดับท้องถิ่นเป็นหน่วยงำน
ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรเชื่อมโยงกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ลงสู่ระดับพ้ืนที่ จึงควรมีควำมร่วมมือและกำรท�ำงำน 
ที่สอดคล้องกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในระดับต่ำง ๆ  
เพ่ือลดช่องว่ำงเชิงนโยบำยและช่องว่ำงด้ำนข้อมูล 
รวมถึงควรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของ 
องค์กรในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

6.b
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SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable
      and modern energy for all

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 07

พลังงานเป็นปัจจัยส� าคัญในการด� ารงชีวิตของมนุษย์  และการด� า เนินกิจกรรมเ พ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การพ่ึงพาแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว 
หมดไปหรือพลังงานจากฟอสซิลที่สามารถจัดหาได้อย่างสะดวกและง่ายต่อใช้งานในหลายกิจกรรม ส่งผลให้ 
ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด    และเป็นปัจจัยส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ด้วยเหตุน้ี  
พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นทางเลือกในการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน 
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงและหาซื้อพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในภาคพลังงาน การเพ่ิมบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2562 ครัวเรือนกว่าร้อยละ 99.8 สามารถเข้าถึง 
ไฟฟา้ แม้ประเทศไทยจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทน
ที่ เ พ่ิมขึ้นและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2) ลง ซึ่งในปี 2562 ภาคพลังงานมีการปล่อย CO2 

เฉลี่ย 1.89 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 พันตัน 
เทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) ลดลงจาก 1.94 พันตัน CO2  
ต่อการใช้พลังงาน 1 ktoe ในปี 2559 นอกจากนี้ 
ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาไปสู่ 
สังคมคาร์บอนต�่าที่ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล  
โดยมี เ ป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
และเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่ง ในระหว่าง 
ปี 2559 - 2563 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
13.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 15.1 ในปี 2563 และค่าความ 
เข้มของการใช้พลังงาน (Energy Itensity: EI)  
มีแนวโน้มลดลงโดยค่าความเข้มของการใช้พลังงาน 
ในปี 2563 อยู่ที่ 7.49 ktoe ต่อพันล้านบาท คิดเป็นผล 
การประหยัดพลังงานเท่ากับ 10,608 ktoe ลดลงจาก 
ปี 2559 ที่มีค่า EI อยู่ท่ี 8.12 ktoe ต่อพันล้านบาท 
น อ ก จ า ก นี้  ยั ง ไ ด้ พั ฒ น า โ ค ร ง ข่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ มี 
ความทันสมัยสามารถรองรับและเชื่อมต่อกับแหล่งผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยการส่งเสริมระบบ 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด อย่างไรก็ดี  
สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน 
ยังคงน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

7
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการขยายบริการไฟฟ้า 
ใ ห้ ค รอบคลุ ม   โดย เฉพา ะ ใ น พ้ื นที่ ห่ า ง ไกลที่ ยั งมี 
ความท้าทายในการเข้าถึงไฟฟ้า      โดยหน่วยงานหลักท่ี 
เกี่ ยวข้ อง ได้ พัฒนาร ะบบสายส่ งแล ะสถานี ไฟฟ้า 
ทั่วประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
ในชุมชน      อาทิ      การลงทุนในโครงการไฟฟา้พลังงานน�้า
ขนาด เล็ ก  แล ะ โครงการผลิต ไฟฟ้าจ ากกั งหั นลม 
และพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ห่างไกล  นอกจากนี้ 
ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ม า ร์ ท ก ริ ด ใ ห้ เ กิ ด บู ร ณ า ก า ร 
ด้านการจัดหาไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ  
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ยั่ ง ยื น  แล ะ มี คุณภ าพบ ริก า ร ที่ ดี   

 

ผ่านโครงการน�าร่อง  อาทิ   โครงการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะในพ้ืนที่ เมืองพัทยา  โครงการน�าร่อง 
ก ารตอบสนองด้ าน โหลดแล ะกล ไกร าค า ใน พ้ื น ที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และโครงการพัฒนา 
ระบบไมโครกริดที่อ�าเภอเบตง        จังหวัดยะลา        และอ�าเภอ
แม่สะเรียง      จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
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ความท้าทาย
สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่ เกี่ยวข้องกับ 
ก า รผลิ ต ไฟฟ้า จ ากพ ลังง านแสงอา ทิตย์ แ ล ะ ลม  
ทั้งในด้านการกักเก็บพลังงานและการเพ่ิมเสถียรภาพ 
ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมุน เวียนสามารถแข่งขันได้กับ เ ชื้ อ เพลิงฟอสซิล  
อีกทั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 
มีแนวโน้มท่ีจะทวีความเข้มข้นขึ้น จึงเป็นความท้าทาย 
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนและก�ากับ 
ดูแลด้านพลังงานของประเทศในการปรับทิศทางของ 
นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ใ ห้สอดคล้องกับแนวโน้ม 
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ ร ว ด เ ร็ ว ข อ งภ า คพลั ง ง า น  
โดย เฉพา ะก ารปรั บปรุ ง แผนการผ ลิต ไฟฟ้า ของ 
ประเทศในระยะยาวที่ยังให้ความส�าคัญกับพลังงานจาก 
ฟอสซิลเ ป็นหลักและการปรับปรุงกฎระเบียบที่ เ ป็น 
อุปสรรคต่อการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและการผลิต 
ไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน อาทิ การขอใบอนุญาตผลิต 
ไฟฟา้ นอกจากน้ี ยังขาดทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ
สถานการณ์พลังงานโลกที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไป 
สูพ่ลงังานสะอาด    ประกอบกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยี
ที่ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนม ี
ต้นทุนที่ ส ามารถแข่งขัน ได้กั บการผลิต ไฟฟ้าจาก 
เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมท้ังแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ในภาคพลังงาน ทั้งการกระจายตัวของระบบการผลิต 
และการ ใ ช้ ไฟฟ้า ที่ ผู้ บริ โภคเข้ ามา มีบทบาทมากขึ้ น  
ความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคของ 
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ท�าให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ควรให้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร้างตลาดพลังงาน 
ให้สมดุลและสอดรับกับทิศทางพลังงานโลกอย่างน้อย 
3 ประการ ได้แก่ (1) Decarbonization ส่งเสริม 
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพ่ือลด 
การปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊ าซ เรื อนกร ะจก  

(2) Decentralization ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการกระจายตัวของแหล่งผลิต 
และจ�าหน่ายพลังงานส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน 
และครัวเรือน สามารถติดตั้งเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต 
พลังงานสะอาด อาทิ  โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม  
และโรงไฟฟา้ ชุมชน และ (3) Digitalization สนับสนุน 
การลงทุนและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการเดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตต�่าสุดและมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการโครงข่ายและระบบ
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

SDG

7.2
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7.3
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย
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แนวคิดของการจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์มีที่มาจาก 
พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม 
จังหวัดอุบลราชธานี ริ เริ่มน�าโซลาร์ เซลล์มาใช้ ในวัด 
เพ่ือลดค่าใช้ จ่าย และหยิบยกประเด็นเรื่องพลังงาน 
ทดแทนมาใช้ในการสอนนักเรียน จนกลายเป็นศูนย์อบรม 
โซลาร์ เ ซลล์ ใ ห้ แก่ ปร ะชาชน ท่ัว ไปแล ะ เ ป็นต้นแบบ 
การผลิตพลังงานไฟฟา้ในพ้ืนที่ชุมชนและวัดท่ีไม่สามารถ 
เข้าถึงไฟฟ้าได้ ซึ่งแนวคิดการติดต้ังโซลาร์ เซลล์ใน 
พ้ื นที่ ห่ า ง ไกล ได้ ขย ายผล ไปสู่ ก า รจั ดตั้ งกองทุ น 
แสงอาทิตย์ (Thailand Solar Fund) ซึ่งเป็นความ 
ร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งด้านผู้บริโภค 
ด้านศาสนา  ด้านการพัฒนาเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
เมื่อปี 2561 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วน 
ต่าง ๆ และผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การปฏิรูปพลังงานและการ เป ลี่ยนแปลงนโยบาย 
ด้านพลังงานหมุนเวียนให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึง 
พลังงานสะอาดและมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
ต่อไป โดยได้ด�าเนินการระดมทุนและเปิดรับบริจาคเพ่ือ 
น�าไปจัดซื้อโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล 
ทั่วประ เทศ ชุมชนและสถานที่ ที่ ไ ม่ มี ไฟฟ้า เข้ าถึงได้ 

กรณีศึกษา

กองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund)
ซึ่งเป็นการผลักดันและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ที่ช่วยลดรายจ่ายและเพ่ิมรายรับให้แก่ประชาชนหาก 
สามารถผลิตไฟฟา้และจ�าหน่ายได้ในระยะต่อไป

โครงการระยะแรกของกองทุนแสงอาทิตย์ได้ระดมทุน 
จากภาคประชาชนรวม  7.7  ล้านบาท    เพ่ือด�าเนินการติดตั้ง
โซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ได้แก ่
โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก โรงพยาบาลภูสิงห ์
จงัหวดัศรสีะเกษ     โรงพยาบาลศรอีดุม   จงัหวัดอบุลราชธานี
โรงพยาบาลชุมแพ   จงัหวดัขอนแกน่   โรงพยาบาลแกง่คอย
จังหวัดสระบุรี  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จังหวัดจันทบุร ี
และโรงพยาบาลหลังสวน   จังหวัดชุมพร    โดยมีก�าลังผลิต 
ติดตั้งเริ่มต้นที่แห่งละ 30 กิโลวัตต์ในระบบออนกริดหรือ 
ระบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ส�ารองแต่ยังเชื่อมต่อระบบหลัก 
ของการไฟฟา้ เพ่ือเป็นการเริ่มต้นการพ่ึงพาตนเองด้าน 
พลังงานให้กับโรงพยาบาล ซึ่งก�าลังการผลิตดังกล่าว 
จะ ช่วยลดภาระค่ า ไฟฟ้าของแต่ล ะ โรงพยาบาลไ ด้ 
ประมาณ 200,000 บาทต่อปี และยาวนานถึง 25 ปี และ 
ขณะนี้ อยู่ ร ะห ว่างการด� า เนิน โครงการในระยะที่  2 
เพ่ือติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพ 
7 แห่ง เพ่ือให้เป็นสถานเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนให้กับ 
นักเรียน นักศึกษา และลดภาระค่าไฟฟา้ให้กับหน่วยงาน 

ที่มา : โรงเรียนศรีแสงธรรม

ที่มา : โรงเรียนศรีแสงธรรม
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พลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และเมือง รวมท้ังสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้จะมีประชากรที่เข้าถึง
ไฟฟา้เพ่ิมขึ้นในระยะที่ผ่านมา แต่ยังคงมีกลุ่มประชากรเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้  
ในราคาที่จ่ายได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานสมัยใหม่ก�าลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านมาสู่การใช้ 
พลังงานไฟฟา้มากขึ้น อีกท้ังแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟา้โดยผู้บริโภค (prosumer) ที่เพ่ิมขึ้น
แต่ละประเทศจึงต้องให้ความส�าคัญกับความม่ันคง ความเพียงพอ และความเป็นธรรมในการจัดหาและเข้าถึงพลังงาน
ในราคาที่เหมาะสม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีครัวเรือนเข้าถึงไฟฟา้ร้อยละ 
99.8 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 99.7 ในปี 2559 นอกจากนี้ 
ในปี 2562 สัดส่วนประชากรที่ พ่ึงพาเชื้อเพลิงและ 
เทคโนโลยีสะอาดเป็นหลัก อยู่ที่ร้อยละ 84.90 เพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 81.1 ในปี 2559 และเมื่อพิจารณามิติของ
ความมั่นคงทางพลังงาน พบว่าในปี 2563 โรงไฟฟา้
ในระบบของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
มีก�าลังผลิตตามสัญญารวม 45,480.37 เมกะวัตต์  
โดยร้อยละ 35.26 ของก�าลังผลิตรวมทั้งประเทศมาจาก 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน 
รายใหญ่ร้อยละ 31.33 รับซ้ือจากผู้ผลิตรายเล็กร้อยละ  
20.83  และรับซื้อจากต่างประเทศอีกร้อยละ 12.58 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2559 พบว่าสัดส่วนการรับซื้อ 
ไฟฟา้จากเอกชนรายย่อยและจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงพลงังาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟา้ฝ่ายผลติ 
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) และ 
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ร่วมกันส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทนในชุมชน อาทิ การลงทุนในโครงการ 
ไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากกังหันลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ห่างไกล  
รวมทั้งการด�าเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจ�าหน่าย 
ไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่และครัวเรือนที่ห่างไกล และ 
การขบัเคลือ่นแผนปรบัปรงุและขยายระบบจ�าหนา่ยพลงังาน 
ไฟฟา้ ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุน 

ที่มา : การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

รวมกว่า 1 แสนล้านบาท สามารถเข้าถึงประชากรได้กว่า 
142,000 ครัวเรือนและเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟา้ทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ยังด�าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ขยายระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้สามารถรองรับ 
ความต้องการไฟฟา้ที่เพ่ิมขึ้นและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม 
จากการส�ารวจครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟา้ใช้ทั่วประเทศของ 
กฟภ. พบว่าในพ้ืนที่ห่างไกลที่การไฟฟา้ยังเข้าไม่ถึงหรือ 
ไม่สามารถปักเสา และพาดสายไฟฟา้เข้าไปได้ เนื่องจาก 
ตั้งอยู่ในเขตป่าเขา เกาะต่าง ๆ หรือในอุทยานแห่งชาติ 
ดังนั้น เพ่ือให้พ้ืนที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ ภาครัฐจึงมี 

สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่
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ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และเชื่อถือได้โดยถ้วนหน้า ภายในปี 2573

7.1
SDG

ความท้าทาย 
ประเด็นส�าคัญในการพัฒนาพลังงานไทยคือการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความน่าเช่ือถือของระบบ 
และการปรับโครงสร้างราคาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได ้
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของไทยยังพ่ึงพิงการน�าเข้า 
ทั้งวัตถุดิบและไฟฟา้จากต่างประเทศ    ขณะท่ีอุตสาหกรรม 
พลังงานสมัยใหม่ที่ พ่ึงพาแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
มากขึ้น และแนวโน้มการผลิตไฟฟ้า โดยผู้บริ โภคที่ 
ประชาชนและภาคธุรกิจเป็นทั้งผู้ซื้อไฟฟา้และผู้ต้องการ 
ขายก� าลังการผลิตไฟฟ้าส่วน ท่ี เห ลือ ใ ช้ เ ข้ าสู่ ร ะบบ  
เป็นความท้าทายของหน่วยงานด้านนโยบาย ก�ากับ  
และหน่วยปฏิบัติท่ีต้องปรับโครงสร้างตลาดพลังงาน 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและสอดรับกับทิศทางการพัฒนา
ด้านพลังงานของโลกอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่  
(1) Decarbonization ส่งเสริมการผลิตและการใช้ 

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพ่ือลดการปล่อยมลพิษ 
ทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก (2) Decentralization  
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน 
การกระจายตัวของแหล่งผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนและครัวเรือนสามารถ 
ติดตั้งเทคโนโลยีเ พ่ือการผลิตพลังงานสะอาด อาทิ  
โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าชุมชน และ  
(3) Digitalization สนับสนุนการลงทุน และบริหาร 
จั ดก าร โครงส ร้ าง พ้ืนฐานด้ วย เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  
มีการเดินเคร่ืองเพ่ือผลิตไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ที่มีต้นทุน 
การผลิตต�่ าสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ เกิด 
การบริหารจัดการโครงข่ายและระบบพลังงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
การสร้างหลักประกันเพ่ือให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง 
พลังงานสมัยใหม่ได้ในราคาถูก เชื่อถือได้ และยั่งยืนใน 
อนาคต    ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
และความเชื่อถือได้ในด้านพลังงาน โดยการปรับปรุง 
กฎหมายและระเบียบเพ่ือการก�ากับดูแล เพ่ือส่งเสริม 
การแข่งขัน การปรับโครงสร้างตลาดและราคาเพ่ือให้ 
มีการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม สนับสนุน 
การเพ่ิมขีดความสามารถและการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม ่
มาใช้ในกิจการพลังงาน เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงาน 
ได้ในราคาที่เหมาะสม และเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่มีความยืดหยุ่นของระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถ 
รองรับการผลิตและการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้ง 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
ในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่าย 
ไฟฟา้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด

นโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการสมาร์ทกริดและ 
ไมโครกริด รวมทั้งการใช้กลไกของกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ด�าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้
จากพลังงานสะอาดในพ้ืนที่ห่างไกล ทั้งระบบโซลาร์เซลล์ 
และกังหันลม เพ่ือให้ประชาชนบนเกาะและในพ้ืนที่ห่างไกล 
สามารถพ่ึงพาการผลิตไฟฟา้จากแหล่งพลังงานในชุมชน 
ของตนเองได้

ที่มา : เอกสารการบรรยายของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
         และ World Economic Forum, March 2017
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เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานขยะ ขยายตัวและได้รับ 
ความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการด้านพลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ 
ทุกคนเข้าถึงและน�ามาผลิตเป็นพลังงานได้ง่าย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้ต้นทุนการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ต้องพิจารณาศักยภาพของภูมิประเทศและทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ความสามารถของโครงข่ายพลังงานในการรองรับพลังงานหมุนเวียน และความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้การลงทุนมีความคุ้มค่าและลดความเสี่ยงในการลงทุนตลอดทั้งโครงการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
รูปแบบของการใชพ้ลังงานทดแทน1     ทีส่�าคัญในประเทศไทย 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทที่ให้พลังงานใน 
รูปแบบไฟฟ้า (2) ประ เภทที่ ให้พลังงานในรูปแบบ 
ความร้อน และ (3) ประเภทท่ีให้พลังงานในรูปแบบ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 12.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2563  
ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยอยู่ในรูปแบบ 
พลังงานความร้อนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้า  
และเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามล�าดับ ทั้งนี้ เป้าหมายตาม 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก    
พ.ศ. 2561 - 2580 ก�าหนดว่าการใช้พลังงานทดแทน 
ที่ผลิตได้ภายในประเทศควรเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 24.08  
ในปี 2573 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1 กระทรวงพลังงาน ได้ให้ค�าจัดกัดความของพลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่น�ามาใช้แทนน�้ามันเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท คือ (1) พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้
  แล้วหมดไป หรือ พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน�้ามัน และทรายน�้ามัน และ (2) แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน
  ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น�้า และไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในบริบทด้านพลังงานของประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทนในภาพรวม

การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2562

ที่มา: รวมการผลิตไฟฟา้นอกระบบ

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานทดแทนขั้นสุดท้าย

เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก
(global energy mix) ภายในปี 2573

7.2
SDG
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เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก
(global energy mix) ภายในปี 2573

7.2
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้สนับสนุนพลังงานทดแทนตามศักยภาพ 
เชิงพ้ืนที่ เป็นส�าคัญ           เช่น     กรุงเทพมหานคร     มีอาคาร 
ธุรกิจและบ้านที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นและมีการใช้ 
พลังงานในรูปแบบไฟฟา้สูง ศักยภาพการพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาเป็นหลัก          ขณะที่พ้ืนที่นอกเขตเมืองจะมีศักยภาพ
การผลิตพลังงานหลายประเภท    ได้แก่     เศษวัสดุเหลือ 
ทิ้งทางการเกษตร     น�้าเสีย      และของเสียในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม     โดยรัฐบาลได้ด�าเนินโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ส� าคัญ  
อาทิ  โครงการส่งเสริมใ ห้ ชุมชนผลิตพลังงานด้วย 
ตนเอง          และลดต้นทุนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  
โครงการพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  ขนาด 
2     กิโลวัตต์     และ   5   กิโลวัตต์      โครงการโรงไฟฟา้พลังน�้า 
ชุมชนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาส�าหรับภาคประชาชนประเภทบ้าน 
ที่อยู่ อาศัย และโครงการส่ง เสริมการใ ช้ ไบโอดี เซล
ในสัดส่วนที่ สูงขึ้ น  เ ช่น การ ใ ช้น�้ า มันดี เซล B7 B10   
และ   B20

ความท้าทาย 
ภาคพลังงานของไทยมีความท้าทายจากการเปล่ียนแปลง 
ของทิศทางพลังงานโลก   รวมทั้งแนวโน้มการใช้พลังงาน 
ที่ เ พ่ิมขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
การเพ่ิมขึ้นของประชากร และยังพ่ึงพาการน�าเข้าน�้ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ   และพลังงานไฟฟา้จากต่างประเทศ   อีกทั้ง
ความผันผวนของราคาน�้ ามัน  และผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้ผู้ประกอบการ 
ด้านโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน�้ ามัน ผู้ผลิตเอทานอล และ 
ไบโอดี เซลประสบปัญหาในการวางแผนการจัดหา 
การผลิตการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการท�า 
สัญญาการค้าและการลงทุนระยะยาว
 
นอกจากนี้  ยัง มีอุปสรรคในการน� า ใ ช้กฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันของกิจการ 
ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุม โดยเฉพาะ 

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมการจัดหาก�าลังผลิตไฟฟา้ให้มีการกระจาย
แหล่งและประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification)  
โดยค�านึงถึงต้นทุนการผลิต ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชิงพ้ืนที่และ 
สนับสนุนแนวคิดการผลิตไฟฟ้าโดยผู้บริ โภคภายใต ้
ก ารมี ส่ วน ร่วม ในร ะดั บ ชุมชนแล ะร ะดั บค รัว เ รื อน 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าและการใช้พลังงาน 
ส ะอ าด  นอกจากนี้  ยั งควร มีม าตรการที่ ชั ด เ จน 
เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ย า น ย นต์ ไ ฟฟ้ า เ พ่ิ ม ขึ้ น  
รวมทั้ งสนับสนุนการปรับโครงสร้ างกิจการไฟฟ้า 
และก๊ าซธรรมชาติของไทยให้ เหมา ะสมกับบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันนี้ควรพัฒนาระบบส่งและ 
จ� า หน่ า ย ไฟฟ้า ใ ห้ ทั นสมั ย  มี ขี ดคว ามสาม ารถ ใน 
การรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามศักยภาพ 
และสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของ 
แต่ละ พ้ืนที่  เ พ่ือให้รองรับกับสถานการณ์พลังงาน 
และพฤติกรรมการใช้ไฟฟา้ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก อาทิ การขอ 
ใบอนุญาตผลิตไฟฟา้ต้องด�าเนินการผ่านหลายหน่วยงาน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟา้ให้ทันสมัย 
และรองรับการเช่ือมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เพ่ิมอัตราการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก
ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2573

ประเทศไทยมี เ ป้าหมายเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงานเพ่ือลดอัตราการใช้พลังงาน 
โดยรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30  
ภายในปี 2580 เม่ือเทียบกับปี 2553 โดยลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 49,064 พันตันเทียบเท่า 
น�้ามันดิบ (ktoe) ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมพิจารณาจากค่า EI อันเป็นการวัดปริมาณ 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หนึ่งหน่วย หากค่า EI ลดลง หมายถึง 
มีการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตสินค้าและบริการน้อยลง อันจะสะท้อนให้เห็นว่าการใช้พลังงานของประเทศ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังน้ี แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานประเทศไทยประกอบด้วย (1) การประหยัด 
หรือลดการใช้พลังงานที่ ไม่จ�าเป็น และ (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานจะมีส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
กระทรวงพลังงานมีแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) หรือ EEP2018 เป็นยุทธศาสตร์ 
และก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์ 
พลังงาน ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ 
โดยเฉพาะภาคขนส่ง ซ่ึงเ ป็นกิจกรรมท่ีใช้พลังงาน 
ประมาณ 1 ใน 3 ของความต้องการพลังงานรวมของ 
ประเทศ ซ่ึงในปัจจุบัน EEP2018 ก�าหนดเป้าหมาย 
ลดความเข้มของการใช้พลังงานให้ได้ เ ท่ากับ 6.64  

ผลการด�าเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2563

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ภายในปี 2573 โดยในปี 2563 ค่า EI อยู่ที่ 7.53 ktoe 
ต่อ พันล้ านบาท คิด เ ป็นผลการประหยัดพลังงาน 
เท่ากับ 10,185 ktoe ลดลงจากปี 2559 ที่มีค่า EI  
อยู่ที่  8.12 ktoe ต่อพันล้านบาท ประหยัดพลังงาน 
เท่ากับ 4,177 ktoe โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าค่า EI  
ของประเทศมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นถึงการใช้ 
พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมายเหตุ:  1/ การใช้พลังงานกรณีด�าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 2/ ค่า EL กรณีปกติมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการปรับปรุงการจัดท�ารายได้ประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  จนถึงปี พ.ศ. 2561 
 จึงส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงค่า EL ของปี พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นปีฐาน (กรณีปกติ) ที่ใช้ในการจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554  - 2579 โดยปรับจาก 15.28 ktoe/พันล้านบาท เป็น 8.54 ktoe/พันล้านบาท 
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เพ่ิมอัตราการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก
ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ .  2561–2580  มุ่ ง เน้น 
การอนุรักษ์พลังงานใน 5 สาขาเศรษฐกิจหลัก ได้แก่  
(1) อุตสาหกรรม (2) ธุรกิจการค้า (3) บ้านอยู่อาศัย 
(4) เกษตรกรรม และ (5) ขนส่ง พร้อมทั้งทบทวน 
และปรับปรุงแนวทางในการด�าเนินงานให้สอดรับกับ 
สถานการณ์พลังงานท่ีเปล่ียนแปลงไป     อาทิ     การจูงใจ 
ให้ เกิดการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงาน 
ในรู ปแบบฐานข้ อมู ลขนาด ใหญ่  (B ig  Data )  แล ะ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 
เ พ่ื อ ใ ห้ ด� า เ นิ น ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ ทั น ต่ อ 
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรองรับการใช้พลังงาน 
รูปแบบใหม่      ๆ     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�าเนิน 
ง า น ส� า คั ญ  อ า ทิ  ก า ร อ อ ก ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ณ ฑ์ 
การออกแบบอาคารเ พ่ือการอนุรักษ์พลังงานหรือ        
Building Energy Code: BEC  เพ่ือเป็นมาตรฐาน 
บังคับ ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ที่มีขนาดพ้ืนที่ตั้ งแต ่
2,000  ตารางเมตรขึ้น ไป ต้องออกแบบให้ เ ป็นไป 
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า      ซ่ึงครอบคลุม 
ระบบเปลือกอาคารระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบปรับ 
อ าก าศแล ะ อุ ป ก รณ์ ผลิ ต น�้ า ร้ อ น  นอกจ ากนี้   ใ น 
ภาคขนส่งได้มีการลงทุนเพ่ือขยายระบบขนส่งสาธารณะ 
และระบบรางให้ครอบคลุม     เช่น      โครงการรถไฟทางคู ่
และโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ    และปริมณฑล   
รวมทั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม

ความท้าทาย 
เทคโนโลยีด้ านพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบและพฤติกรรม 
การใช้พลังงานส่งผลให้มาตรการอนุรักษ์และการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผนฯ ยังไม่รองรับ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Independent  
Power Supply: IPS) ขณะทีก่ารปรับปรงุกฎหมาย การลด 
ภาระผูกพันของโรงไฟฟ้าในระบบ และการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานยังไม่ทันกับการเปลี่ยน 
แปลงจนอาจกระทบต่อการวางแผนและความมั่นคง 
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ข้อเสนอแนะ
การสร้างค่านิยมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ส�าคัญและต้องอาศัย 
ความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงควรบู รณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีข้อมูล 
ที่เพียงพอและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังควร 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านพลังงานและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ 
สามารถปรับแผนการด� า เนินงานได้ ทันต่อบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต นอกจากนี้ ภาครัฐควรเร่งรัด 
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการใช้กลไกบริษัท 
จัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 
ที่ด�าเนินการผ่านรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งใช้หลักการ 
การเปลี่ยน “ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าสาธารณูปโภค” เป็น 
“การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน”   โดยผู้รับบริการ 
ไม่ต้องเสียค่าใ ช้จ่ าย เพียงแบ่งปันเงินค่าประหยัด 
พลังงานส่วนหน่ึงคืนให้แก่บริษัท ESCO เป็นรายปี 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ 
การปรับปรุงกฎหมายด้านงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นต่อการด�าเนินงานของ ESCO 
ตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 

ด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดการลงทุนซ�้าซ้อนระหว่างโรง 
ไฟฟา้หลักและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ การพัฒนา 
ระบบขนส่งสาธารณะและระบบรางยังมีความล่าช้ า 
และไม่ครอบคลุมเท่ากับการขนส่งทางรถยนต์ ท�าให้ 
การด�าเนินงานตามแผนฯ ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากกิจกรรมในภาคขนส่งมีการใช้พลังงานในสัดส่วน 
ที่สูงเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ  
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ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการใช้ไฟฟา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังสนับสนุนให้ภาคเอกชนท�าการส�ารวจและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา้ 
เ พ่ือขายไฟฟ้า ให้ปร ะ เทศไทย นอกจากนี้  ยังส่ง เส ริมความ ร่วมมือภายใต้กรอบความ ร่วมมืออา เซียน 
ด้านพลังงาน อาทิ ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟา้อาเซียน (ASEAN Power Grid) การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 
และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท�าวิจัยด้านพลังงานแบ่งได ้
เ ป็น 4 กลุ่มที่ส� าคัญ ได้แก่  (1 ) กลุ่มมหาวิทยาลัย  
(2) กลุ่มสถาบันวิจัยของรัฐ (3) กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และ 
(4 )  หน่ วยงานวิ จั ยของภาค เอกชน แล ะมี กล ไก 
การให้เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพลังงานตาม 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและ 
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     โดยประเทศไทย
มีการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของ 3 การไฟฟ้า 
ในช่วงปี 2559 - 2562 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน 
ปี 2562 ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 1,425 ล้านบาท 
แบ่งเป็นวงเงินของ การไฟฟา้ฝ่ายผลิต (กฟผ.) ร้อยละ 
78.79 การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ร้อยละ 15.65 และ 
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร้อยละ 5.56 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
กับองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยได้เข้าร่วมเป็น 
สมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ  
(International     Renewable    Energy    Agency:    IRENA) 
ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม IRENA 
Assembly    และ   IRENA     Council    เป็นประจ�าทุกปี    พรอ้มทัง้ 
ร่วมกันจัดท�าแผนงานด้านพลังงานทดแทน   (Renewable  
Energy Roadmap:  REmap) และการประ เ มิน 
ความพร้อมด้านนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทย  
(Reneables Readiness Assessment: RRA) 

เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงาน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงพลังงานร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของเยอรมันในโครงการ    Thai-German 
Climate       Programme - Energy      โดยมีผลผลิตส�าคัญ 
ของโครงการ    ได้แก่    (1)   การจัดท�าระบบ      Integrated 
 Provincial    Energy    Planning     Platform  (IPEPP) 
และระบบ   Provincial    Energy    System    Modellng 
Tool  (PEMT) เ พ่ือ ใ ช้ ในการจัดท� าแผนปฏิบัติการ 
พลังงานระดับจังหวัด      และ    (2)  การพัฒนาระบบตรวจ 
วัดรายงาน และทวนสอบ      (Measurement,      Reporting  
and     Verification:   MRV)   ส�าหรับโครงการพลังงาน 
ขนาดเล็ก  ได้ ร่วมมือกับ IRENA ในการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเพ่ือการออกแบบเมือง  

นอกจากนี้     กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผ่านโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการน�าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไปใช้

ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย 
และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพ

การใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาดขึ้น และสนับสนุน 
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ภายในปี 2573
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ประโยชน์          การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และการบริหารจัดการพลังงาน         เทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงานและเซลล์ เชื้อเพลิง (Energy Storage & 
Fuel   Cell)   และระบบสมาร์ทกริดและไมโครกริด

ความท้าทาย 
รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของประเทศไทยมีการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบ 
กับวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 
2556 ที่ก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 3 ของก�าไร 
สุทธิ ในแต่ล ะ ปี  อีก ทั้ งการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมี 
ข้อจ�ากัด ท�าให้ไม่สามารถต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัย 
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กร
ได้ส�าเร็จ

นอกจากนี้ หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศเข้ามาลงทุน 
และ พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนเ พ่ือ ให้ พ้ืนที่ 
ห่างไกลมีไฟฟา้ใช้ แต่ยังขาดการประสานข้อมูลระหว่าง 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ประกอบ 
กับรูปแบบการใช้ ไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงไป ท�า ให ้
กระบวนการวางแผนด้านพลังงานในอนาคตจ�าเป็นต้อง 
บูรณาการข้อมูลระหว่างกันเพ่ือให้ เกิดการวิ เคราะห ์
วางแผน และส่ังการโครงข่ายด้านพลังงานในระดับพ้ืนที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ
องค์กรด้านพลังงานควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
และการลงทุน ใน โครงส ร้ าง พ้ืนฐาน ควบคู่ ไปกับ 
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้าง 
ความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการน�าผลงานวิจัย 
มาใ ช้ประโยชน์ ในเ ชิงอุตสาหกรรมและเ ชิงพาณิชย ์
และลดการน�าเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์จากต่างประเทศ 
โดยภาครั ฐควรบู รณาการคว ามร่ วมมื อ เ พ่ื อลด 
ความซ�้าซ้อนและส่งเสริมให้การวิจัยด้านพลังงานน�าไปสู ่
การใช้งานได้จริง นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมและ 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เพ่ือจัดรูปแบบการเก็บ การรายงาน และการวิเคราะห ์
ข้อมูลพฤติกรรมการผลิตและการใช้พลังงานให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลของ  
Prosumer เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีในอนาคต 
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ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการพลังงานสมัยใหม ่
และยั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก โดยให้สอดคล้อง 

กับโครงการสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น ภายในปี 2573

ในปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้รองรับและเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมุนเวียน1 ได้อย่ างมีประสิทธิภาพและมี เสถียรภาพ ซึ่งจ� า เ ป็นต้องมีการพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า 
ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับความผันผวนของไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน และสามารถส่งไฟฟา้ที่มีคุณภาพ 
และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่แข่งขันได้ โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
ห รือสมา ร์ทกริด เ ป็นระบบท่ีหลายประ เทศน� า ไปใช้ เ ป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพลังงานของประ เทศ  
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ตลอดห่วงโซ่ของระบบไฟฟา้ ตั้งแต่การผลิต การส่งและจ�าหน่ายไฟฟา้ไปถึงผู้บริโภค  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และความยั่งยืนของระบบไฟฟ้า รวมทั้ง 
เชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน ที่มี เป้าหมาย 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบสมาร์ทกริด โดยก�าหนดให้ 
มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 18 แผนงาน/โครงการ ภายในปี 2580

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ที่ผ่ านมาได้มีการด�า เ นินการตามแผนการขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งครอบคลุมโครงการน�าร่อง 
ด้านการตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการ 
พลังงาน จ�านวน 10 โครงการ ด้านระบบพยากรณ์ไฟฟา้ 
ที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จ�านวน 3 โครงการ  
และด้านระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน  
จ�านวน 9 โครงการ ซึ่งบรรลุเป้าหมายของปี 2565  
ที่ตั้งไว้จ�านวนรวม 8 โครงการแล้ว นอกจากนี้ ข้อมูล 
จาก UN Global SDG Database ระบุว่า ก�าลังผลิต 
ติดตั้ งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เวียน 
( insta l led renewable energy-generat ing  
capacity) ต่อหัวประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 มีก�าลังผลิตติดตั้ง 
ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 163.822 วัตต์ต่อคน 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 และ 2559 ที่มีก�าลังผลิตติดตั้งอยู่ 
ที่  148.003 วัตต์ต่อคน และ 136.895 วัตต์ต่อคน 
ตามล�าดับ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเข้าถึงบริการ 
พลังงานสะอาดที่ดีข้ึนของประเทศไทย 

1 ธรรมนูญของ IRENA ระบุว่าพลังงานหมุนเวียนรวมถึงพลังงานที่ผลิตในรูปแบบที่ยั่งยืนจากแหล่งต่าง ๆ  ได้แก่ พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน�้า พลังงานจากมหาสมุทร 
  (พลังงานจากน�้าขึ้น-น�้าลง พลังงานจากคลื่น และพลังงานจากอุณหภูมิของน�้าทะเล) พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

7.b
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย  พ.ศ. 2558 – 2579    เป็นกรอบทิศทาง 
การพัฒนานโยบายระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในภาพรวม 
ของประเทศ ให้เกิดบูรณาการด้านการจัดหาไฟฟ้าและ
การใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ  มีประสิทธิภาพยั่งยืน 
แล ะมี คุณภาพบริ ก า ร ท่ีดี   โดยขณะนี้ อยู่ ร ะ ห ว่ าง 
การด�าเนินการในระยะที่     2       พ.ศ.   2560 – 2564    ซึ่งเน้น 
การพัฒนาโครงการน�าร่อง เพ่ือทดสอบความเหมาะสม 
ทางเทคนิคและความคุ้มค่าของการลงทุนในเทคโนโลยี 
ด้ านต่ าง  ๆ  อาทิ  โครงการพัฒนา โครงข่ าย ไฟฟ้า 
อัจฉริยะในพ้ืนที่  และโครงการน�าร่องการตอบสนอง 
ด้านโหลดและกลไกราคาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ในระยะที่ผ่านมา  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า 
นครหลวง (กฟน. )  ได้ ร่ วมกันจัดท� าแผนปรับปรุง 
ระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต     (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เ พ่ือเสริมการด�าเนินการของแผนแม่บทการพัฒนา 
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ส ม า ร์ ท ก ริ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย     
โดยเน้นความสอดคล้องเชิงนโยบายและเทคโนโลยี 
ก า ร เ ชื่ อม โยงข้ อมู ล ร ะห ว่ างกั นแล ะก ารลง ทุน ใน 
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 07

ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการพลังงานสมัยใหม ่
และยั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก โดยให้สอดคล้อง 

กับโครงการสนับสนุนของประเทศเหล่านั้น ภายในปี 2573

เ ทค โน โล ยี อ่ืน  ๆ  อาทิ  โ รง ไฟฟ้า เสมื อน  (Vi r tua l   
Power  Plant : VPP) ตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้า  
รวมถึงก� าหนดนโยบายและมาตรการที่ จ� า เ ป็นต่อ 
การผลักดันการ ใช้ เทคโน โลยี แล ะการแลกเปลี่ ยน 
ข้อมูลระหว่างผู้ ให้บริการระบบไฟฟ้า  และผู้ ใ ช้บริการ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 
นอกจากนี้      กฟผ.      ได้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด 
ก� าลังผลิต 45 เมกะวัตต์  ณ เขื่ อนสิ รินธร จังหวัด 
อุบลราชธานี  ซึ่งคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ใน
เดือนมิถุนายน 2564 ถือเ ป็นโครงการโซลาร์ เซลล์ 
ลอยน�้าแบบไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก        ที่น�าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังน�้ามาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
เ พ่ือลดข้อจ� ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมุนเวียนที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศท�าให้สามารถผลิต 
ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนาน และเสริมความมั่นคงทาง 
พลังงานสะอาดของประเทศ      ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ      47,000    ตัน/ปี
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ ป่าประมาณ   37,600    ไร่   นอกจากนี้ 
กฟผ. จะร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาให้ เ ป็น 
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน
เพ่ือกระตุ้นธุรกิจท่องเท่ียวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

7.b
SDG

ความท้าทาย 
เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 
ต้นทุนการผลิตและจ่ายพลังงานหมุนเวียนที่ถูกลง 
และแนวโน้มการผลิตไฟฟา้โดยผู้บริโภค และการซื้อขาย 
ไฟฟ้าร ะหว่ างกันที่ เ พ่ิมขึ้ น  ท� า ให้ โครงข่ ายไฟฟ้า ที่ 
รัฐวิสาหกิจลงทุนในบางพ้ืนที่ ไม่ถูกใช้งานอย่างเต็ม 
ศักยภาพ ประกอบกับกฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศให้รองรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ 
ระบบพลังงานโลกได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีสนับสนุน 
การท�างานของระบบสมาร์ทกริดระบบกักเก็บพลังงาน 
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
และระบบควบคุมการท�างานของโครงข่ายไฟฟ้าแบบ 
อัตโนมัติยังคงมีราคาค่อนข้ างสูงท� า ให้การพัฒนา 
ค่อนข้างจ�ากัด 

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาขยายการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 
โดยค�านึงถึงความสามารถในการรองรับการผลิตไฟฟา้ 
จากพลังงานหมุนเวียนและความต้องการใช้ ไฟฟ้า 
ของประเทศ รวมทั้งปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางพลังงานโลก นอกจากนี้  หน่วยงานที่ก�ากับ 
ดูแลด้านพลังงานควรทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้ยืดหยุ่นต่อรูปแบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าในอนาคต 
ที่เปลี่ยนไป อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือรองรับ  
D i st r ibuted Energy Resource โดย เฉพา ะ 
จากแหล่งพลังงานหมุน เ วียน ตลอดจนส่ง เสริม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง และเตรียม 
ความพร้อมสู่การ เ ป็นศูนย์กลางการซื้ อขายไฟฟ้า 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ
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SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic
          growth, full and productive employment 
           and decent work for all

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ  
และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 

08
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08
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 มุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผ่านการยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต โดยการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องให ้
ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างงาน รวมถึงการด�าเนินนโยบายเพ่ือขจัดปัญหา 
แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ ซึ่งจะน�าไปสู่การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่า 
ส�าหรับทุกคนภายใน ปี 2573

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดย 
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่แท้จริงต่อประชากร (growth of real GDP per  
capita) ในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 2.1 ชะลอตัวลงจาก 
ร้อยละ 3.8 และ 3.7 ในปี 2561 และ 2560 ตามล�าดับ 
โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการส่งออกที่ลดลงเนื่องจาก 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี การพัฒนา 
ผลิตภาพแรงงานของไทยท่ีอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดย 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่แท้จริงต่อประชากรผู้มีงานท�าของประเทศไทยใน 
ปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 3 .0 เ ท่ากับปีก่อนหน้า และ 
เป็นระดับที่สูงกว่าท่ีก�าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายผลิตภาพแรงงาน 
ในชว่งปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อปี  

ในด้านการมีงานท่ีมีคุณค่าพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นตาม 
ล�าดับ โดยค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงการท�างานระหว่าง
เพศชายและหญิงมีความใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิง 
ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ างสู งกว่ า เพศชาย เล็ กน้ อย  ในขณะที่ 
อัตราการว่างงานระหว่ างเพศหญิงและ เพศชายม ี
ความใกล้ เคียงกันมาก แสดงให้ เห็นว่าประเทศไทย 
มีช่องว่างระหว่างเพศในด้านเศรษฐกิจลดลง นอกจากนี้  
ในปี 2561 - 2562 ประเทศไทยมอีตัราการปฏิบตัไิม่ถกูตอ้ง 
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศ และสัดส่วนแรงงาน 
เด็กลดลงอย่ างต่อ เนื่ อง  อย่ าง ไ รก็ต าม  อัตรา 
ผู้ได้รับการคุ้มครองประกันสังคมต่อผู้มีงานท�าเฉลี่ย 
ของไทยต�่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็น 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยอยู่ที่ร้อยละ 
43.41 

ในดา้นการเสรมิสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ   เมือ่พิจารณา
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ MSME (GDP MSMEs) 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พบว่าปี 2563  
สัดส่วนผลติภณัฑม์วลรวมของ MSMEs ตอ่ GDP อยู่ที่ 
รอ้ยละ 34.0   เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ  32.8  ในปี  2559  นอกจากนี้  
การบริโภควัสดุพ้ืนฐานต่อหัวยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ซึ่งอาจแสดงให้ เห็นการใช้ทรัพยากรในการผลิตและ 
การบริโภคที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ทั้งนี้ คาดว่าการบรรลุเป้าหมายที่ 8 จะได้รับผลกระทบ 
อย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ซึ่งท�าให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างมาก พร้อมกับ 
อัตราการว่ างงานที่ สู งขึ้ น  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ใน 
ภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่ต้องหยุดชะงักตั้งแต ่
ตน้ปี 2563 

8
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือกระตุ้น 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ     ทั้งมาตรการบรรเทา 
ค่ าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุน
หมู่บ้าน        มาตรการบรรเทาค่าครองชีพส�าหรับเกษตรกร 
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ดู แ ล แ ล ะ เ ยี ย ว ย า ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก 
โรคโควิด-19  นอกจากนี้   ได้ด�าเนินนโยบายเพ่ือยก 
ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม  บ ริก า ร  แล ะก า รค้ า  ก า รลง ทุน ให้ ม ี
ความเข้มแข็ง อาทิ โครงการเพ่ิมศักยภาพแรงงาน 
รองรับประเทศไทย 4.0 และโครงการศูนย์ฝึกอบรม 
เทคโนโลยีชั้ นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
รวมถึงมาตรการยกระดับ ขีดความสามารถ สร้ าง 
เครื อข่ ายธุ รกิ จแล ะส่ ง เสริ มการขยายตลาดของ  
MSMEs  ทั้งนี้   นอกจากการกระตุ้นการเจริญเติบโต 
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ความท้าทาย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวลง 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการส่งออกที่ลดลงแสดงให้ 
เห็นว่าการพ่ึงพาภาคการส่งออกและเศรษฐกิจโลกมาก 
เกินไป เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยใน 
ระยะต่อไปมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดจาก 
การลดลงอย่ างต่อเนื่ องของขนาดก� าลังแรงงาน  
ปร ะกอบกั บการลงทุ นที่ ยั ง ไม่ เ พี ยงพอ รวมทั้ ง 
ความล่าช้าในการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลย ี
และการปรับโครงสร้างการผลิต ซึ่งต้องด�าเนินการ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความรู้แรงงานให้เท่าทัน 
กับความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในด้าน 
การคุ้มครองแรงงาน ประเทศไทยมีอุปสรรคส�าคัญ คือ  
การจ้างงานนอกระบบสูง ท�าให้การคุ้มครองแรงงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมเป็นไปได้ ไ ม่ เต็มที่  
นอกจากนี้  แม้ว่าภาครัฐจะมีความพยายามในการเร่ง 
ด�าเนินการเพ่ือก�าจัดการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก  
ผ่านการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และบทลงโทษ 
ต่าง ๆ แต่การบังคับใช้กฎหมายยังขาดการบูรณาการ 
กันระหว่างหน่วยงานท�าให้การด�าเนินงานยังไม่มีทิศทาง 
ร่วมกนัทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม 

8
SDG

ข้อเสนอแนะ
ก า ร พัฒนา ใ น ร ะ ย ะต่ อ ไ ปควร ใ ห้ ค ว ามส� า คัญกั บ 
เสถียรภาพและความม่ันคงในภาพรวมของประเทศ 
เร่งรัดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้าง 
ภาคการผลิตโดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน 
เทค โน โลยี แล ะนวั ตกรรม เ พ่ื อยกร ะดั บผลิ ตภาพ  
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้ง 
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และการก�าหนด 
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป 
ทั้ งจากบริบทการเปลี่ ยนแปลงของโลกและบริบท 
ในประเทศ อาทิ ประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า อนาคตของ 
งานและพฤติกรรมการด� ารงชีวิตที่ เปลี่ ยนไปของ 
มนุษย์ นอกจากนี้ เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถเจริญ 
เติ บ โต ได้ ต่ อ เ น่ื องอย่ า งมั่ นคงแล ะมี เ สถี ย รภ าพ  
จ�า เป็นต้องเร่งสร้างกลไกและเตรียมภูมิคุ้มกันทาง 
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับความผันผวนในอนาคต  
ทั้ งคว ามผั นผวนของ เศรษฐกิ จ แล ะก า ร เงิ น โ ลก  
การแพร่ระบาดของโรค ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  
นอกจากการใช้มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ ได้รับผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาครัฐ 
ควรเร่งรัดการยกระดับฝีมือแรงงาน ทั้งการเพ่ิมทักษะ 
และปรับปรุงทักษะ (up-skill/re-skill) เพ่ือให้สามารถ 
รองรับกรณีที่แรงงานต้องย้ายภาคการผลิต เนื่องมา 
จ ากอุ ปสงค์ ข องแ รงง านภ ายหลั งก า ร ร ะ บ าดที่ 
เปลี่ยนแปลงไป

ทาง เศรษฐกิ จ แล ะก า ร พัฒนาวิ ส าหกิ จ แล้ ว  ได้ ม ี
การด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ เ ป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบสังคม      อาทิ
การให้ฉลากสิ่งแวดล้อม ส�าหรับแสดงคุณสมบัติของ 
ผ ลิ ต ภัณฑ์ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ สิ่ ง แ วดล้ อ มต�่ า แ ล ะ 
ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ กฎหม ายปร าบปร ามก า ร ค้ า ม นุ ษย์       
การจ้างงานที่ ไม่ เ ป็นธรรม   และการใช้แรงงานเด็ก 
ควบคู่ ไปด้วย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย SDG

8.2
SDG

8.5

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG

8.10
SDG

8.a

SDG

8.1
SDG

8.9

SDG

8.7
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย
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8.3
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8.4
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8.8
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8.b

SDG
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ในการส่งเสริมให้ เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าส�าหรับ 
ทุกคน จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ในการด� า เนิน โครงการ 60 P lus Bakery and   
Chocolate Café มีวัตถุประสงค์หลักในการฝึก 
อบรมทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยให้ 
ความส�าคัญกับการเพ่ิมคุณค่าและสร้างโอกาสให้กับ 
คนพิการ เพ่ือที่คนพิการจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและ 
สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ โครงการเริ่มต้นขึ้น 
ในปี 2557 จากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟกิ (ESCAP) ศูนย์ 
พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
(APCD) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์  บริษัท ไทย ยามาซากิ และสถานเอกอัครราชทูต 
ญี่ ปุ่นประจ�าประเทศไทย โดยผู้พิการทุกประเภทอาย ุ
ระหว่าง 17 - 65 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดย
โครงการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร 
กลางวัน และค่าเดินทาง ส�าหรับการอบรมต่อเนื่อง 
80 - 100 วัน

ในปี 2558 ได้มีการจัดอบรมโครงการต้นแบบในภาค
ธุรกิจอาหาร ทั้งขนมอบและกาแฟ ก่อนที่จะมีการขยาย 
กิจกรรมไปเ ป็นโครงการอบรมการท� าช็อกโกแลต 

กรณีศึกษา

เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและงานที่มีคุณค่าส�าหรับคนพิการ
ในปี 2561 ภายใต้ชื่อ 60 Plus Chocolatier by    
MarkRin Chocolate และในปี 2563 การอบรมได้ 
ครอบคลุมถึงการบริการด้านโรงแรม และร้านอาหาร 
ในอนาคต ทั้งนี้ ก�าไรจาก 60 Plus Bakery and Café 
จะถูกน�ามาเป็นเงินทุนในการจัดการฝึกอบรมผู้พิการ 
ให้มีความพร้อม และความเชี่ยวชาญในการท�างานมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้มีการเปิดร้าน 
Steps with Theera ในรูปแบบของคาเฟ่ให้บริการ 
อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับเปิดฝึกสอทักษะงาน 
ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย นที่ มี ภ า ว ะ อ อทิ ซึ ม  ก า ร ฝึ กสอน ใ ห้ 
ความส�าคัญกับการเรียนรู้ ในการท�าอาหารไปจนถึง 
ระบบต่าง ๆ ในครัว โดยยึดเอาการปฏิบัติเป็นหลักตาม 
ความสามารถและความสนใจของผู้ ฝึกอบรมรวมถึง 
ทักษะในการใช้ชีวิตด้านอ่ืน ๆ อาทิ ความตรงต่อเวลา 
การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า การท�างานร่วมกับผู้อื่น 
และการแต่งกายให้มีความเหมาะสม ทั้งภาษาอังกฤษและ 
ภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมส�าหรับการท�างาน
ในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 
ศิษย์เก่าสามารถเข้าท�างานในร้านอาหารหรือโรงแรม 
ชั้นน�าได้หลายแห่ง

ที่มา : The Cloud

ที่มา : The Cloud
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ในระยะกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความส�าเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยเศรษฐกิจ 
ไทยในช่วงปี 2504 - 2562 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.0 ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น และท�าให้ 
ประเทศไทยได้ขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในปี 2554 อย่างไรก็ดี 
ตั้งแต่ปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน 
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้ นตัวได้เต็มที่ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขาดการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ท�าให้รายได้ต่อหัวของประชาชนในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 
ระดับศักยภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการขยับฐานะการพัฒนาประเทศเข้าสู่กลุ่มประเทศ 
รายได้สูงภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
อัตราการ เจริญเติบ โตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศท่ีแท้จริงต่อประชากร (growth of real GDP 
per capita) ของไทยในช่วงปี 2559 - 2561 ปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 3.1 เป็นร้อยละ 3.8  
อย่างไรก็ดี ในปี 2562 อัตราดังกล่าวชะลอตัวลงมา 
อยู่ที่ 2.1 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชน ได้ รั บ 
ผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ โลก  
นอกจ ากนี้  อั ต ร าก า ร เ จ ริญ เติ บ โต เ ฉลี่ ย ใ น ช่ วง 
ปี 2556 - 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ 
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในช่วงเวลาเดียวกัน 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.4 

อัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อประชากร

ที่มา: สศช. และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ 

8.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการเพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทาง เศรษฐกิ จ ในร ะย ะสั้ น  แล ะยกร ะดั บศั กยภาพ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง 
โดยได้ด�าเนินมาตรการลดผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในปี   2562    ท่ีส�าคัญ     อาทิ    มาตรการ 
บรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 
กองทุนหมู่บ้าน มาตรการบรรเทาค่าครองชีพส�าหรับ 
เกษตรกรผู้ ปร ะสบภัยแล้ง ปี  2562 และ เกษตรกร 
รายย่อย   มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน 
ภ าย ใ นปร ะ เ ทศ  ม าตรก า รกร ะตุ้ น ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
นอกจากนี้     ตั้งแต่ช่วงต้นปี     2563     ได้ด�าเนินมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยา และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
จ ากการร ะบาดของ โรค โควิด - 19  อย่ าง เ ร่ งด่ วน  
ส�าหรับในระยะปานกลางและระยะยาว  มีการด�าเ นิน 
นโยบาย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริก ารแล ะการค้ า 
การลงทุนให้มีความเข้มแข็ง           อาทิ         การพัฒนานวัตกรรม 
ในการสร้ างมู ล ค่ าแล ะ เ พ่ิมปร ะสิ ทธิ ภ าพการผลิต  
การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพให้ เ ป็นฐานรายได้ ใหม่ 
ที่ ส� าคัญ และการ เ พ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรม 
ส� าคัญเดิม ให้สามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ง 
อนาคตที่ ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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08
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ 

8.1
SDG

ความท้าทาย
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปอาจมี 
ข้อจ�ากัด เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ก�าลังแรงงาน 
ที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง การลงทุนในภาคเอกชนที่ยัง 
ไม่เพียงพอ ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างการผลิตที่เป็นไป 
อย่างล่าช้า ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เติบโตล่าช้ากว่าระดับศักยภาพ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทย 
ยังต้องเผชิญกับความท้ าทายจากผลกระทบของ 
การระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงท�าให้เศรษฐกิจโลก 
ซบเซา โดยภาคการท่องเท่ียว การผลิต และการส่งออก 
ร วม ท้ั งก า รลง ทุ นของ ไ ทย ได้ รั บ ผลกร ะ ทบจ าก 
การหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตในระยะสั้น และแนวโน้ม 
การปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของห่วงโซ่การผลิตที่อาจ 
พ่ึงพิง การค้าภายในภูมิภาคมากขึ้นในระยะยาว ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภค 
สินค้าและรูปแบบการประกอบธุรกิจ ที่ มีแนวโน้มจะ 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นภายหลังการระบาดของโรค 
โควดิ-19

ข้อเสนอแนะ
ก า ร พัฒนา ใ น ร ะ ย ะต่ อ ไ ปควร ใ ห้ ค ว ามส� า คัญกั บ 
การยกระดับผลิตภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยการเร่งรัดการลงทุนใน 
ระบบเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาระบบนิเวศและทบทวนแก้ไข 
กฎระ เบียบที่ เ ป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ตลอดจน 
การปรับโครงสร้างภาคการผลิตท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมขีด 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับ 
การปฏิรูประบบการศึกษา และปรับทิศทางการพัฒนา 
ก� าลังคนของประ เทศให้สอดรับกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานที่ เ ป ล่ี ยน ไป  ในขณะ เ ดียวกั น 
จะต้องค�า นึงถึงการลดผลกระทบต่อสังคมรวมถึง 
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ฐ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล้อมในระยะยาว นอกจากนี้  การส่ง เสริม 
เศรษฐกิจไทยให้สามารถเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องอย่าง 
มั่นคงและมีเสถียรภาพ จ�าเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจ 
และการเงินโลก การแพร่ระบาดของโรคภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง 
ประเทศ
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

การส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จ�าเป็นต้องมีการยกระดับผลิตภาพ 
การผลิตของประเทศให้สูงขึ้น โดยการประยุกต์เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ควบคู่ไป 
กับการพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ นอกจากน้ี  
การพัฒนาเศรษฐกิจควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความหลากหลายในภาคการผลิตและการค้า ซึ่งจะช่วยให้ 
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
จากภายนอกได้มากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่แท้จริงต่อประชากรผู้มีงานท�าเฉลี่ย ซึ่งสะท้อนถึงผลิต 
ภาพแรงงานในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2562)  
อยู่ ที่ร้อยละ 3.6 ชะลอตัวลงจากอัตราเฉลี่ยในช่วง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11   
(พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ เมื่อ 
เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ 2562 พบว่าอัตรา 
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่แท้จริงต่อประชากรผู้มีงานท�าเฉลี่ย ชะลอตัวจาก 
ร้อยละ 4.3 เป็นร้อยละ 3.0 อย่างไรก็ดี อัตราดังกล่าว 
ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ก�าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิตแผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 
วัยแรงงาน ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายการการเจริญเติบโต 
ของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี 2561 - 2573 ไว้ที่ 
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

อัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศที่แท้จริงต่อประชากรผู้มีงานท�า

ที่มา: สศช. และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

พัฒนาเศรษฐกิจให้มีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง

และการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น

8.2
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐมีนโยบายยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อตลาดแรงงานในอนาคต 
โดยมี โครงการส�าคัญ  อาทิ  โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
แ รงง านรองรั บป ร ะ เ ทศ ไทย  4 . 0  แล ะ โ ค รงก า ร 
ศูนย์ ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต     ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะแรงงาน  
(up-sk i l l )  ในอุตสาหกรรมศักยภาพให้ มี ทั กษ ะ ที่ 
เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และการปรับทักษะฝีมือแรงงาน   (re-skill)   ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน    นอกจากนี้    ยังได้ 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด ค้ น แ ล ะ น� า น วั ต ก ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น 
กระบวนการผลิต  อาทิ   การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
แก่     5     กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก   ท้ังนี้  ในช่วงการแพร่ 
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  ยั ง ไ ด้ ข ย า ย ข อบ เ ข ต 
การพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ ง ในระบบและนอกระบบ 
ให้ครอบคลุมจ�านวนแรงงานมากขึ้น     ในขณะเดียวกัน 
ได้ด�าเนินมาตรการลดผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 เช่น โครงการสินเชื่อเ พ่ือส่งเสริมการ
จ้างงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงาน
ประกันสังคมและธนาคารพาณิชย์ 
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
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ความท้าทาย
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวน 
การผลิต จ� า เ ป็นต้องอาศัยแรงงานที่ มีความรู้ และ 
ทักษะระดับสูงซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลน นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ จะท�าให้เกิดการขาดแคลนก�าลังแรงงาน 
ในบางสาขาวิชาชีพ/สาขาการผลิต ส่งผลให้เศรษฐกิจ 
ไทยขยายตัวได้ช้าในช่วงที่ยังไม่สามารถยกระดับและ 
ขยายก�าลังแรงงานได้อย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน  
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังน�ามาซึ่ง 
ความท้าทายที่ส�าคัญ อาทิ การชะลอตัวของอุตสาหกรรม 
การส่งออกและการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ 
สังคมดิจิทัล ซึ่งท�าให้แรงงานต้องปรับตัวเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้  การวัดผลิตภาพ 
แรงงานของประเทศไทยที่ ใช้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศที่แท้จริงต่อจ�านวนประชากรผู้ มี 
งานท� านั้น อาจเ ป็นข้อจ� ากัดที่ ไ ม่สะท้อนถึงชั่ ว โมง 
การท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจท�าให้ตัวชี้วัดผลิต 
ภาพแรงงานมีความคลาดเคลื่อนได้ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรปรับทิศทางการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 
ใ นแต่ ล ะ วิ ช า ชี พแล ะส าข าก า รผลิ ต ใ ห้ ส อดรั บกั บ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและ โครงสร้ าง 
การผลิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งควรวางแผนรองรับ 
แรงงานในภาคการผลิตที่จะมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามา 
ใช้แทนก�าลังแรงงาน เพ่ือให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว 
สามารถโอนย้ายไปยังภาคการผลิตอื่นได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการรับมือ 
กับผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อการจ้างงาน โดย 
มุ่งเน้นการจัดการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งที่ถูกเลิกจ้าง 
ถาวรและปรับลดชั่วโมงท�างาน เพ่ือให้สามารถหางาน 
ในอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการเก็บข้อมูลช่ัวโมงการท�างานของแรงงาน 
เพ่ือที่จะสามารถจัดท�าตัวชี้วัดด้านผลิตภาพการผลิต
แรงงานที่มีความแม่นย�ายิ่งขึ้น

พัฒนาเศรษฐกิจให้มีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง

และการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น

8.2
SDG
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ  
การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค ์

และนวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ 
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน ต้องอาศัยการด�าเนินนโยบายที่ส่งเสริม 
กิจกรรมการผลิต การสร้างงานที่มีคุณค่า และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิตใน 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ในกรณีของประเทศไทย การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) มีความส�าคัญอย่างเน่ืองจาก MSMEs เป็นแหล่งการผลิตและ 
การจ้างงานในระบบที่ส�าคัญ รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการกระจายรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น น�าไปสู ่
การลดความเหล่ือมล�้าในสังคม ดังน้ัน การด�าเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนา MSMEs โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ความเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม 
กับขนาดและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ จึงเป็นแนวทางส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายส่งเสริมและพัฒนา MSMEs    
ของไทยสามารถวัดได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
MSMEs (GDP MSMEs) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศ (GDP) โดยในปี 2563 GDP MSMEs มีมูลค่า 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.0 ของ GDP รวม เพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 32.8 ในปี 2559 แต่ลดลงจาก 2 ปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากธุรกิจ MSMEs ในภาคบริการได้รับผลกระทบ 
อย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาสัดส่วนแรงงานนอกระบบ  
ในช่วงปี 2559 - 2563  พบว่าสัดส่วนแรงงานนอกระบบ 
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 55.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
53.8 ในปี 2563 โดยแรงงานนอกระบบมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ท�างานอยู่ในภาคเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง 
แรงงานนอกระบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สัดส่วน GDP MSMEs ต่อ GDP (ร้อยละ)

ที่มา: สศช. ประมวลโดย สสว.

สัดส่วนเแรงงานในระบบและนอกระบบ 
พ.ศ. 2558 - 2563

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

8.3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการส่งเสริม 
MSMEs      ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      ผ่านการก�าหนด
นโยบาย       ยุทธศาสตร์         แผนงาน      และโครงการสนับสนุน 
และยกระดับศักยภาพ     MSMEs   พร้อมทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการเ พ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งสนับสนุนและ 
พัฒนาผู้ ป ร ะกอบการ ให้ เติ บ โตตามศักยภาพและ 
วงจรธุรกิจ     ด้วยการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
ใ ห ม่ แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ เ ริ่ ม ต้ น  ( s t a r t u p )  ต ล อดจน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ 
รายเดิม เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 
ยกระดับมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ 
นอกจากนี้   ยังได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ส่ ง เ สริ มก ารขยายช่ องทางการตลาด  แล ะส ร้ าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ�านวยต่อการประกอบธุรกิจผ่าน 
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ  
การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค ์

และนวัตกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ 
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน

MSMEs ไทยจ�านวนมากได้รับผลกระทบจากสภาวะ 
เศรษฐกิจ โลกซึ่ งยัง ไม่ฟื้ นตัวจากสงครามการค้ า  
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ซึ่งท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
ชะลอตัวลงหรือหยุดชะงักในบางสาขา ตลอดจนส่งผล 
ให้พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ 
การปรับตัวสู่วิถี ชีวิตใหม่ท�าใ ห้ผู้ประกอบการจ�าเป็น 
ต้องยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการผลิตและ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการให้สูงข้ึน และส่งผลให้ภาระ 
ต้นทุนทางธุร กิจ เ พ่ิมขึ้ น  ดัง นั้น หากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดฯ มีความยืดเยื้อ อาจท�าให้ MSMEs  
ซึ่ง เ ป็นกลไกส� าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
การสร้างงานในระบบ ไม่สามารถรักษาสภาพคล่องและ 
ด�าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะ

ความท้าทาย

8.3
SDG

การใช้มาตรการที่หลากหลาย  อาทิ  การสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนและพัฒนาระบบการประเมินความน่าเ ช่ือถือ  
(credit      rating)    เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ ายขึ้น และการจัดตั้งศูนย์บริการ 
เ บ็ดเสร็จและศูนย์การเรียนรู้ ในทุกจังหวัด  โดยได้ 
ประชาสัมพันธ์มาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐ
ผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

ในระยะสั้น ภาครัฐควรเร่งเยียวยาและฟื้ นฟู MSMEs  
โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุน เพ่ือให้สามารถรักษาสภาพคล่องและ 
ด� า เ นิ นธุ รกิ จต่ อ ไป ได้  ด้ วยการส นับสนุ นสิ น เ ชื่ อ 
ดอกเบี้ยต�่า และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้ MSMEs  
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ ายขึ้น ในระยะยาว  
ควรด�าเนินนโยบายส่งเสริมการเติบโตและยกระดับ 
ศักยภาพ MSMEs อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให ้
ความช่ วย เหลื อ  MSMEs ผ่ านการ ให้ ความรู้ แล ะ 
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า และ 
การเข้าถึงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่หันไปซื้อ 
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเพ่ือยกระดับความ 
สามารถในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น  ตลอดจน 
การสร้ างความตระหนักในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงการผลิตและ 
บริหารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง 
จากภายในสามารถปรับตัว และอยู่รอดได้อย่างมั่นคง 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

การขยายตัวของเศรษฐกิจท�าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตและการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดโด ยขาดการค�านึงถึงความสามารถในการฟื้ นตัว ก่อให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมข องสภาพแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการด�ารงชีพ 
ของคนรุ่นต่อไป ดังน้ัน การยกระดับประสิทธิภาพ การใช้งานทรัพยากรตามแนวทางการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนจึงถือเป็นประเด็นการพัฒนาที่ไทยจะต้องให้ความส�าคัญ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นควบคู ่
ไปกับความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมื่อพิจารณาค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศ (DMC) ต่อ 
ประชากร พบว่าค่า DMC ต่อประชากรของประเทศไทย 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 12.18 ตันต่อคน ในปี 2558 เป็น  
12.73 ตันต่อคนในปี 2560 ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ส่วนมากจะมีแนวโน้มค่า DMC ต่อประชากรลดลง  
อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาค่าร่องรอยการใช้วัตถุดิบ  
(MF) ท่ีสะท้อนประสิทธิภาพด้านการผลิตร่วมด้วย  
ซึ่งประ เทศไทยอยู่ ร ะหว่ างการจัดท� าข้อมูลตัวชี้ วัด  
MF และ DMC เพ่ือให้สามารถสะท้อนสถานการณ ์
ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี ้   ภาครฐัไดส้นับสนุนให้มีการพัฒนาอตุสาหกรรม
สีเขียวที่มีกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการที่ม ี
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มี 
การประกอบกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานโดยระหว่าง ปีงบประมาณ  2554 – 2563  
มีจ�านวนโรงงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่ ง ได้ รั บ ใบรั บรองอุตสาหกรรมสี เ ขี ยว  40,799  
ใบรับรอง1 โดยสถานประกอบการขยายขอบเขตของ 
การเป็นอุตสาหกรรมสี เขียวจากภายในองค์กรไปสู ่
ภายนอก ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งสนับสนุนให้ 
คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย ทั้งนี้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี เ ป้าหมายที่จะผลักดันให้ 
โ รงงานอุตสาหกรรมในก� ากับที่ มี อยู่ กว่ า  7 1 ,130  
โรงทั่วประเทศพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ภายในปี 2568 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด�าเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น�าในการด�าเนินการไปจนถึงปี 2573

8.4
SDG

ที่มา: United Nations Global SDG Database

การใช้วัตถุดิบในประเทศต่อประชากร
หน่วย: ตันต่อคน

1  แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามระดับของการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 
   (Green System)  ระดับที่  4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green  Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด�าเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น�าในการด�าเนินการไปจนถึงปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
น อ ก จ า ก ก า ร รั บ ร อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว แ ล ะ 
เ มื อ ง อุ ตส า หก ร รม เ ชิ ง นิ เ ว ศ แ ล้ ว  ไ ท ย ไ ด้ จั ด ท� า 
ฉลากสิ่งแวดล้อมส�าหรับแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เ มื่อ เทียบกับ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน  เ พ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจอย่างง่ายของผู้บริโภค   อาทิ   (1)   ฉลาก 
เขียวซึ่ ง เ ป็นฉลาก ท่ีออกใ ห้กับผลิต ภัณฑ์ที่ ได้ผ่ าน 
การประเมินและตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
กระตุ้ น ให้ก ลุ่มผู้ผลิต หันมาใช้ เทคโนโลยีที่ เ ป็น มิตร 
ต่อ ส่ิงแวดล้อมมากขึ้ น  (2) ฉลากลดคาร์บอน  ซึ่ ง 
แสดงถึงการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก หรือมี 
การปล่อยก๊ าซ เรื อนกระจกในอัตรา ที่ต�่ าต่ อหน่วย 
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์    (3)    ฉลาก     Carbon 
Footprint      ซึ่งแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยที่เกิดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์     และ 
(4 )  ฉลาก Water  Footpr in t  ซึ่ ง แสดงป ริมาณ 
การใช้น�้าทิ้งทางตรงและทางอ้อมต้ังแต่กระบวนการ
ผลิตไปจนสินค้าถึงมือผู้บริโภค       โดยในช่วงท่ีผ่านมาม ี
บริษัท     องค์กร    และเมืองจ�านวนมากที่ขอฉลากเหล่านี้
เ พ่ื อแสดงให้ เ ห็นถึ งการด� า เ นินการที่ เ ป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

แม้ ว่ า ม าตรก า รฉล ากสิ่ ง แวดล้ อมที่ ห น่ วยง านที่ 
เกี่ยวข้องได้ พัฒนาขึ้น จะสามารถช่วยให้ผู้บริ โภค 
สามารถเปรียบเทียบผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม ท่ี 
เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ใน 
ท้องตลาดได้ แต่ความส�าเร็จในการด�าเนินการโดยรวม
อาจยังไม่ เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริ โภค 
ยังมีข้อจ�ากัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล 
บนฉลาก รวมถึงความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตและการบริ โภคทรัพยากร 
อย่างสิ้นเปลือง นอกจากน้ี ไทยยังขาดการน�ามาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” 
(Polluter Pays Principle: PPP) อาทิ ภาษีสิ่งแวดล้อม  
มาบังคับใช้อย่างเหมาะสม 

ความท้าทาย

ข้อเสนอแนะ
การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับ 
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การบริโภคเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริโภคอย่าง 
ยั่งยืน ตลอดจนประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนี้ ควรสนับสนุน 
การน�ามาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ เ พ่ือกระตุ้นให ้
ผู้ ปร ะกอบการปรับเปลี่ ยน รูปแบบการผลิตและจัด 
จ�าหน่ายสินค้า โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการผลิตอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการลดผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นจากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางน�้า  
และทางอากาศในขณะเดียวกัน ควรมีการส่งเสริมให้มี 
ก า รท� า วิ จั ย เ พ่ื อ พัฒนา เทค โน โลยี แล ะน วัตกรรม 
การผลิตและการบริ โภคที่ ยั่ งยื น ในทุ กสาขาอย่ าง 
ต่อเนื่อง

8.4
SDG
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับหญิงและชายทุกคน 
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การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุการจ้างงานอย่างเต็มที่และมีผลิตภาพ จะส่งผลให้ประชาชนที่ต้องการท�างานทุกคน 
มีงานท�าและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการจ้างงานจะต้องครอบคลุมประชาชน 
ทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ รวมถึงผู้มีภาวะทุพพลภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ได้อย่างเต็มที่ผ่านการท�างานที่มีคุณค่า ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ของแรงงาน อาทิ รายได ้
สิทธิการแสดงออก และการพัฒนาตนเอง ได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางเพศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในมิติของค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างต่อชั่วโมงท�างานของ 
ไทย โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2559 – 2562 ค่อนข้างคงที่  
โดยในปี 2562 แรงงานไทยได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ย 
อยู่ที่ 96.49 บาทต่อช่ัวโมง เพ่ิมขึ้นจาก 94.74 บาท   
ในปี 2559 และเมื่อจ� าแนกตามเพศ พบว่าค่าจ้ าง 
แรงงานระหว่างเพศชายและหญิงมีความใกล้ เคียง 
กันมาโดยตลอด โดยเพศหญิงได้รับค่าจ้างสูงกว่า 
เพศชายโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.98 ในปี 2562 ในขณะที่ 
รายงาน SDGs Report 2019 ของสหประชาชาติ ระบุว่า 
แรงงานเพศชายโดยเฉลี่ยใน 62 ประเทศ ได้รับค่าจ้าง 
ต่อชั่วโมงมากกว่าแรงงานเพศหญิงถึงร้อยละ 12 

ในมิติของการว่างงาน อัตราว่างงานของไทยในช่วง 
ปี 2559 – 2562 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1  
ซึ่งเป็นระดับที่ต�่า และเมื่อจ�าแนกตามเพศ พบว่าอัตรา
การว่างงานของเพศชายและเพศหญิงอยู่ ในระดับที่ 
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานในปี 2563 
เ พ่ิมขึ้ น เ ป็นร้อยละ 1 .9 ทั้ ง เพศชายและ เพศหญิง   
เนื่องจากได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่าง 
เพศในประเด็นดังกล่าว 

ค่าจ้างต่อชั่วโมงท�างาน (บาท) จ�าแนกตามเพศ

อัตราการว่างงาน จ�าแนกตามเพศ (ไตรมาสที่ 3)

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

8.5
SDG

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับหญิงและชายทุกคน 
รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมส�าหรับงาน

ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงแรงงานได้จัดท� าแผนด�า เนินงานระยะสั้น  
ที่ สนองรับ กับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาก�าลังคนระยะ  20     ปี       (พ.ศ.      2560     -   2579)          ได้แก่  
แผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ� า ปีงบประมาณ และ 
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่ง 
ส่งเสริมการมีงานท�า ผ่านการด�าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน      ควบคู่กับการก�าหนดค่าจ้างขั้นต�่า
และการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ซึ่ งจ ะมี ส่ วน ช่วย ให้ แ รงงาน ได้ รั บค่ า จ้ าง ในอัตร า 
ที่เหมาะสม       นอกจากนี้       กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่    2     (พ.ศ. 2545  - 2564)     และแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) 
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ง า น ท� า ใ น ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ 
คนพิการ เพ่ือตอบสนองต่อแนวโน้มก�าลังแรงงานที่ 
ลดลงจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม 
สู ง วั ย โ ดยสม บู ร ณ์   ทั้ ง น้ี  ใ น ปี  2 562  ภ าค รั ฐ ได้ 
ด�าเนินการตามแผนดังกล่าว  อาทิ (1) การจัดอบรม 
หลักสูตร    Chula            MOOC             ซึ่งมีเป้าหมายในการฝึกทักษะ
ที่ เหมาะสมในการท�างานแก่ผู้สูงอายุ (2) การก�าหนด 
อัตราค่าจ้างรายช่ัวโมงส�าหรับผู้สูงอายุ       (3)      การแก้ไข 
กฎหมายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานและให้ความคุ้มครอง 
แก่ผู้สูงอายุ  และ (4) การจัดอบรมเพ่ือการประกอบ 
อาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย 
จะปรับตัวสูงขึ้นตามล�าดับ ในขณะที่อัตราการว่างงาน 
โดยทั่ ว ไปอยู่ ใ นร ะดับต�่ า  แต่ แรงงานจ� านวนมาก 
ยังประสบปัญหาค่าจ้างไม่เหมาะสมกับทักษะความสามารถ 
โดยมีสาเหตุหลัก คือ ความไม่สอดคล้องกันระหว่าง 
อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบ 
ข อ ง ทั ก ษ ะ ฝี มื อ แ ร ง ง า น ที่ ต ล า ดต้ อ ง ก า ร ท� า ใ ห้ 
แรงงานที่มีข้อจ�ากัดในด้านการปรับทักษะต้องย้ายไป 
ท� าง าน ในอุตสาหกรรมที่ มี มู ลค่ า เ พ่ิ มต�่ า ลง  ทั้ งนี้  
ความไม่สอดคล้องดังกล่าว นอกจากจะท�าให้แรงงาน 
ได้รับค่าจ้างต�่ากว่าระดับทักษะที่แท้จริงแล้วก็ยังส่งผล 
ต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศอีกด้วย นอกจากน้ี  
การ เปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้ าสู่ สั งคม 
ผู้สูงอายุ ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะท�าให้แรงงานใน
บางอุตสาหกรรมขาดแคลน ซึ่งปัจจุบันการจ้างงาน 
ผู้สูงอายุยังมีอยู่อย่างจ�ากัด สะท้อนให้เห็นว่าประชากร 
สูงอายุที่ ส ามารถท� างานได้ยังขาดโอกาสในการมี 
สว่นรว่มในระบบเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 

ความท้าทาย

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรมีการด�าเนินงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  
เพ่ือยกระดับการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย 
โดยใช้มาตรการ อาทิ (1) การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโครงการ 
ฝึกอบรม และการสนับสนุนงบประมาณให้ เอกชน 
เปิดหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด (2) การปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา ให้สอดรับกับแนวโน้มการ เปลี่ ยนแปลง 
ในตลาดแรงงาน รวมถึงการอุดหนุนการเรียนการสอน 
ในสาขาที่ขาดแคลน และการขยายโอกาสทางการศึกษา 
ให้มีความครอบคลุม โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และ (3) การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตลอดจน 
ผู้พิการที่ต้องการท�างาน ในสถานประกอบการต่าง ๆ   
โดยให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจในการจ้างงานแรงงาน
กลุ่มนี้ 

8.5
SDG

221รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



08
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท�า ไม่มีการศึกษา 
และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบบเศรษฐกิจ โดยการลดสัดส่วนของเยาวชนท่ีไม่มีงานท�า ไม่มีการศึกษา  
และไม่ได้รับการฝึกอบรม (Not in Education, Employment, or Training: NEET) จะมีส่วนในการส่งเสริมให ้
เศรษฐกิจเติบโตได้ เพราะการให้เยาวชนเข้ามาอยู่ ในระบบการศึกษาจะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานให้เพ่ิมขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนทักษะการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ที่จะน�าไปสู่ 
การเสริมสร้างผลิตภาพให้กับประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากข้อมูลส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พบว่า  
ในปี 2562 ประเทศไทยมีสัดส่วนเยาวชนกลุ่ม NEET  
ร้อยละ 12.62 ของจ�านวนเยาวชนทั้งหมด ลดลงจาก 
ร้อยละ 12.97 ในปี 2559 อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบ 
กับสถิติช่วงปี 2556 – 2558 พบว่า สัดส่วนเยาวชนกลุ่ม
NEET ในปัจจุบันสูงข้ึน ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน 
เยาวชนกลุ่ม NEET จะส่งผลกระทบต่อก�าลังแรงงาน
และผลิตภาพแรงงานของประเทศโดยรวม เนื่องจาก
เยาวชนกลุ่ม NEET มักขาดโอกาสในการสร้างเสริม 
ทักษะความสามารถที่จ�าเป็นต่อการท�างาน ซึ่งจะต้อง
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันและในอนาคต 

สัดส่วนเยาวชนอายุ 15-24 ปี
ที่ไม่ได้เป็นก�าลังแรงงาน และเรียนหนังสือ

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในปี 2562 ภาครัฐได้ด�าเนินการที่ส�าคัญผ่านกองทุน
เ พ่ื อคว าม เสมอภาคทางการศึ กษ า  (กสศ . )  อ า ทิ  
(1) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี 
เงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) โดย 
สนับสนุนค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าอาหาร เพ่ือ 
ใ ห้ เด็กยากจนได้มี โอกาสเข้ าถึงการศึกษาและ เ ป็น 
การป้องกันการหลุดออกนอกระบบการศึกษาก่อน 
วัยอันควร    โดยก�าหนดให้นักเรียนต้องรักษาอัตรา 
การเข้าเรียนไว้ที่อย่างน้อยร้อยละ 80 และ   (2)    โครงการ 
จัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ซึ่งได้ท� าการส�ารวจและค้นพบเด็กและเยาวชนนอก 
ระบบการศึกษาประมาณ 50,000 คน ใน 20 จังหวัด 
เป้าหมาย และขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท�าแผนการช่วย
เหลือรายบุคคล โดย กสศ. จะสนับสนุนงบประมาณ 

4,000 บาทต่อคน เ พ่ือสนับสนุนกระบวนการฟื้ นฟู
เยี ยวยาแล ะ เตรี ยมความพร้ อม ให้ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย        
ร วมทั้ ง เ ป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ยสนั บสนุ นสถ านศึ กษ าห รื อ 
หน่วยฝึกอาชีพเพ่ือรับกลุ่มเป้าหมายกลับเข้าศึกษาต่อ  
นอกจากนี้  ภาครัฐ ได้ด� า เนินการผ่ านกองทุนกู้ ยื ม
เ พ่ือการศึกษา (กยศ . )  ในการ ให้ เงินกู้ แก่นัก เรียน 
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยว เนื่ องกับการศึกษา และค่ า ใช้ จ่ าย
ที่ จ� า เ ป็ น ใ นก ารครองชีพร ะหว่ า งศึ กษ า  เ พ่ื อ เ ป็ น 
การเพ่ิมโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ยากจน
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท�า ไม่มีการศึกษา 
และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563

ปัญหาความยากจนของครัวเรือนเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้ เด็กและเยาวชนกลุ่ม NEET ไม่ได้อยู่ ในระบบ 
การศึกษาหรือหลุดออกจากระบบกลางคัน โดยกลุ่มเด็ก 
แล ะ เยาวชน ในครั ว เ รื อนยากจน ท่ีสุด  ( ร้ อยล ะ  10  
จากด้านล่าง) มีอัตราการเข้าถึงการศึกษาระดับสูง 
ที่ต�่าเมื่อเทียบกับกลุ่มครัวเรือนท่ีรวยสุด (ร้อยละ 10  
จากด้านบน) สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ในด้านการศึกษาของสังคมไทย นอกจากนี้  ปัญหา 
และสถานการณ์ของกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะในครัวเรือน 
ที่ เปราะบาง ยังส่งผลให้ เด็กและ เยาวชนบางส่วน 
ไม่สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาได้ และหากปัญหา 
การหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
กลุ่ม NEET ยังคงมีจ�านวนมากอย่างต่อเน่ือง จะส่งผล 
ต่อการขาดแคลนแรงงานในร ะยะยาว เ นื่ องจาก 
ศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน ์
และไม่ได้รับการพัฒนา จนท�าให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าว 
เผชิญความเสี่ยงในการท�างานจากการที่ทักษะที่มีไม่เป็น 
ที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในภาวะที่เทคโนโลยี 
มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ความท้าทาย ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรสร้างทางเลือกทางการศึกษาที่สามารถ 
ตอบโจทย์การด�าเนินชีวิตและสถานการณ์ของเยาวชน 
อาทิ  การสนับสนุน ค่ า ฝึกอบรมด้วยการ ให้ คูปอง  
เ พ่ือ ให้ เยาวชนสามารถเลือกรับการ ฝึกทักษะตาม 
ความสนใจ การสนับสนุนงบประมาณให้ภาคเอกชน 
จัดหลักสูตรออนไลน์ที่ ไม่ เสียค่าใ ช้จ่าย เ พ่ือพัฒนา 
ฝีมือแรงงานด้ านต่ าง ๆ รวมถึงการสร้ างร ะบบ 
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น มีระบบสะสมหน่วยกิตที่ 
ผู้ เรียนสามารถโอนหน่วยกิตหรือเทียบวุฒิการศึกษา  
และการจัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่ ห ล ากหล ายแล ะตอบสนองต่ อสภ าพแวดล้ อม 
และตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบซ�้า นอกจากนี้  
ควรมีการสร้างเครือข่ ายสังคมและให้ความส� าคัญ 
กับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ทั้ งภาคการศึกษาและนอกการศึกษา ในการดู แล 
และช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนนอกระบบ  
รวมถึงการขยายกองทุนการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่ง 
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
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ด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพ่ือขจัดแรงงานที่ถูกบังคับ 
ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและก�าจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก 
และภายในปี 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

การยุติการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาต่าง ๆ อาทิ การใช้แรงงานต่างด้าว 
และผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ และการค้าประเวณี เป็นประเด็นการพัฒนาส�าคัญ 
ที่ประชาคมโลกได้ให้ความส�าคัญอย่างต่อเน่ือง เนื่องจากการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กเป็นการกระท�าผิด 
หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ถูกกระท�า ตลอดจนความก้าวหน้า 
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้ด� า เ นินการเ พ่ือยุติการค้ ามนุษย์และ 
การใช้แรงงานเด็กมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562  
มีสถิติการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ได้รับการด�าเนิน
การตามกฎหมาย 288 คดี จ�าแนกเป็นการแสวงหา 
ผลประโยชน์ทางเพศ ร้อยละ 54.86 การบังคับใช้แรงงาน 
ทั่วไป ร้อยละ 10.76 การขูดรีด ร้อยละ 9.03 การน�า 
คนมาขอทาน ร้อยละ 3.13 และการบังคับใช้แรงงาน 
ในภาคประมง ร้อยละ 1.39 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
สถิติคดีค้ามนุษย์ในปี 2560 -  2561 จะเห็นว่าภาพรวม 
สถ านก า รณ์ ก า ร ค้ า ม นุษ ย์ ของปร ะ เ ทศ ไทยดี ขึ้ น  
นอกจากนี้  ในส่วนของสถานการณ์แรงงานเด็กใน 
ประเทศไทยพบว่า ปี 2561 มีเด็กท�างาน 4.08 แสนคน 
จากจ�านวนประชากรเด็กทั้งสิ้น 10.47 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.9 ซึ่งในจ�านวนนี้ มี เด็ก ท่ีท� างานและเ รียน 
ไปด้วย 2.16 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของประชากร 
เด็กทั้งหมด นอกจากนี้  มีแรงงานเด็กที่ท� างานเข้า 
ข่ายงานอันตรายเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.27 ของประชากร 
เด็กทั้งหมด ทั้งนี้ พบว่าจ�านวนและสัดส่วนเด็กท�างาน 
ลดลง จากร้อยละ 6 ในปี 2558 แสดงให้ เห็นว่ า 
สถานการณ์แรงงานเด็กปรับตัวดีขึ้น 

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย  
ปี 2558 และ ปี 2561
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ น ช่ ว ง ปี  2562  ไ ทย ได้ มี ก า รด� า เ นิ นก า ร เ พ่ื อยุ ติ 
การค้ ามนุษย์ที่ ส� าคัญ อาทิ  ( 1 )  การแก้ ไ ข เ พ่ิม เติม    
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์        
พ.ศ.     2551           เพ่ืออนุวัติการตามพิธีสารภายใต้อนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่  29 ว่าด้วย 
การใช้แรงงานบังคับ โดยได้เพ่ิมเติมฐานความผิดและ
บทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์       รวมทั้งก�าหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครอง       เยียวยา  
ช่วยเหลือผู้เสียหาย      เพ่ือยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย
และการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ เสียหายจากแรงงาน 
บังคับ และ (2) การด� า เ นินการจัดท� าแอปพลิ เคชัน 
“Protect-U” เ พ่ือเ ป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส 
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับเพ่ิมเติม      เพ่ือให้ 
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะภาคประชาสังคมมี 
ส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือ 
ผู้ เสียหายอย่ างทันท่วงที   นอกจากนี้   ในส่วนของ 
การขจัดการใ ช้แรงงานเด็ก ได้บังคับใช้กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง     อาทิ         การตรวจสถานประกอบการที่สุ่มเสี่ยง 
ต่อการใช้แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับ  และแรงงาน 
ขัดหนี้   และได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองแรงงาน
ในการท�าประมง โดยต้องมีอายุขั้นต�่า       18      ปี       เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานสากล  นอกจากนี้  
ภาครัฐยังเร่งพัฒนาการเข้ าถึงบริการที่ เกี่ยวข้อง 
เ ช่ น  ศู น ย์ ช่ ว ย เ หลื อ สั ง คม  (One  Stop  Cr i s i s 
Center:      OSCC)      เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท�า
รุนแรงต่อเด็กพร้อมท้ังศึกษาวิจัยองค์ความรู้ และ 
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก รวมถึง  
การจัดท� าและ บูรณาการฐานข้อมูลที่ เ ป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กได้ 
อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

ด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพ่ือขจัดแรงงานที่ถูกบังคับ 
ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและก�าจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก 
และภายในปี 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ

แม้ว่าภาครัฐได้ เร่งด�า เ นินการเ พ่ือยุติการค้ามนุษย ์
และการใช้แรงงานเด็ก ผ่านการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบ และบทลงโทษต่าง ๆ แต่ก็ยังมีอุปสรรค 
ที่ส�าคัญ คือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานแต่ละ 
ภาคส่วนซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าให้การด�าเนินงานอาจ 
ยังไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควร นอกจากน้ี  
ประเทศไทยยังประสบปัญหาการจัดการพ้ืนที่ชายแดน 
ซึ่ ง แม้ จ ะ มี คว ามร่ วมมื อกั บปร ะ เ ทศ เ พ่ื อนบ้ า น ใน 
การขจัดการค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี  
แต่การด�าเนินงานยังคงมีอุปสรรคเนื่องจากแต่ละประเทศ 
มีข้อจ�ากัดในการบังคับใช้กฎหมาย และการท�างาน 
ร่วมกันยังขาดหน่วยงานกลางท่ีจะประสานงานด้าน 
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ

ความท้าทาย
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ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรปรับรูปแบบและแนวทางการด�าเนินงาน 
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ 
มากขึ้น โดยให้ความส� าคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงานระดับพ้ืนที่และท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาชน ในขณะเดียวกัน ควรเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้ า ใจในแนวทางการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กแก่ผู้ เกี่ยวข้อง  
ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ 
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบางท่ีมี 
ความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการกระท�าผิดดังกล่าว   
อีกทั้ง ควรขยายการจัดตั้งศูนย์คัดแยกช่วยเหลือ 
ผู้ เ สี ยหายจากการค้ ามนุษ ย์ ให้ ครอบคลุ ม พ้ืน ที่ ใ น 
ระดับภาค โดยบริหารจัดการตามหลักสิทธิมนุษยชน  
มุ่งเน้นการคุ้มครองสุขภาพ และสวัสดิภาพของผู้ได้รับ
ผลกระทบเป็นหลัก นอกจากนี้ ควรจัดท�าระบบบูรณาการ 
ฐานข้อมูลการด�าเนินคดีด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบและก�าหนดนโยบายเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนในมิติ ต่างประเทศ 
ควรเร่งปรับปรุงข้อตกลงและมาตรการด้านการจัดการ 
การค้ ามนุษย์และใช้แรงงานเด็กกับประเทศต่าง ๆ  
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ให้ครอบคลุมรอบด้าน    
ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือเหยื่อ อาทิ  
มาตรการในการคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ มาตรการส่ง 
ผู้ค้ามนุษย์ข้ามแดน มาตรการดูแลเหยื่อค้ามนุษย์ โดย 
ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึง 
การจัดต้ังกองทุนและองค์กรกลางในการประสานงาน 
เรื่องการค้ามนุษย์ในภูมิภาค
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การคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างานของแรงงานในทุกมิติ มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เนื่องจากการได้ท�างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง ตลอดจน 
การได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จะท�าให้แรงงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลให้ประเทศสามารถรักษาและยกระดับผลิตภาพผลิตโดยรวมได้อย่างยั่งยืน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานของกระทรวง 
แรงงาน (2562) พบว่าอัตราผู้ ได้รับการคุ้มครอง 
ประกัน สังคมต่อผู้ มีงานท� า มีแนวโน้มสูงขึ้ น โดยใน 
ปี 2562 อัตราผู้ได้รับการคุ้มครองประกันสังคมอยู ่
ที่ร้อยละ 43.42 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36.69 ในปี 2559  
เช่นเดียวกับอัตราแรงงานในข่ายกองทุนเงินทดแทน 
ต่อผู้มีงานท�า ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25.07 ในปี 2559  
เป็นร้อยละ 31.13 ในปี 2562 แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ 
ด้ า นก า ร คุ้ มครองสิ ทธิ แ ล ะคว ามครอบคลุ มของ 
หลักประกันแรงงานปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ อย่างไร 
ก็ดี  ในด้านสภาพแวดล้อมและสภาพการท�างานที่มี 
ความปลอดภัย พบว่าในปี 2562 มีจ�านวนผู้ประสบ 
อันตรายหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการท�างานทั้งหมด    
94,934 ราย โดยในจ�านวนนี้มีผู้ เสียชีวิต 639 ราย  
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการปฏิบัต ิ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.44 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
8.49 ในปี 2562 นอกจากนี้  ในด้านการจ้างงานที่ 
เ ป็นธรรม พบว่ าอัตราการปฏิบั ติ ไม่ ถู กต้ องตาม 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ท่ีร้อยละ 2.12 ในปี 2562  
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.62 ในปี 2559 

ที่มา: ส�านักงานประกันสังคม และส�านักงานสถิติแห่งชาติ
       (ประมวลโดยกระทรวงแรงงาน)

อัตราผู้ได้รับการคุ้มครองประกันสังคม

ที่มา: ส�านักงานประกันสังคม

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง
จากการท�างาน

ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย
และมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว

และผู้ที่ท�างานเส่ียงอันตราย
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และผู้ที่ท�างานเส่ียงอันตราย

8.8
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ไ ด้ พัฒน า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง สิ ท ธิ 
ประกันสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานตาม 
อนุ สัญญาขององค์การแรงงานร ะห ว่ างปร ะ เทศ 
ฉบับที่        102            ว่าด้วยการสร้างหลักการประกันความมั่นคง 
และคุณภาพชี วิตที่ดี ขึ้ น ให้ แก่ แรงงาน โดยมุ่ ง เน้น 
การปรับปรุ งบริ ก ารทางการแพทย์ ใน  6  ปร ะ เด็ น    
ได้ แก่  ( 1 )  การ เ พ่ิมสิท ธิ ในการ ได้ รั บค่ าบริการทาง 
ก า ร แพทย์ ส� า ห รั บผู้ ทุ พพลภาพ  กร ณีก า รบ� า บั ด 
ทดแทนไต (2) การเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกัน 
ตนจ� า เ ป็นต้องนอนรักษาตัว ในสถานพยาบาลเกิน  
180 วัน (3) การเ พ่ิมสิทธิประ โยชน์กรณีรักษาโรค 
มะเร็ง (4) การเพ่ิมสิทธิประโยชน์โดยจ่ายค่าบริการ 
ทางการแพทย์กรณี เ ข้า รับการผ่ าตัดวันเดียวกลับ 
(5)       การพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถานพยาบาล 
และ  (6 )  การส่ง เสริมสุ ขภาพและ ป้องกัน โรคของ 
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม            นอกจากน้ี         กระทรวง 
แรงงาน ได้ ขยายการบู รณาการภาคี เ ครื อข่ าย ใน 
การส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้ม ี
อาชีพรายได้ หลักประกันทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
โครงการ Safety  Tha i land  โดยด� า เ นินการ ใช้ 
ม าตรก า รด้ า นกฎหมาย  ก า รสร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย แล ะ 
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่ งยืน  และการตรวจ 
แรงงานนอกระบบเพ่ือก�ากับดูแลผู้จ้างงาน       นายจ้าง 
และลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
อย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด   ใ น ส่ ว น ของ แ รงง านต่ า งด้ า ว  
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ใ นก า รจั ดก า รอบรมก่ อน เ ข้ า ท� า ง านกั บน ายจ้ า ง       
พร้อมทั้งมีการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว  นายจ้าง    
สถานปร ะกอบการ  แล ะบริษั ทที่ น� าคนต่ างด้ าวมา 
ท�างานในไทย

ถึงแม้ภาครัฐจะมีนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง 
สิทธิแรงงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดึงแรงงาน 
เข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่การด�าเนินการในปัจจุบัน 
ยังมีอุปสรรคคือ แรงงานนอกระบบมีทางเลือกที่ 
หลากหลายและมีความน่าสนใจในการเก็บออมมากกว่า 
การเข้าสู่ ระบบประกันสังคม อาทิ กองทุนการออม 
แห่งชาติ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้ง 
แรงงานนอกระบบบางส่วนยังขาดความตระหนักรู้ ใน 
ความส� าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเ พ่ือ 
ความมั่นคงในการด�ารงชีวิต และสิทธิประโยชน์ที่จะได้ 
รับจากระบบประกันสังคม นอกจากนี้ สิทธิประกันสังคม 
ของไทยยังขาดความยืดหยุ่นไม่สอดคล้องกับสภาวะ 
เศรษฐกิจ และรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ความท้าทาย

ข้อเสนอแนะ
ค ว ร เ พ่ิ ม ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใ ห้ กั บ ร ะ บ บปก ป้ อ ง แ ล ะ 
คุ้มครองแรงงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่
ตลอดเวลา โดยด�าเนินการควบคู่ไปกับการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับหลักประกันทางสังคมแก่แรงงาน นอกจากนี้  
ควรสร้างแรงจูงใจให้กับนายจ้างและแรงงานนอกระบบ 
เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น โดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
จากภาครัฐ อาทิ สิทธิพิเศษด้านภาษีส�าหรับนายจ้าง 
ที่น�าแรงงานเข้าสู่ระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อตัวแรงงานเอง แต่ยังจะช่วยลดภาระส�าหรับนายจ้าง 
และอ� านวยความสะดวกให้กับรัฐในการจัดท�าระบบ 
ฐานข้อมูลแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษี 
ในอนาคตอีกด้วย  
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ภาคการท่องเที่ยวมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยก่อให้เกิดการจ้างงานและ 
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ดังนั้น การพัฒนาประเทศ 
จึงจะต้องก�าหนดและด�าเนินนโยบายเพ่ือส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของความยั่งยืน 
โดยการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนจะต้องมุ่งเน้นสมดุลระหว่างกิจกรรมของมนุษย์และการด�ารงอยู่ของธรรมชาติ ตลอดจน 
จะต้องอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไปพร้อมกัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว  
3.06 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 2.52 ล้านล้านบาท ในปี 
2559 นอกจากน้ี เ ม่ือพิจารณาสัดส่วนรายได้จาก 
การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ 
จากการท่องเที่ยวต่อ GDP ร้อยละ 18.14 เพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 17.25 ในปี 2559 อย่างไรก็ดี สัดส่วน 
ดังกล่าวยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ซึ่งก�าหนด 
ไว้ว่าสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP จะต้อง 
เ พ่ิ มขึ้ น เ ป็ น ร้ อยล ะ  22  ใน ปี  2565  นอกจาก นี้  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 
ต้นปี 2563 ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมี 
นัยส�าคัญ โดยในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจ�านวน 6.69 ล้านคน ลดลง 
จาก 39.92 ล้านคน ปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 83.23  
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในส่วนของนักท่องเที่ยว 
ลดลงเหลือ 3.32 แสนล้านบาท จาก 1.91 ล้านล้านบาท 
ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 82.63

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ออกแบบและใช้นโยบายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ซึ่งช่วยสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
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ออกแบบและใช้นโยบายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
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8.9
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ด�าเนินนโยบายส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
มาอย่างต่อ เ น่ือง โดยใ ช้ห ลักการท่องเ ท่ียวอย่าง 
ยั่งยืน ที่ค�านึงถึงความสมดุลในมิติ เศรษฐกิจสังคม 
และส่ิงแวดล้อม     โดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     (องค์การมหาชน) 
หรือ    อพท.    ได้ด�าเนินโครงการบูรณาการภาคีเครือข่าย
ทุกระดับเพ่ือการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน      โดยชุมชน โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่และสถาบันการศึกษา เพ่ือยกระดับสินค้าและบริการ
ของชุมชนให้มีอัตลักษณ์บนฐานของทุนวัฒนธรรม 
ในส่วนของการส่ง เสริมการท่องเ ที่ยว อพท. ได้มี 
การจัดท�า เ ส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพ่ือส่งเสริม 
การตลาดตามจุดเ น้น เ ชิง พ้ืน ที่  ตลอดจนส่ง เส ริม 
การท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโก ซ่ึงประเทศไทยมีเมืองท่ีได้รับการประกาศ
ให้ เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ทั้งหมด 4 แห่ง 
ได้แก่    (1)  ภูเก็ต   (Gastronomy,    2558)     (2)    เชียงใหม่ 
(Craftsand      Folk     Art,    2560)      (3)     กรุงเทพมหานคร   
(Design, 2562) และ (4) สุโขทัย  (Crafts  and  Folk 
A r t ,  2562 )  ซ่ึ ง เ ค รื อ ข่ า ย เ มื องสร้ า งสรรค์ ของ 
ยู เนส โก เ ป็น เครื อ ข่ าย เ มือง ที่ เ น้นการ พัฒนาด้ าน 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การแลกเปล่ียนถ่ายทอด 
ปร ะสบการณ์  อง ค์ความรู้ แล ะกิ จกรรมแล ะสร้ าง 
รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับโลก แสดงให ้
เห็นว่าทั้ง 4 เมืองมีศักยภาพที่จะดึงดูดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

ประเด็นท้าทายส�าคัญในปัจจุบัน คือ การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ท� า ให้การเดินทางข้ ามพรมแดน 
ระหว่างประเทศมีข้อจ�ากัด จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ลดลงอย่ างมี นัยส� า คัญ เช่ น เดียวกับราย ได้ จ าก 
การท่ อง เที่ ยวทั้ งทางตรงและทาง อ้อม อย่ าง ไร
ก็ตาม กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลงได้ส่งผลกระทบ 
เชิงบวกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�าให้ 
ระบบนิเวศทางธรรมชาติฟื้ นตัวขึ้น ดังนั้น ความท้าทาย 
ที่ส� าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ันไว้ ให้คงอยู่อย่ าง ย่ังยืน โดยเฉพาะใน 
ช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คาดการณ์ 
ว่าจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยวกลับมาในระดับที่ เ ท่าเดิม  
หรือเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม

ความท้าทาย

ข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรมุ่งเป้าหมายที่ 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ   โดยจะต้องสร้างพฤติกรรม
การท่องเที่ยวที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ไว้ 
ซึ่ งวิถีชีวิตชุมชนและคุณค่ าทางวัฒนธรรม ให้ กับ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้ ยังควรเร่งวางแผน 
เพ่ือรับมือการการขยายตัวของนักท่องเที่ยวอย่าง 
ฉับพลันเมื่อวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
สิ้ นสุดลง เนื่ องจากจ� านวนนักท่ อง เที่ ยว เ พ่ิมขึ้ น 
อย่างเท่าทวีคูณ จะสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ โดยต้อง 
ค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (carrying  
capacity) ของพ้ืนที่ 

229รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



08
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

สถาบันทางการเงินเป็นกลไกส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยมีหน้าที่เป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากร 
ไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ หรือการระดมเงินออมไปสู่ผู้ต้องการใช้เงินทุนทั้งเพ่ือการบริโภค การลงทุนและการพัฒนา 
ตลอดจนการให้บริการด้านการช�าระราคาสินค้าและบริการ ทั้งนี้  ระบบสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพและ 
มีเสถียรภาพจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ระบบธนาคารพาณิชย ์
และการประกันภัยที่ มีความมั่นคง สภาพคล่องในระบบที่อยู่ ในเกณฑ์สูงและเพียงพอจะช่วยสนับสนุนให้ 
สถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือ 
ผู้ประกอบการได้มากยิ่งข้ึน ประกอบกับการพัฒนาระบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย  
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บ ริการ จะ ช่วยเส ริมสร้างให้สถาบันการเงิน มีความแข็งแกร่ง 
และยกระดับศักยภาพให้พร้อมรองรับการให้บริการที่ทั่วถึงส�าหรับทุกคน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ปร ะ เทศ ไทยมี จ� านวนบัญชี เ งิ นฝากแล ะบัญชีที่ ใ ช้ 
บริการทางการเงินผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์ เ พ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจ�านวน 
บัญชีเงินฝากในระบบของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือน 
มีนาคม 2563 1.83 บัญชีต่อคน เพ่ิมขึ้นจาก 1.74 บัญชี
ต่อคน ในปี 2560 และ 1.65 บัญชีต่อคน ในปี 2556  
ขณะที่บัญชีที่สามารถด�าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์  Mobi le Banking เ พ่ิมขึ้ น 
จาก 1.16 ล้านบัญชีในปี 2556 (ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ 
จ�านวนประชากร 15 ปีขึ้นไป) เป็น 62.8 ล้านบัญชี  
ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 (ร้อยละ 113.5 เมื่อเทียบกับ 
จ�านวนประชากร 15 ปีข้ึนไป)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563

การเข้าถึงการบริการในระบบธนาคารพาณิชย์

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริม
และขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ธปท. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 
ของระบบของสถาบันการเงินมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ให้มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นกลไก 
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยปัจจุบันอยู่ ใน 
ระหว่างด�า เนินการภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงิน ระยะที่    3   (พ.ศ.  2559 -  2563)  ในส่วนของ 
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง 
การ เงิ นของทุ กภาคส่ วน   โดย เฉพา ะผู้ ใ ช้ บริ ก า ร 
รายย่อย  สรุปสาร ะส� าคัญไ ด้  ดังนี้  ( 1 )  การปฏิ รู ป 
ห ลั ก เ กณฑ์ ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล  สถ า บั น ก า ร เ งิ น ใ ห้ มี 
ความยืดหยุ่นและส่งเสริมให้เกิดบริการทางการเงิน 
ดิจิทั ล  รวมถึงการ เข้ าถึงบริการทางการ เงินของ   
SMEs  อาทิ  การใช้เทคโนโลยี  Cloud  Computing 
การปรับปรุงแนวทาง Regulatory Sandbox ให้ม ี
ปร ะสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น  (2 )  การทบทวนหลัก เกณฑ์ 
เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการทางการเงินของสถาบัน 
การ เงิน  อาทิ  หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ outsourc ing 
แล ะหลัก เกณฑ์การปร ะกอบธุ รกิ จสิน เชื่ อ ร ะหว่ าง 
บุคคลต่อบุคคล (peer-to-peer lending) เพ่ือให้ 
สถาบันการเงินมีช่องทางการให้บริการที่ เหมาะสม  
มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้า (3) การปรับปรุง 
หลักเกณฑ์ก�ากับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ 
โดยขยายขอบเขตการก�ากับดูแลให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อ
ที่มีทะ เบียนรถเป็นประกัน เ พ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ระดับฐานรากสามารถเข้ าถึงสิน เชื่ อ ได้ด้วยราคาที่ 
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เหมาะสมและเ ป็นธรรมยิ่งขึ้น  รวมถึงการส่งเสริม 
ให้มีการใช้ เทคโนโลยีประกอบการพิจารณาสินเชื่อ  
( informat ion-based  lending) เ พ่ือ ใ ห้  SMEs 
สามารถเข้ าถึงบริการทางการ เงิน ได้ดียิ่ งขึ้ น  และ   
(4) การผลักดันผลิตภัณฑ์บัญชี เงินฝากข้ันพ้ืนฐาน 
ร่ ว มกั บ สม าคมธน าค า ร ไ ทย  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ม ี
รายได้น้อยและผู้สูงอายุสามารถเข้ าถึงบริการทาง 
การเงินด้วยต้นทุนที่ต�่ าลง ในเดือนกันยายน 2562 
มี จ� า นวนบัญชี เ งิ นฝาก ข้ัน พ้ืนฐาน  2 . 1  ล้ านบัญชี     
คิดเป็นยอดเงินฝากทั้งสิ้น  1,265   ล้านบาท

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เติบโตอย่าง 
รวดเร็ว ทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเงินและ 
นวัตกรรมทางการ เงิ น  ส่ งผล ใ ห้สภาพแวดล้อม 
ทางการเงินมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนไป 
อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ 
ระบบการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ และสามารถส่งผ่าน 
ความเส่ียงระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ มากขึ้น 
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านไซเบอร์และความเสี่ยงจาก 
ความหลากหลายของผู้ให้บริการที่มีฐานะ/ความมั่นคง 
แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินประเภท 
ใหม่ เช่น บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (bigtech) และ 
บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (fintech) ที่บางส่วนยัง 
ไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ากับของผู้ก�ากับดูแลภาคการเงิน 
นอกจากนี้ ยังอาจน�าไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง 
บริการ หรือความไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มผู้ รับบริการทางการเงินที่ ไม่สามารถก้าวทัน 
เทคโนโลยีและใ ช้ เครื่องมือทางการเงินไม่ เหมาะสม 
หรือ ไม่ส ามารถบริห ารจั ดก า รก า ร เ งิ น ไ ด้ อ ย่ า งม ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

ความท้าทาย

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมธนาคารดิ จิ ทัล  
ผ่านการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ 
ประชาชน (financial literacy) โดยการเสริมสร้างทักษะ 
ทางการเงินที่จ�าเป็นในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
ให้กับผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยเฉพาะการให้ความรู้ 
ในด้ านการบริหารจัดการเ พ่ือการออม การใช้จ่ าย  
และการลงทุนที่เหมาะสม และมีความสามารถเพียงพอ 
ในการจัดการทางเลือกทางการเงินได้อย่างมีเหตุผล  
สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะภายใต้การพัฒนา 
เทคโนโลยีทางการเงินอย่างรวดเร็ว เพ่ือไม่ก่อภาระหน้ี 
และสามารถรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤติการณ์ 
ต่าง ๆ ในอนาคตได้ รวมทั้งควรส่งเสริมบทบาทของ 
ผู้ ให้บริการอื่น ๆ เช่น ตัวแทน (banking agent)  
เ พ่ือ เติ ม เต็ มช่ องว่ างการ ให้ บริ ก ารส� าหรั บผู้ ที่ ยั ง 
ไม่พร้อมใช้งานบนระบบดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมความ 
ปลอดภัยต่าง ๆ และเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามไซเบอร์ 
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เพ่ิมการสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade)  
แก่ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ซึ่งรวมถึงผ่านกรอบการท�างานแบบบูรณาการส�าหรับความช่วยเหลือ 

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

ความช่วยเหลือเพ่ือการค้าจะเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาในการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการท�าการค้า ผ่านการให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุน การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพ่ือยกระดับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความทันสมัย รวมถึงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2558 ประเทศไทยได้มีการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการค้าแก่ประ เทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการให้ 
สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยการยกเลิกภาษีน�าเข้าและโควตา  
(Duty Free Quota Free: DFQF) ตามหลักเกณฑ ์
และ เ งื่อนไขของประกาศกระทรวงการคลัง เ รื่ อง  
การยกเว้นอาการส�าหรับของท่ีมีถิ่นก�าเนิดจากประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด และกระทรวงพาณิชย์ได้มีการด�าเนิน 
โครงการ CLMVT Plus Executive Program on  
New Economy ระหว่างปี 2561 - 2563 เพ่ือสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ แลกเปลี่ยน 
กลยุทธ์แนวคิดและประสบการณ์ด้านการค้าระหว่าง 
ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนในกลุ่ม CLMV  
และโครงการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้า 
ประเทศเพ่ือนบ้านตามปฏิญญาพุกาม เพ่ือส่งเสริม 
การค้าและการบูรณาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
นอกจากนี้ ในปี 2563 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ได้ริ เริ่มจัดท�าแผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
ระยะ 3 ปี ซึ่งได้บรรจุโครงการความช่วยเหลือเพ่ือการค้า 
อาทิ โครงการ Development of Border Trade 
กับ สปป.ลาว และโครงการ Trade Promotion 
กับกัมพูชา

โครงการ CLMVT Plus Executive Program
on New Economy

8.a
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
คณะรั ฐมนต รีมีมติ เ ห็นชอบรายการสินค้ า  DFQF  
เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2556   ทั้งสิ้นจ�านวน  6,998  
รายการ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีไทยไม่ได้มีการก�าหนดโควตา 
น�า เข้ า โดยการยกเลิกภาษีน� า เข้ าและระบบโควตามี 
ก� าหนดร ะย ะ เวลา  6  ปี  เ ริ่ มต้ น ในวั น ที่  1  มกราคม  
2558 และสิ้นสุดลงในวันที่  31 ธันวาคม 2563 และมี 
การทบทวนทุก   2  ปี  ส�าหรับประเทศที่ ได้รับสิทธิพิเศษ
จะเป็นไปตามประเทศที่ ได้รับการพิจารณาจากบัญช ี
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดขององค์การสหประชาชาติ  
ทั้งนี้       เนื่องด้วย     DFQF     ระยะที่      1       จะสิ้นสุดโครงการลง 
ในวันที่  31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ป้องกันผลกระทบอันเนื่องจากการให้สิทธิ พิ เศษแก่ 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยการยกเลิกภาษีน� า เข้ า 
และโควตา ครั้งที่  1/2563 มีมติให้ต่ออายุ โครงการ 
ไปอี ก  6  ปี  โดย โครงการ  DFQF ร ะย ะที่  2  ได้ เ ริ่ ม 
โครงการในวันที่  1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดลงใน 
วันที่  3 1  ธันวาคม 2569 และ ในส่วนของโครงการ 
ความช่วยเหลือ เ พ่ือการค้ าของกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศกับ สปป.ลาว และกัมพูชา อยู่ระหว่าง 
การก� าหนดรายละ เ อียดโครงการ ร่วมกับทั้ งสอง 
ประเทศ 
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

เพ่ิมการสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade)  
แก่ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ซึ่งรวมถึงผ่านกรอบการท�างานแบบบูรณาการส�าหรับความช่วยเหลือ 

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

การยกเลิกภาษีน�าเข้าและระบบโควตาจะเป็นประโยชน ์
ต่อ ไทยในด้ านการขยายความสัมพันธ์ทางการค้ า 
และการ เ พ่ิมโอกาสในการเ ข้ าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ มี 
ความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึง 
การส่งเสริมระบบการค้าเสรีและเป็นธรรม อย่างไรก็ดี  
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการค้าของไทยท่ีส่วนมาก 
จะให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย 
ที่ สุดจ�าเป็นต้องค�านึงถึงผลกระทบกับอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะเกิดกับ 
ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดเล็ก นอกจากนี้ การให ้
ความช่วยเหลือจ� า เ ป็นจะต้องค� านึงถึงผลสัมฤทธ์ิ 
และความต่อเน่ืองในการด�าเนินการด้วย 

ความท้าทาย ข้อเสนอแนะ
ไทยควรพัฒนาระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ของการยกเลิก 
ภาษีน�าเข้าและระบบโควตาที่ให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา 
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 
ของการด�าเนินการดังกล่าว ในขณะเดียวกัน อาจ 
พิจารณาช่องทางอื่นเพ่ิมเติมในการให้ความช่วยเหลือ 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด นอกเหนือจากการให้สิทธิพิเศษ 
ทางภาษี โดยอาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และให้ความช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ให้แก่ 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้วยการให้ทุนการศึกษาหรือ 
ทุนฝึกอบรม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศน้ัน ๆ  
ได้ เข้ ามา เรียนรู้ ทักษะที่ เ ป็นประ โยชน์ ในสาขาที่ ไทย 
มีความเชี่ยวชาญได้ 

8.a
SDG
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

พัฒนาและด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกส�าหรับการจ้างงานเยาวชน
และด�าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) 

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี 2563

ความยากจนถือเป็นสาเหตุที่ส�าคัญในการหลุดออกนอกระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน การหลุดออกนอกระบบ 
การศึกษาก่อนวัยอันควรส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีระดับทักษะต�่าและได้รับค่าจ้างที่ต�่า หลังจากวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ 
(subprime mortgage crisis) ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ความยากจนทั่วโลกย�่าแย่ลง การประชุมองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) จึงได้มีการลงมติรับในการจัดท�าข้อตกลงงาน 
ของโลก (Global Jobs Pact) ในปี 2552 เป็นเคร่ืองมือทางนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสังคมและ 
การจ้างงานจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยส่งเสริมให้มีการฟื้ นฟูที่มีประสิทธิภาพผ่านการลงทุน  
การจ้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม ท้ังนี้ Global Jobs Pact ให้ความส�าคัญในประเด็นเก่ียวกับการลด 
การว่างงานในระยะยาว มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเจรจาทางสังคม การขยายความคุ้มครองทางสังคม  
และความเท่าเทียมทางเพศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การจ้างงานผู้ที่อายุต�่ากว่า 18 ปี (แต่ไม่ต�่ากว่า 15 ปี)  
ถือเป็นการจ้างงานเด็ก ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าในปี 2561  
ไทยมีเด็กที่ท�างาน 4.09 แสนคน หรือร้อยละ 3.9 จาก
ประชากรเด็กทั้งหมด 10.47 ล้านคนโดยภาคเกษตรกรรม
มีเด็กท�างานมากที่สุด 1.89 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
46.3 รองลงมา ได้แก่ ภาคบริการ 1.61 แสนคน และภาค 
การผลิต 5.8 หมื่นคน โดยมีชั่วโมงการท�างานเฉลี่ย 
อยู่ที่ 15 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งความยากจนเป็น 
สา เหตุหลักของการที่ เด็กมีความจ� า เ ป็นต้องเข้ าสู ่
การท� างาน อย่างไรก็ดี  เมื่อพิจารณาจากตัวชี้ วัด 
ส�าหรับเป้าหมายย่อยที่ 8.b ที่ก�าหนดโดยสหประชาชาต ิ
ไ ด้แก่  การมีและด� า เ นินงานตามยุทธศาสตร์ ร ะดับ 
ประ เทศเฉพาะด้ านการจ้ างงานเยาวชน หรือ เ ป็น 
ส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ด้านการจ้างงานของประเทศ  
พบว่า ILO ก�าหนดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 จาก 
ระดับสูงสุด 31 กล่าวคือ ประเทศไทยได้มีการจัดท�า 
แล ะรั บรองยุทธศาสตร์ ร ะดั บปร ะ เทศ ท่ี เกี่ ยวข้ อง 
กับการจ้ างงาน เยาวชนแ ล้ว  (แผนแ ม่บทภาย ใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประ เด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเ รียน 
และวัยรุ่น) แต่ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามแผนให้ 
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

1  อ้างอิงจาก United Nation Global SDG Database
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ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

พัฒนาและด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์โลกส�าหรับการจ้างงานเยาวชน
และด�าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) 

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี 2563

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในปี 2562 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ. ) ได้มีการด� า เนินการเ พ่ือลดความเหลื่อมล�้ า 
ทางการศึกษา อาทิ การให้ทุนการศึกษา  (ทุนเสมอภาค) 
แก่ เด็กยากจนพิ เศษ ซึ่ งห ลังจากได้ รับ ทุน ท� า ให้มี 
อัตราการมาเรียนเฉลี่ย เ พ่ิมขึ้นมากกว่ าร้อยละ 20 
การด�าเนินการเพ่ือยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ให้กับแรงงานมากกว่า      6,000    คนในพ้ืนที่   42   จังหวัด 
ผ่ านการ ให้ทุน พัฒนาอา ชีพที่ ใ ช้ ชุมชนเ ป็น พ้ืนฐาน 
นอกจากนี้   ในปี  2563 คณะกรรมการค่ าจ้ างของ 
กระทรวงแรงงานได้ มีการออกประกาศเพ่ือปรับขึ้น 
ค่าจ้างขั้นต�่ าและประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน  ซึ่งอัตราค่า จ้างทั้งสองถือเป็นอัตรา 
อ้างอิงส�าหรับนายจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ 
ลูกจ้างทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานเด็ก  โดยไม่ ได้ 
มีการแบ่งแยกเพศ 

ข้อมูลจาก สศช. และส�านักงานสถิติแห่งชาติแสดงให ้
เหน็วา่ ในปี 2562 มีกลุ่มเดก็ (ช่วงอาย ุ15 - 24 ปี) ทีห่ลดุ 
ออกจากระบบการศึกษาจ�านวนมากที่ไม่ได้มีสถานะอยู ่
ในการจ้างงาน การศึกษาหรือการฝึกอบรม (Not in  
Education, Employment or Training: NEETs) อยู่ที่ 
ร้อยละ 12.62 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน และมีแนวโน้ม 
เพ่ิมสูงขึ้น ข้อมูลจาก กสศ. พบว่าเด็กและเยาวชนไทย 
ด้อยโอกาสอยู่นอกระบบการศึกษาประมาณ 6.7 แสนคน 
โดยมสีาเหตหุลกัมาจากความยากจน ตามมาดว้ยสาเหตอุืน่ 
อาทิ ปัญหาครอบครัวปัญหาแม่วัยใส ปัญหานักเรียน 
ต้องคดี ซึ่งการหลุดออกนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนจะส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของกลุ่มเด็กดังกล่าวในระยะยาวจนก่อให้เกิด 
วัฏจักรความจน และหากปัญหาการหลุดออกจากระบบ 
การศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs มีจ�านวนมาก 
อย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานใน 
ระยะยาว นอกจากนี้  ยัง มีความท้ าทายจากการที่ 

ความท้าทาย

ไม่สามารถระบุข้อมูลของคนกลุ่มดังกล่าวได้อย่าง 
ชัดเจน ท�าให้การดูแลการสร้างคุ้มครองทางสังคมและ 
การจัดท�ามาตรการจูงใจให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
เป็นไปไดอ้ย่างไม่ตรงประเด็นและตรงกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
รัฐควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลระดับพ้ืนที่เกี่ยวกับ 
กลุ่ม NEETs รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบ 
การใช้ชีวิตเพ่ือน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด รวมถึง 
มีแนวทางการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบ 
การศึกษาผ่านการด�าเนินการ อาทิ (1) การประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ในการน�า เด็ก 
และเยาวชนให้กลับสู่ระบบการศึกษาหรือพัฒนาทักษะ 
อาชีพ โดยวางแผนการช่วยเหลือเป็นรายกรณีตาม 
สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน (2) การมอบหมายให้ มี 
หน่วยงานเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เด็กและเยาวชนหลุดออก 
จากระบบการศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม 
และสามารถช่วยเหลือได้ทั้งด้านการเรียนและครอบครัว 
รวมถึงสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกภาคการศึกษา  
และ (3) การพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
แล ะมี ร ะ บบส ะสมหน่ วยกิ ตที่ ผู้ เ รี ยนส าม า รถ โอน 
หน่วยกิตห รือ เทียบวุฒิการศึกษาและ เข้ าศึกษา ใน 
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและตอบสนอง 
ต่อสภาพแวดล้อมของผู้ เ รี ยน เ พ่ือ เ ป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบซ�้า 
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สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 
ในปัจจุบัน เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี โดยเฉพาะด้านการคมนาคมและขนส่ง จะช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้น 
น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าและองค์ความรู้อย่างทั่วถึง ขณะที่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จะน�าไปสู่การยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตและการท�าธุรกิจ อย่างไรก็ดี การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการส่งเสริมนวัตกรรมจะต้องค�านึงถึงมิติการกระจายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 
ทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมไปถึงการท�าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่าง 
ครอบคลุมและเท่าเทียม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
สถาบัน IMD พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ ในอันดับ 
ที่ 44 ดีขึ้นจากอันดับที่ 49 ในปี 2559 สะท้อนถึง 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่ง 
การขนส่งสินค้า ตลอดจนการขยายระบบโทรคมนาคม 
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยในปี 2562 
ประ เทศไทยมีค่ าความหนาแน่นของโครงข่ ายถนน 
อยู่ที่  1 .37 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตรเพ่ิมขึ้นจาก 
0.89 กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร ในปี 2559 แสดงให้ 
เห็นว่าประเทศไทยมีความครอบคลุมของถนนต่อพ้ืนท่ี 
อยู่ในระดับสูง ในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  
ได้ริเริ่มการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ 
เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง 
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยมีบทบาทช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊ าซ เรื อน 
กระจกไปแล้วกว่า 164,473 ตัน CO2 เทียบเท่าในระหว่าง 
ปี 2560 - 2562 นอกจากน้ีได้ส่งเสริมการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมเ พ่ือยกระดับศักยภาพของภาค 
อุตสาหกรรม โดยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GERD/GDP) ระหว่าง 
ปี 2559 - 2562 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดย GERD/GDP 
ในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.78  
ในปี 2559 เช่นเดียวกับสัดส่วนจ�านวนบุคลากรด้าน 
การวิจัยและพัฒนาในช่วงปี 2559 - 2561 ที่ปรับตัว 
เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1,264 คนต่อประชากร 
1 ล้านคนในปี 2559 เป็น  1,840  คนต่อประชากร  
1 ล้านคนในปี 2561

9
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�า เนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
คมนาคมทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ      (พ.ศ.     2561     -  
2580) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนส่งของไทยระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ควบคู ่
ไปกับการด�าเนินมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ม ี
รายได้น้อยจ� านวน 11 .67 ล้ านคนทั่ วประ เทศ  ผ่ าน 
การให้ เงิน ช่วยเหลือ ค่า ใ ช้จ่ าย ในการเดินทางด้วย 
ร ะบบขนส่งสาธารณะ  รวมทั้ ง ให้ความ ช่วย เหลือ  
เ พ่ือการพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานแก่กลุ่ มประ เทศ 
เพ่ือนบ้าน  ได้แก่  สปป.ลาว  เมียนมาและกัมพูชา เพ่ือ 
อ�านวยความสะดวกด้านการคมนาคมและสัญจรของ 
ประชาชน  โดยเฉพาะ ในมิติการ เ ชื่ อม โยงระห ว่ าง 
ประเทศ

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม ได้ 
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทุกหมู่ บ้ านของประ เทศไทย พ้ืนที่ ที่ ยั ง ไม่มี บริการ 
อิน เทอร์ เน็ตความ เร็ วสูงและ พ้ืนที่ ช ายขอบที่ยาก 
ต่อการเข้ าถึง  โครงการฝึกอบรมการใช้งานให้แก ่
กลุ่ ม เ ป้ าหมาย เ พ่ือ ให้ปร ะชาชนที่ อ าศัยอ ยู่ ใน พ้ืน ที่ 
เป้าหมายเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต สามารถพัฒนาตนเอง 
สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนได้ 
ขณะ เดี ยวกั นภาครั ฐ ได้ ร่ วมมื อกั บภาค เอกชน ใน 
การส่ง เส ริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-curve)  
โดยสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และ  Star tup 
รวมทั้ งประกาศบังคับ ใช้พระราชบัญญัติส่ง เสริม 
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม     พ.ศ. 2562 
เ พ่ือส่ง เสริม ให้ผลงานวิจัยถูกน� า ไปใช้ประ โยชน์ ใน 
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ความท้าทาย
การยกระดับอุตสาหกรรมให้มีบทบาทในการสร้าง 
มูลค่ าทางเศรษฐกิจและการจ้ างงานในประ เทศให้ 
มากขึ้นถือเป็นความท้าทายมากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมา 
ยังมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทางอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย ประกอบ 
ต้นทุนค่าแรงของไทยเริ่มสูงขึ้นท�าให้นักลงทุนต่างชาติ 
มีแผนการย้ายการลงทุนไปยังประเทศที่มีต้นทุนต�่ า
กว่า นอกจากนี้ ต้นทุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในไทย 
ยัง ค่อนข้ าง สูง  เ ป็นอุปสรรค ในการตั้ งต้ นธุ รกิ จ  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ท�าให้ยังมีความจ�าเป็นต้องพ่ึงพา 
แหล่งเงินทุนนอกระบบ ซ่ึงมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูง

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตาม 
แผนเ พ่ือส่ง เสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและลด 
ความเหลื่อมล�้า โดยค�านึงถึงการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่อ�านวยความสะดวกต่อการใช้งานของคน 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียม 
พร้อมเข้ าสู่ สังคมผู้ สูงอายุ โดยสมบูรณ์และสังคม 
ผู้ สู งอายุ อย่ าง เ ต็มที่ ใ นอนาคตอัน ใกล้  ตลอดจน 
ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม มีความยืดหยุ่น และสามารถ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม 
คาร์บอนต�่า และการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ (NDC) ภายในปี 2573 ขณะเดียวกันควรเร่ง 
เ พ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้ งการน� า เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ 
การฝึกอบรมเพ่ือให้แรงงานให้มีทักษะรองรับการเปล่ียน 
แปลงในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยง 
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจ 
เ พ่ือดึงดูดให้แรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  
อีกทั้งควรส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก 
สถาบันการเงินให้มากขึ้น โดยปรับปรุงเงื่อนไขและ 
กฎเกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือลดขั้นตอนการอนุมัติให้ 
เพ่ือส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของ SMEs รวมทั้งเพ่ิมการจ้างงานและท�าให้มีการ 
หมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย
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บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%
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ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย
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ผลการประเมินสถานะของ SDG 9

เชิงพาณิชย์ ได้อย่ างคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ 
ขึ้นในการสนับสนุนอุตสาหกรรม และ   SMEs    หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท�าแผนและก�าหนดมาตรการ 
เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ มก า ร เ ข้ า ถึ งบ ริ ก า รท างก า ร เ งิ น แล ะ 
การพัฒนาศักยภาพของ SMEs และในการบรรเทา 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได ้
ก�าหนดมาตรการเ พ่ือช่วยเหลือและเยียวยา SMEs  
อาทิ  การลดดอกเบี้ ย  การ พักช� า ร ะห นี้  แล ะการ ให ้
สินเชื่อเ พ่ิมเติม รวมท้ังจัดตั้งกองทุนสินเชื่อ SMEs 
One ในปี 2563 เ พ่ือส่ง เสริมการเ ข้ าถึงแหล่งทุน 
ของผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ลงทุน พัฒนากิจการ และรักษาการจ้างงาน

นอกจากนี้  ภ าค รัฐยั ง ได้ ด� า เ นิ นการ พัฒนา เมื อง
อุ ตส าหกรรม เชิ ง นิ เ วศ โดย มุ่ง เ พ่ิ มปร ะสิ ทธิ ภ าพ 
การใช้ทรัพยากร  การใช้ เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
อาทิ   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสี เ ขียว เ พ่ือยก
ระดับโรงงานให้ เ ป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม   
(G reen  I ndus t ry )  โ ค รงก า รส่ ง เ ส ริ ม โ รงง าน 
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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กร ะทรวงอุ ตส าหกรรม ได้ ด� า เ นิ นก ารส่ ง เสริ ม ใ ห ้
โรงงาน/สถานประกอบการพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 
สี เขียวที่ มีกระบวนการผลิตและการบริหาร จัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง       เพ่ือให้มีการประกอบกิจการ
ที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ ่
อุปทาน โดยได้ เ ริ่ มด� า เนิ น โครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียวอย่างจริงจังตั้งแต่ปลายปี 2553 ซึ่งระหว่าง 
ปีงบประมาณ    2554  – 2563    มีจ�านวนโรงงาน/สถาน 
ประกอบการที่ เข้ าร่วมโครงการซึ่ง ได้รับ ใบรับรอง
อุตสาหกรรมสี เขียวแล้วทั้งสิ้น 40,799 ใบรับรอง  
แ บ่ ง เ ป็ น  5  ร ะ ดั บ  ต า ม ร ะ ดั บ ข อ ง ก า ร พัฒน า สู่ 
อุตสาหกรรมสี เขียวได้ดังนี้  ร ะดับที่  1  ความมุ่งมั่ น 
สีเขียว (Green  Commitment)  21,204  ใบรับรอง 
ร ะดับที่   2  ป ฏิบัติ ก ารสี เ ขี ยว  (Green Act iv i ty )  
10,522 ใบรับรอง ระดับ ท่ี 3 ระบบสี เขียว (Green 
System)  8,435  ใบรับรอง ระดับที่  4 วัฒนธรรม 
สีเขียว (Green  Culture) 558  ใบรับรอง  ระดับท่ี 5 
เครือข่ายสี เขียว (Green Network) 80 ใบรับรอง 
ซึ่ง ในระดับที่  5 เ ป็นการด�า เนินการที่มีความเข้มข้น 
ที่ สุ ด  โดยสถานปร ะกอบการขย ายขอบ เขตของ 
การเป็นอุตสาหกรรมสี เขียวจากภายในองค์กรไปสู ่
ภายนอกตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมท้ังสนับสนุนให ้

กรณีศึกษา

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย  ทั้งนี้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี เ ป้ าหมายที่ จ ะผลักดัน 
ให้ โรงงานอุตสาหกรรมในก�ากับที่มีอยู่กว่า  71,130 
โรงทั่วประเทศ   พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ภายใน ปี  2568 เ พ่ือ ให้ เ ป็น ไปตามแผนปฏิ บัติการ 
ด้ านการส่ ง เส ริมแล ะ พัฒนาสถานปร ะกอบการสู ่
อุตสาหกรรมสีเขียว  (พ.ศ. 2564 – 2580)  และจากผล
การด�าเนินการดังกล่าว พบว่ามีส่วนช่วยในการลด 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี    2560 - 
2562 ไปแล้วกว่า 164,473 ตัน CO2  เทียบเท่า โดยใน 
ปี 2560 ลดได้  12,528 ตัน CO2 เทียบเท่ า ปี 2561 
ลดได้  64,357 ตัน CO2 เทียบเท่า และปี 2562  ลดได้     
87,588   ตัน     CO2  เทียบเท่า 

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

จ�านวนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรอง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึงปีงบประมาณ 2563

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น 
ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  
โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส�าหรับทุกคน 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ทั้งการประปา ไฟฟา้ ระบบโทรคมนาคม  
และระบบการขนส่ง ให้มีคุณภาพ ครอบคลุม และเข้าถึงได้ จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเข้าถึง 
แหล่งวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และตลาดเพ่ือจ�าหน่ายสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ทุกคน  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึงระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพโดยถ้วนหน้า 
และเท่าเทียม จะช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ลดการพ่ึงพายานพาหนะส่วนบุคคลอันก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (World 
Competitiveness Ranking) โดยสถาบัน IMD1 ในช่วง 
ปี 2559 - 2563 บ่งชี้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศไทยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ ในอันดับท่ี 44 ดีขึ้นจากอันดับ 
ที่  49 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับ 
ของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังอยู่ในอันดับ 
ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ โดยการจัดอันดับ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพิจารณาจากปัจจัยย่อย 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยี (3) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร ์
(4) สุขภาพและส่ิงแวดล้อม และ (5) การศึกษา ซึ่งปัจจัย 
ย่อยด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีอันดับค่อนข้ างดี 
(อันดับที่ 26 จาก 63 ประเทศในปี 2563) สะท้อนถึง 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่ง 
ตลอดจนการขยายระบบโทรคมนาคมและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านพลังงาน ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมีค่า 
ความหนาแน่นของโครงข่ายถนนอยู่ที่ 1.37 กม./ตร.กม. 
เพ่ิมขึ้นจาก 0.89 กม./ตร.กม. ในปี 2559 บ่งชี้ว่ามี 
การเข้าถึงเส้นทางของพ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศที่ดีขึ้น 
และมีระยะทางของถนนท้องถิ่นรวม 597,667 กม. 
ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจาก 352,465.5 กม. ในปี 2559 

นอกจากนี้  ปริมาณผู้ โดยสารและการขนส่งสินค้าใน 
ช่วงปี 2559 - 2562 มีปริมาณการใช้งานเพ่ิมขึ้น  
โดยเฉพาะการโดยสารและการขนส่งทางทะเล ซึ่งมี 
ปริมาณผู้โดยสารในปี 2562 ประมาณ 40 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 
1  สถาบัน Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดท�ารายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกรายปี โดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  สภาวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ปริมาณผู้โดยสาร (ล้านคน) จ�าแนกตาม
รูปแบบการขนส่ง

ปริมาณขนส่งสินค้า (ล้านตัน) จ�าแนกตาม
รูปแบบการขนส่ง

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

9.1
SDG

จากประมาณ 30 ล้านคนในปี 2559 และมีปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทางทะเลเพ่ิมขึ้นจาก 262.79 ล้านตันใน 
ปี 2559 เป็น 299.74 ล้านตันในปี 2562 อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมและการศึกษา  
โดยเฉพาะสัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาต่อ GDP  
ที่อยู่ในระดับต�่า (อันดับที่ 58 จาก 63 ประเทศ) ความ 
เข้มการใช้พลังงาน (อันดับที่ 58) การรับสัมผัสฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก (อันดับที่ 55) ปัญหามลภาวะที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (อันดับที่ 52)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น 
ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  
โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส�าหรับทุกคน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างด�าเนินยุทธศาสตร์ชาต ิ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของ 
ไทยระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561  - 2580) โดยได้ เร่งรัด 
โครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก   ประกอบด้วย โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา- 
มาบตาพุด  และช่วงมาบตาพุด-เชื่อมเข้าสู่ ท่าอากาศ 
ยานอู่ตะเภา         รวมทั้งการพัฒนาทางหลวงชนบทเลียบ
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 

นอกจากนี้         อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบราง        11        โครงการ
ระยะทางรวม 2,147  กิ โลเมตรคาดว่าจะทยอยแล้ว 
เสร็จในปี      2565      เป็นต้นไป    ประกอบด้วย    (1)    โครงการ 
ก่อสร้างรถไฟทางคู่     7         เส้นทาง ระยะทาง           993      กิโลเมตร
(2 )  โครงการก่อสร้ างรถไฟสาย ให ม่  2 โครงการ       
ระยะทาง 681 กิ โลเมตร และ (3) โครงการก่อสร้าง 
รถไฟความเร็วสูง      2    โครงการ       ระยะทาง       473           กิโลเมตร
ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเอื้อต่อการเข้าถึงบริการ 
การขนส่งทางรางมากขึ้น

ด้ านการขนส่ งทางน�้ า  ได้ เ ร่ ง รั ด โครงการท่ า เ รื อ
แหลมฉบัง ร ะย ะที่  3  เ พ่ือ เ พ่ิมขีดความสามารถใน 
การขนส่งทางทะเล พัฒนาท่าเรือและเส้นทางเดินเรือ 
โดยได้เปิดให้บริการแล้ว 1         เส้นทาง      คือ       เส้นทางพัทยา -  
เขาตะ เกียบ และจะ เ ปิดให้บริการอีก 1 เส้นทาง คือ 
 เส้นทางสัตหีบ - บางสะพาน อีกทั้ง ยังได้เปิดให้บริการ
เรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเส้นทางคลองผดุง
กรุงเกษมในกรุงเทพมหานคร      เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ด้ านการขนส่งทางอากาศ ได้ด� า เนินการก่อสร้ าง 
สนามบินเบตง จังหวัดยะลา แล้ว เสร็จและคาดว่ า 
จะ เ ปิด ให้บริก าร ได้ ใน ปี  2564 รวมทั้ งอยู่ ร ะหว่ าง 
การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยาน
พาณิชย์แห่งที่  3  ของประ เทศ และพัฒนาศูนย์ ฝึก 
อบรมบุคลากรด้ านการบินและอวกาศอู่ต ะ เภา เ พ่ือ 
ยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน

9.1
SDG

นอกจากนี้  ยังได้ด�าเนินมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้ 
จ่ายผู้ มีรายได้น้อยจ�านวน 11.67 ล้านคน ทั่วประเทศ 
ผ่ านการ ให้ เงินช่วย เหลือ ค่ า ใช้จ่ าย ในการ เดินทาง 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 3 ประเภท ได้แก่   (1 ) รถ 
โดยสารประจ� าทาง/รถไฟฟ้า  (2 )  รถโดยสารของ 
บริษัท    ขนส่ง     จ�ากัด     และ (3)  รถไฟ   ประเภทละ   500 บาท 
โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
บัตรสวั สดิ ก ารแห่ งรั ฐ เ พ่ื อลดภาร ะค่ า ใ ช้ จ่ ายแล ะ 
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ 
มากขึ้น 

ความท้าทาย
ผู้ พิ ก ารแล ะผู้ สู งอา ยุยั ง ไม่ ส ามารถ เข้ าถึ งบริ ก าร 
ขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการออกแบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่เอื้อต่อการ 
ใ ช้งานของคนทุกกลุ่ ม ยังมี ไม่ เ พียงพอในทุก พ้ืนที่  
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
หลายโครงการมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นล่าช้าไปจากแผน 
งานเดิม เนื่องจากรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณ 
ไป ใช้ ส� า หรั บการ เยี ยวยาแล ะฟื้ น ฟูผลกร ะทบจาก 
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเพ่ิมการลงทุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี 
อ� านวยความสะดวกต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม  
โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่า 
ใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี 
ในอนาคตอัน ใกล้  นอกจากนี้  ควร เน้นการลงทุน 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน 
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบ 
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่าและการบรรลุเป้าหมาย 
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) 

241รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรมช่วยท�าให้เกิดการจ้างงานและขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ได้เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมยังกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทเพ่ิมขึ้นจึงส�าคัญต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละเลยผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีคือหนึ่งในต้นทุนส�าคัญของการด�ารงชีวิตของมนุษย์ จึงต้องปรับปรุง 
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 
ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดความยั่งยืน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
บทบาทของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจลดลงอย่าง 
ต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่ านมา โดยข้อมูลจาก UN 
Global SDG Database ระบุว่า สัดส่วนมูลค่าเพ่ิม 
ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Value added:  
MVA) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปรับตัว 
ลดลงจากร้อยละ 26.99 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 25.71  
ในปี 2563 ในขณะท่ีสัดส่วน MVA ต่อหัวประชากร 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2559 - 2562 และปรับตัว 
ลดลงจาก 1,623.90 ในปี 2559 เหลือ 1,573.40 ใน 
ปี 2563 ซึ่งภาคการผลิตโดยรวมได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนจ�านวนการจ้างงานใน 
ภาคการผลิตต่อจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งประเทศ พบว่า 
ปรับตัวลดลง จากร้อยละ 16.68 หรือประมาณ 6.29  
ล้านคน ในปี 2559 เป็นร้อยละ 15.86 หรือประมาณ  
5.98 ล้านคน ในปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท�าให้เศรษฐกิจ 
ทั่วโลกชะลอตัวและสถานประกอบการบางส่วนต้องปิด
ตัวลง 

สัดส่วนการจ้างงานในภาคการผลิต
ต่อจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งประเทศ (ร้อยละ)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมวลโดย สศช.

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573  
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้น 
เป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

9.2
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
หน่ วยง านที่ เ กี่ ย วข้ องด� า เ นิ น โ ค รงการยกร ะ ดับ 
อุตสาหกรรม  4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพและ 
น วั ต ก ร ร ม  ใ ห้ กั บ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ท ย  โ ด ย มี 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ  ได้แก่ การบริการให้ค�าปรึกษา 
แก่สถานประกอบการเพ่ือประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมในการปรับปรุงสายการผลิตและการบริหาร
จัดการ  การจัด ฝึกอบรม  เ พ่ือยกร ะ ดับผลิตภาพ 
ทรัพยากรมนุ ษย์ ใ ห้ มี ทั กษ ะ รอบด้ านแล ะส ามารถ 
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม 
 และการพัฒนาศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมเ พ่ือ 
สนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ อาทิ การจัดท�ากรอบ 
แนวทางการยกร ะดับองค์กรสู่ อุ ตสาหกรรม 4 .0  
และระบบสารสนเทศรูปแบบต่าง  ๆ
  
นอกจากนี้ ภาครัฐได้เ ร่งผลักดันนโยบายการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย       (S-Curve       Industries)   ซึ่งแบ่ง 
ออกเ ป็นกลุ่ มที่ ต่ อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเ ดิม 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ
ที่ต้องการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573  
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้น 
เป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

9.2
SDG

ความท้าทาย
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการเติบโตที่ช้าลง ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลจากขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีถดถอยลง  
โดยสัดส่วนของมูลค่าภาคอุตสาหกรรมที่ เริ่มลดลง 
อย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน เนื่องจากอุตสาหกรรม 
ไทยที่ เคยได้ เปรียบจากต้นทุนค่าแรงราคาถูกไม่ ได้ 
เป็นจุดแข็งของประเทศอีกต่อไปประกอบกับข้อจ�ากัด 
ในการใช้เทคโนโลยีให้เข้มข้นขึ้นและความท้าทายจาก 
พลวัตต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทั ล ท่ี เข้ ามายกระดับกระบวนการผลิตของภาค 
อุตสาหกรรม ข้อตกลงทางการค้ าและการลงทุน 
ร ะหว่ า งปร ะ เทศที่ มี คว ามซั บซ้ อนแล ะมี เ งื่ อน ไขที่ 
เข้มงวดในด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ 
ทิศทางการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานระหว่างประเทศ 
ที่แปรผันไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังมีแนวโน้ม 
ความต้องการแรงงานน้อยลง และเน้นกลุ่มแรงงาน 
ที่มีทักษะมากขึ้น อันเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

อนาคต เ พ่ื อขั บ เคลื่ อน เศรษฐกิ จ ให้ หลุ ด พ้นจาก 
กับดักรายได้ปานกลาง รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนา 
เ ข ต พัฒน า พิ เ ศ ษภ า คต ะ วั น อ อ ก  ( E EC )  ที่ เ น้ น 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน
ของผู้ ปร ะกอบการ ในอุตสาหกรรมเ ป้ าหมาย โดย 
ภาครัฐได้จัดท�าแผนการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมใน 
อนาคต อาทิ  อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วย 
พลังงานไฟฟา้ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
จ ากข้ อ มู ล ปี  2 5 6 1  พบว่ า ก ลุ่ ม อุ ต ส า หก ร รมที่ มี 
ศักยภาพในการต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมมี    5,218  
โรงงาน เงินลงทุน       736,796.56     ล้านบาท และแรงงาน  
340,089 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตมี  441   
โรงงาน เงินลงทุน  95,643.80 ล้านบาท และแรงงาน  
33 , 2 8 7  คน  โ ดยภ าค รั ฐ ไ ด้ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย 
การรวมกลุ่มและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
ซึ่งได้ด�า เนินการพัฒนาจ�านวน 8 กลุ่ม 160 กิจการ 
ในปี     2563    

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรัดการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม โดย 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น 
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาหลักสูตรการเ รียนการสอน 
และการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนให้แรงงานให้ มีทักษะ 
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่ ใ ช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยงภาค 
การศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษา กับภาคธุรกิจให ้
มากขึ้น อาทิ การส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคีให ้
เข้มข้นขึ้น โดยมีการก�าหนดนโยบายและมาตรการ
สนับสนุนที่ชัดเจน การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
และครูผู้ฝึกสอน การควบคุมคุณภาพ และความร่วมมือ 
ของสถานประกอบการ เ พ่ือดึงดูดให้แรงงานเข้าสู่ 
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

ยุคที่ 4 ที่ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
ดิจิทัล มาทดแทนแรงงานมนุษย์ เนื่องจากให้ผลลัพธ์การ
ท�างานได้ดีกว่า มีความต่อเนื่อง และมีต้นทุนต�่ากว่าการ
จ้างแรงงานมนุษย์ในระยะยาว

243รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 

รวมทั้งเพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถด�าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า 
จนสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อในระดับราคาที่ เหมาะสม  
จะท�าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ซึ่งจะเอื้อต่อการลงทุนในระยะยาว ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีต้นทุน 
ทางการเงินต�่าลง และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สัดส่วนมูลค่าเ พ่ิมของอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กต่อมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดใน 
ปี  2563 อยู่ ที่ ร้ อยละ 34 .5 เ พ่ิมขึ้ น เล็ก น้อยจาก  
ร้อยละ 34 ในปี 2560 ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยเหลือ 
อยู่ที่ร้อยละ 34.5 ในปี 2560 ขณะที่อัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในภาคการผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) 1  
ในช่วงปี 2559 - 2563 ที่มีแนวโน้มลดลงโดยในปี 2559 
อยู่ที่ร้อยละ 2.9 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -5.7 ในปี 2563

นอกจากนี้ สัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย่อม (SMEs) ท่ีมีการกู้ยืมหรือมีวงเงินท่ีธนาคารให ้
กู้ ยื ม ใ นธน าค า รพาณิ ชย์ ไ ทย  1 5  แห่ ง  ร ะ หว่ า ง 
ปี 2559 – 2562 ยังคงไม่สูงมากนัก โดยในปี 2559 
อยู่ที่ ร้อยละ 15.50 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20.30 ในปี 2562 
และถ้าหากนับรวมเข้ากับข้อมูลของ SMEs ที่กู้ยืมจาก 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ2 สัดส่วนการให้สินเชื่อในปี 2562 
จะอยู่ที่ร้อยละ 38.91 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36.39 ในปี 2560   

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ามูลค่าการให้สินเชื่อ SMEs ของ 
ธนาคารพาณิชย์จะมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 
2559 - 2562 แต่ในปี 2563 กลับมีทิศทางลดลงอย่าง 
เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 – 4 เนื่องจากได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใน 
ไตรมาสที่ 4 ของปีของปีดังกล่าวมีมูลค่าการให้สินเช่ือ 
อยู่ที่ 3,270,962 ล้านบาท

1  กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ระบุว่าวิสาหกิจขนาดกลางคือ (1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน 
   หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท และ (2) กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีกที่มีการจ้างงานเกิน 30 คน แต่ไม่เกิน 100 คน หรือ มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100 ล้านบาท
   แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดย่อมหมายถึง (1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท (2) กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก
   ที่มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท    

2  อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME ภาคการผลิต
ระหว่างปี 2559 - 2563

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

9.3
SDG

มูลค่าการให้สินเชื่อ SMEs ของธนาคารพาณิชย์รายไตรมาส
ปี 2559 - 2563

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 

รวมทั้งเพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประ เทศไทยและกระทรวงการคลังได ้
ร่วมกันจัดท�าแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเ พ่ือ 
เ ป็ นกรอบก า ร พัฒนาร ะบบสถ าบั นก า ร เ งิ น ของ 
ประเทศ และได้บรรจุประเด็นการส่งเสริมการเข้าถึง 
สิน เชื่ อ ไม โคร ไฟแนน ซ์ของธนาคารพาณิชย์  แล ะ 
ก า ร ด� า เ นิ น ม า ต ร ก า ร สิ น เ ชื่ อ ร า ย ย่ อ ย เ พ่ื อ ก า ร 
ประกอบอาชีพ (Nano Finance) ไว้ เ ป็นส่วนหนึ่ง 
ของแผน

ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งกองทุน
พัฒนา เอส เอ็มอีตามแนวประชารั ฐขึ้ น ใน ปี  2560    
เ พ่ือ เ ป็นทุนสนับสนุน SMEs ให้มีความสามารถใน 
การแข่งขั นบนฐานของนวัตกรรมและ เทคโน โลย ี
ดิจิทัล และส่ง เสริมการ เข้ าถึงแหล่ง เงิน ทุน โดยมี 
วงเงินทั้งสิ้น 10,000 ล้ านบาท  ส่วนธนาคารแห่ง 
ประ เทศไทยได้ประกาศมาตรการทางการ เงิน เ พ่ือ 
ช่วยเหลือและเยียวยา SMEs ในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 อาทิ การลดดอกเบี้ยการพักช�าระ 
หนี้  และการให้ สินเชื่อเพ่ิมเติม

นอกจากนี้   ในปี 2563 ส�า นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย จัดตั้งกองทุนสินเชื่อ SMEs One  
เ พ่ือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ 
SMEs  เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน พัฒนากิจการ
และรักษาการจ้างงาน โดยแบ่งวงเงินกู้เป็น   2   ประเภท
ได้แก่ กรณีบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ ไม่ เกิน  5 แสนบาท
กรณีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพ่ิม วงเงินกู้ไม่เกิน  3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาสูงสุดไม่ เกิน 7 ปี ระยะเวลา 
ปลอดช�าระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 

9.3
SDG

ความท้าทาย
แม้ภาครัฐจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึง 
แหล่งทุนของผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง  
แต่ผลส� ารวจข้อมูล วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจ 
ขนาดย่อม ปี 2562 เรื่องแหล่งทุนในการเริ่มต้นกิจการ  
ใน 3 ภาคธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การค้า และการบริการ  
วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ ่
ใช้เงินส่วนตัว รองลงมาคือ เงินจากคนในครอบครัว  
และเงินกู้จากระบบธนาคาร สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ 
SMEs ยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก 
ธนาคารและสถาบนัทางการเงนิ
 
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มที่จะปิดตัวเพ่ิม 
สงูขึน้อกีดว้ย โดยขอ้มูลจากรายงานสถานการณว์สิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ระบุว่าจ�านวนธุรกิจ SMEs  
ที่ยกเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2563 มี 6,013 ราย 
ร าย เ พ่ิม สูง ข้ึนจาก ช่วง เวลา เดี ยวกั นของ ปีก่ อน 
รอ้ยละ 6.1  

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 
SMEs จากสถาบันการเงินให้มากขึ้น โดยปรับปรุงเงื่อนไข 
และกฎเกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรค หรือลดขั้นตอนการ
อนุมัติให้รวดเร็วขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่  
การพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs รวมทั้งเพ่ิมการ 
จ้างงาน และท�าให้มีการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบ 
เศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณามาตรการฟื้ นฟู 
และเยียวยาธุรกิจ SMEs ท่ีได้ รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรอบด้าน 
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
โดยมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศ

ด�าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในปัจจุบันส่งเสริมให้มีการตามแนวทางอุตสาหกรรม 
สีเขียว และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างทางกายภาพ  
โดยการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการเติบโตที่สมดุล  
และการขบัเคลือ่นประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิสงัคมคารบ์อนต�า่ทีใ่หค้วามส�าคญักบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมมากยิง่ขึน้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก 
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ระหว่างปี 2559 – 2562 มีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการปล่อยก๊าซ CO2  
อยู่ที่ 22.94 ตัน CO2 ต่อล้านบาทลดลงจาก 26.27 ตัน 
CO2 ต่อล้านบาท ในปี 2559 โดยในภาคอุตสาหกรรม 
มีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงเช่นกัน ซึ่งใน 
ปี 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ท่ี 69.74 ล้านตัน 
ลดลงจาก 77.98 ล้านตันในปี 2559

ปริมาณการปล่อย CO2 ต่อ GDP
หน่วย: ตัน CO2 ต่อล้านบาท

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด� า เ นินการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ในพ้ืนที่ เ ป้าหมาย 15 จังหวัด 
18  พ้ืนที่ 1 เ พ่ื อ เ พ่ิมปร ะสิ ทธิ ภ าพการ ใช้ ทรัพยากร 
การใช้ เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
ที่ ส ะ อ าดแล ะ เ ป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อม โดย เฉพา ะ 
การลดมลพิษและการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจก อาท ิ
โครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีสี เขียว เ พ่ือยกระดับ 
โรงงานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม    (Green 

Industry) โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่ างยั่งยืน และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามแนวคิ ดต้ น แบบ เมื องนิ เ วศ  เ พ่ื อก า รจั ดก า ร 
สิ่ งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ ยั่ งยืนและ ได้ พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 
และมลพิษในพ้ืนที่อุตสาหกรรม

ผลการประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2562 
ใ น พ้ื น ที่ เ ป้ า ห ม า ย  1 5  จั ง ห วั ด  1 8  พ้ื น ที่  พบ ว่ า มี 
การพัฒนาขึ้ นอย่ าง เห็น ได้ ชัด  โดยเฉพา ะจังห วัด 
ระยอง (พ้ืนที่ เขตควบคุมมลพิษและเขตประกอบการ 
ไออาร์ พีซี )   และภาคเอกชนในพ้ืนที่ เ ป้ าหมาย ได้ ให ้
ความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดเก็บรวบรวม 
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สามารถผ่าน 
การประเมินเ ป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศสูงถึง 
ร ะดับที่  4  และมี จ� านวนโรงงาน เข้ า ร่ วมจัดท� าฐาน 
ข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน    (RECP)2 

พ ร้อมทั้ ง ยกร ะดั บ โ รงง าน อุตส าหกรรม ใน พ้ืน ที่ 
เ มื อ ง อุตส าหกร รม เ ชิ ง นิ เ วศแล้ ว  3 32  โ ร งง าน 
โดยมี โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เ ป้ าหมายได้รับ 
การยกระดับและพัฒนาเ พ่ือมุ่ งสู่ การพัฒนาเมือง 
อุ ตส าหกรรม เชิ ง นิ เ วศ  ร ะดั บที่  2   325  โ รงง าน 
และมี โรงงานอุตสาหกรรมใน พ้ืนที่ เ ป้ าหมายได้ รับ 
การยกระดับและพัฒนาเ พ่ือมุ่ งสู่ การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ร ะดับที่  3  ปร ะสิทธิภาพใน 
การใช้ทรัพยากร    325    โรงงาน 

9.4
SDG

1  จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐมปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี 

2  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตท่ีสะอาด (Resource Efficient and Cleaner Production: RECP) เป็นการใช้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตสินค้า
   และบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
โดยมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศ

ด�าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

9.4
SDG

ความท้าทาย
พ้ืนที่ เ ป้าหมายในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างของ 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  
รวมถึงภาคประชาชน ส่งผลให้มีระดับความยากง่ายใน 
การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแตกต่างกันไป 
นอกจากน้ี ความตระหนักรู้เรื่องความส�าคัญของการ 
จัดการและการบริหารพ้ืนที่ เมืองเพ่ือจัดการของเสีย 
และมลพิษในพ้ืนที่ เมือง โดยเฉพาะผู้ประกอบการยัง 
มอียูอ่ยา่งจ�ากดั 

ข้อเสนอแนะ
ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม ส� า คั ญ กั บ ก า ร ก� า ห น ด ม า ต ร ฐ า น 
การจั ดก ารสิ่ ง แวดล้ อมแล ะก า รจั ดก ารของ เสี ย 
มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการวางแผนการใช้ประโยชน์ 
ที่ ดิ น แล ะก า รอนุ รั กษ์ พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว  แล ะส นับส นุน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นและสอดคล้อง 
กับศักยภาพในการบริหารจัดการของท้องถิ่น เพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. )  ด� า เนินการ 
ได้ อย่ าง มีปร ะสิ ทธิภ าพและยั่ งยื น  พร้ อมทั้ ง เ พ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสี เขียว  
โดยพัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ ์
อุ ตส าหกร รมสี เ ขี ย ว  แล ะ พัฒนาสิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ชน ์
ให้ เ ป็น ที่ ยอมรับร ะหว่ างอุตสาหกรรมกับชุมชนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ สร้างเครือข่าย 
อุตสาหกรรมสี เ ขี ยว ในร ะดั บจั งห วัด ให้ เ ป็นกล ไก 
ก า รท� า ง า น ใ น ร ะดั บท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ สถ าบั น วิ จั ย 
ต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให ้
ผู้ประกอบการ ชุมชนน�าไปใช้ พัฒนาธุรกิจ รวมทั้ง 
ปรับปรุงหลักสูตรและการอบรมให้ความรู้กับสถาน 
ประกอบการ บุคคลทั่วไปและเยาวชนให้สามารถน�าไป 
ใช้ ได้จริงเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ และ 
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

การวิจัยและนวัตกรรมส�าคัญต่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิมและเป็นรากฐานส�าคัญ 
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให ้
ประสบความส�าเร็จนั้น ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและ 
รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ประเทศไทยมีแนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้น และเม่ือเทียบค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา 
ของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GERD/ 
GDP) พบว่าระหว่างปี 2559 – 2561 มีทิศทางการลงทุน 
ทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น และลดลงเล็กน้อย 
ในปี 2562 โดยในปี 2562 มีสัดส่วน GERD/GDP 
อยู่ที่ร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.78 ในปี 2559  
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ ่
ในปี 2561 สัดส่วนการลงทุนจากภาคเอกชนอยู่ที่ 
ร้อยละ 78 คิดเป็นมูลค่า 143,016 ล้านบาท โดยสัดส่วน 
การลงทุนจากภาคอื่น ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคการศึกษา 
รั ฐ วิส าหกิ จ  แล ะ เอกชน ที่ ไ ม่ แสวงหาก� า ไ ร  อยู่ ที่ 
ร้อยละ 22 คิดเป็นมูลค่า 39,341 ล้านบาท ขณะที่
สัดส่วนจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ 
ประเทศต่อจ�านวนประชากร  1   ล้านคน  ในช่วงปี 2559  –  
2561 มีทิศทางเพ่ิมขึ้นจาก 1,264 คน คนต่อประชากร  
1 ล้านคนในปี 2559 เป็น 1,840 คนต่อประชากร 1 ล้านคน 
ในปี 2561

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายทางการวิจัย
และพัฒนาต่อ GDP (ร้อยละ)

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

สัดส่วนจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศต่อจ�านวนประชากร 1 ล้านคน

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลย ี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 

และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพ่ิมจ�านวนผู้ท�างานวิจัย
และพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน และค่าใช้จ่ายทางการวิจัย

และพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน

9.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาค รั ฐ ได้ ร่ วมมื อ กั บภ าค เอกชน ในก า รส่ ง เ ส ริ ม 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-curve) โดยสนับสนุน 
เ งิ น ทุ น ใ น รู ป แบบ เ งิ น ใ ห้ เ ป ล่ า แ ก่ ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร 
วิ ส าหกิ จขนาดกลางแล ะขนาดย่ อม (SMEs )  แล ะ  
Startup    ในสาขาต่าง     ๆ      เช่น       การเกษตรและเทคโนโลยี
ชี ว ภ าพ  อุ ต ส า หก ร ร มดิ จิ ทั ล  แ ล ะ อุ ต ส า หก ร ร ม 
หุ่ นยนต์ เ พ่ือ อุตสาหกรรม  โดยมี ผู้ปร ะกอบการให ้
ความสนใจกว่ า  802 ทีม และมีผู้ ผ่ านการคัด เลือก 
เข้ าร่ วมกิจกรรม  204 ทีม รวมทั้ ง ได้ พัฒนาองค์ 
ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ทาง 
ก า รตล าด  กลยุ ท ธ์ ท า งก า ร เ งิ น แล ะ ใ ห้ ค� า แ น ะ น� า 
เ ทคนิ ค เชิ งลึ ก เกี่ ย วกั บร ะบบการผลิตแล ะการ ใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล       ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่า
เพ่ิมทางเศรษฐกิจกว่า   450  ล้านบาท      และเกิดการจ้าง 
งานเพ่ิมขึ้น 500 คน คิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาทต่อปี 

นอกจากนี้  ยังได้ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562    เพ่ือส่งเสริมให้ผลงานวิจัยที่ เกิดจากการ 
ให้ทุนของรัฐถูกน�า ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไ ด้ 
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขณะที่ 
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติได้จัดท�าโครงการพัฒนา 
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมโดยผ่านหลักสูตรการฝึก 
อบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย  (Training   
fo r  t he  t ra i ne rs )  แล ะ หลั ก สูต รสร้ า งนั ก วิ จั ย 
รุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนานักวิจัยและเพ่ิมจ�านวนนักวิจัยใน 
ประเทศ โดยโครงการดังกล่าว       สามารถสร้างวิทยากร 
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ได้แล้วกว่ า  1 ,100 คน  
ซึ่งบุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทในการช่วยสร้าง 
นักวิจัยรุ่นใหม่ไปแล้ว   9,500  คน 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

248



09
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่น

ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลย ี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 

และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพ่ิมจ�านวนผู้ท�างานวิจัย
และพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน และค่าใช้จ่ายทางการวิจัย

และพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน

9.5
SDG

ความท้าทาย
การลง ทุนด้ านการวิ จัยแล ะ พัฒนาของปร ะ เทศที่ 
ผ่านมายังกระจุกตัวอยู่ ในภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ท�าให้ไม่ก่อ 
ให้ เกิดการ เผยแพร่องค์ความรู้ สู่ ส าธารณชนด้วย 
ราคาต้นทุนที่เข้าถึงได้ เนื่องจากผลงานด้านการวิจัย 
และพัฒนาดังกล่าวได้รับการปกป้องด้วยกฎหมาย 
ทรัพย์ สินทางปัญญา นอกจากน้ี ประ เทศไทยยัง 
ขาดความสมดุลของบุคลากรด้านการวิจัยที่มีความรู้ 
ความสามารถสูง เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ท�างานอยู ่
ในภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งไม่ ได้น� าผลการค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ใน เชิงสาธารณะเท่ าที่ ควร 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเพ่ิมบทบาทการลงทุนและสนับสนุนด้าน 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้น 
เ พ่ือ ให้สาธารณชนสามารถเข้ าถึงองค์ความรู้ แล ะ 
เทคนิคใหม่  ๆ ด้วยต้นทุน ท่ี เข้ าถึงได้ง่ ายขึ้น ทั้งนี้  
อาจเริ่มต้นจากการร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือด�าเนิน 
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจ�าเป็น 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

ขณะเดียวกัน ควรเร่งสร้างความตระหนักถึงความ 
ส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 
SMEs พร้อมทั้งให้การสนับสนุนที่จ�าเป็น อาทิ เงินทุน  
สถานที่ และบุคลากร ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านการวิจัย 
และพัฒนาของภาครัฐต่อเอกชนควรมีข้อตกลงหรือ 
เงื่อนไขบางประการที่จะท�าให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน ์
อย่างเหมาะสม
 
นอกจากนี้ ควรผ่อนคลายเงื่อนไขด้านกฎระเบียบเรื่อง 
บุคลากรด้านการวิจัยที่มีความสามารถสูง ซึ่งส่วนใหญ ่
ท�างานในภาครัฐให้สามารถยืมตัวไปท�างานร่วมกับ 
ภาคเอกชนได้ง่ายขึ้นเพ่ือให้ เกิดการใช้ประโยชน์จาก 
ความสามารถของบุคลากรคุณภาพสูง ได้มากขึ้ น
รวมทั้งควรมีมาตรการและนโยบายที่ชัดเจน รวมทั้ง 
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ�านวยต่อการดึงดูดบุคลากร 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ 
สูงจากต่างประเทศมาท�างานในประเทศให้มากขึ้นเพ่ือ 
ให้เกิดการถ่ายทอดและดูดซับองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
เพ่ิมขึ้น
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

อ�านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศก�าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุน

ทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ประเทศก�าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีค�านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและมีความทนทานยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและมีความปลอดภัย โดยเฉพาะ 
ในกลุ่ มประ เทศก� า ลังพัฒนา ซึ่ ง มักขาดแคลนเงินทุนและองค์ความรู้ ในการพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐาน 
ให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งในด้านการเงิน เทคโนโลยี  
และวิชาการ จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยให้การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานแก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย 
ที่สุดมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าความช่วยเหลือเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development 
Assistant: ODA) และกระแสความช่วยเหลืออย่างเป็น 
ทางการอ่ืน (Other Official Flows: OOF) ด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างปี 2559 - 2562 รวมอยู่ที่ 
2,898.52 ล้านบาท

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

มูลค่าความช่วยเหลือ ODA และ OOF
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของไทย

หน่วย: ล้านบาท

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนา 
โครงส ร้ าง พ้ืนฐาน ในปร ะ เทศ เ พ่ื อนบ้ านมาอย่ าง 
ต่อเนื่องและมีส่วนส�าคัญในการอ�านวยความสะดวก 
ด้านการคมนาคมและสัญจรของประชาชนในประเทศ
ดังกล่าว  โดยเฉพาะในมิติด้านการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ อาทิ  โครงการก่อสร้ างเส้นทางเชียงราย- 
คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว  (R3) โครงการปรับปรุงถนน 
และร่องระบายน�้าในนครหลวงเวียงจันทน์       สปป.ลาว 
โครงการพัฒนาถนนสาย  67   (อันลองเวง-เสียมราฐ)  
กัมพูชา  และโครงการเ ชื่อมโยงเส้นทางไทย-พม่า  
จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี

นอกจากนี้  ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
เ พ่ือพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐานซึ่งก� าลังอยู่ ร ะหว่าง
ด� า เนินการก่อส ร้าง ได้แก่  โครงการก่อส ร้างถนน 
จากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ใน สปป.ลาว  โครงการ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่  5   โครงการพัฒนา 
จุดผ่านแดนถาวรสตรึงบท และเส้นทางเชื่อมโยงไป 
ยังถนนหมายเลข 5  ในกัมพูชา และโครงการพัฒนา 
เมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง  
ระยะที่  3  ในส่วนของเมียวดี และการปรับปรุงระบบ 
น�้ าปร ะปา  แล ะการ พัฒนาร ะบบการจัดการขยะ ใน 
เมียนมา 

9.a
SDG
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

อ�านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศก�าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุน

ทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ประเทศก�าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

ความท้าทาย
ก า รด� า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ 
เพ่ือนบ้านส่วนใหญ่พ่ึงพาแหล่งเงินจากงบประมาณ 
ของภาครัฐเป็นหลัก ท�า ให้ มีข้อจ�ากัดในการด�า เนิน 
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนจ�านวนมาก   ประกอบ 
กับความต้องการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน 
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่ประเทศไทยให้การสนับสนุน 
อยู่ นั้ นมีทิศทาง เ พ่ิมสูงขึ้ นอ ย่ างต่อ เนื่ องตามการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว นอกจากนี้ การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐมุ่งเน้นการ 
จัดสรรงบประมาณไปที่การจัดการทางสาธารณสุข 
การเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ท�าให ้
อาจมีข้อจ� า กัดทางงบประมาณด้านการช่วยเหลือ 
ประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่ ใ ห้ ความช่ วย เหลื อปร ะ เทศ เ พ่ือนบ้ าน 
ควรพัฒนาเค รื่องมือทางการ เงิน ใหม่  ๆ มา ใช้ ให้ 
มากขึ้น เ พ่ือใช้ร ะดมแหล่งเงินทุน ซึ่ง ปัจจุ บันเริ่ม มี 
ทิศทางที่ดีขึ้ น  โดยส� านักงานความร่วมมือพัฒนา 
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ได้ 
เ ริ่ มด� า เนินการออกขายพันธบัตร จ� านวนหน่ึงพัน 
ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะช่วย 
แบ่งเบาภาระการใช้งบประมาณของประ เทศลงได้ 
อีกทั้งช่วยท�าให้ ไทยยังคงมีบทบาทในการสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกลุ่มประเทศก�าลัง 
พัฒนาอ่ืนต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

9.a
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศก�าลังพัฒนา 
รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น�าไปสู่ความหลากหลาย

ของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ มีความทันสมัย ไม่ เ พียงจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้ดี ขึ้น เ ท่า นั้น  
แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานอีกด้วย เนื่องจาก 
กระบวนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมจะท�าให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างานมากขึ้น ขณะเดียวกันจะท�าให้แรงงานได้ดูดซับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ 
ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาทางอุตสาหกรรมดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยเงินทุน เทคโนโลยี  
และองค์ความรู้จ�านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศที่มีรายได้น้อยยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ 
ในการให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา 
เทคโนโลยีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่จะน�าไปสู่ 
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกได้ 
โดยจ�านวนเงินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Official      
Development Assistant: ODA) ที่ประเทศไทยให้แก ่
ต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 
ปี 2560 - 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากประมาณ 3.80  
ล้านบาท ในปี 2560 เป็นประมาณ 19.79 ล้านบาทใน 
ปี 2562 

นอกจากนี้ ในการด�าเนินงานภายในประเทศ ภาครัฐ 
ให้ความส�าคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของ 
ประเทศ โดยก�าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เ พ่ือรองรับความต้องการแห่งอนาคตเ ป็นหนึ่ ง ใน 
นโยบายส�าคัญ ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการแปรรูป 
วัตถุดิบและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ  
ทั้งนี้  หนึ่ง ในการด�า เนินการเ พ่ือขับเคลื่อนให้บรรล ุ
เป้าหมายดังกล่าวคือการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
สู่อนาคต (Industrial Transformation Center: ITC) 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือและค�าปรึกษาด้านการประกอบ 
ธุรกิจการวิจัยเชิงพาณิชย์และด้านการเงิน ตลอดจน 
บ่มเพาะธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนให ้
การด�าเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้ามีประสิทธิภาพ 
และรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

มูลค่า ODA ที่ไทยให้แก่ต่างประเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างปี 2558 - 2562

หน่วย: ล้านบาท

9.b
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อย่ าง ไรก็ดี  แม้ ว่ าปร ะ เทศ ไทย ให้ ความส� าคัญต่อ 
การพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับ 
โครงสร้ างภาคอุตสาหกรรม แต่การด� า เนินการที่ 
ผ่านมายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมนัก 
โ ด ย ข้ อ มู ล สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า เ พ่ิ ม ข องอุ ต ส า หก ร รม 
เทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลางต่อมูลค่าเพ่ิมรวม 
ทั้งหมดในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 41 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
จาก ในปี 2559 ร้อยละ 40 ในขณะที่กลุ่มประเทศที่ 
พัฒนาแล้วมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป

ที่มา: องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง
และระดับกลางต่อมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งหมดของไทย

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศก�าลังพัฒนา 
รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น�าไปสู่ความหลากหลาย

ของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ได้ จัด โครงการ ฝึกอบรม เทค โน โลยี ชี วภาพให้ แก ่
เมียนมาและเวียดนาม ในขณะที่ส�านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ    (องค์การมหาชน)    ได้ด�า เ นินกิจกรรมตาม 
แผนความร่วมมือด้านนวัตกรรมไทย-ลาว  พ.ศ. 2560- 
2562  ระหว่างส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กับกรม
เทคโน โล ยีแล ะนวัตกรรม กร ะทรวงวิทยาศาสตร์  
สปป .ลาว  ส่ วนการด� า เ นินงานภาย ในปร ะ เทศนั้ น  
ศู น ย์  I TC  ซึ่ ง เ ปิ ด ด� า เ นิ น ก า ร ม า ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 60  
แล ะ ใน ปัจจุ บั นมี ทั้ งหมด 13  แห่ งทั่ วปร ะ เทศ ได้ ใ ห ้
บริการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อมจนมีส่วนส�าคัญให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ไปแล้วกว่า 5,800 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้ เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า   700    ล้านบาท

ความท้าทาย
แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมกับต่างประเทศในการให้ 
ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับ 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมในประเทศก�าลังพัฒนาแล้ว 
แต่การด�าเนินการภายในประเทศยังไม่มี พัฒนาการ 
ที่ดีนัก เนื่องจากข้อมูลเรื่องสัดส่วนมูลค่าเ พ่ิมของ 
อุตสาหกรรม เทค โน โลยี ร ะดั บสู งแล ะ ร ะดั บกลาง 
ต่อมู ล ค่ า เ พ่ิมของปร ะ เทศไทยสะ ท้อนว่ ามี ค ะแนน 
คงที่ ๆ ประมาณร้อยละ 40 มาต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว  
ซึ่งการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการก้าวสู่สถานะประเทศรายได้สูงภายในปี 2580  
ควรมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
ระดบัสงูและระดบักลางทีเ่พ่ิมขึน้กวา่รอ้ยละ 50 

ข้อเสนอแนะ
ควรเ ร่งสร้างความตระหนัก รู้ถึงความส� าคัญของ 
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระดับท้องถิ่นและ 
ส่ ง เสริ มการวิ จั ยแล ะ พัฒนา เ พ่ื อปรั บ โครงสร้ าง 
อุตสาหกรรมให้ เกิดความหลากหลายและสามารถ 
รองรับอุตสาหกรรมในอนาคตได้ นอกจากนี้ ภาครัฐ 
ควรเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้มากขึ้น เนื่องจาก 
การด�าเนินการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก 
แต่มีความเสี่ยงสูง ท�าให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาค 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่กล้าลงทุนเพียง 
ฝ่ายเดียว 

9.b
SDG
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนและการเพ่ิมผลิตภาพของภาคการผลิต อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเร่งให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีท�า ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่ 
การประกอบอาชีพใหม่ ๆ นอกจากนี้ การขยายพ้ืนที่บริการอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จะช่วยส่งเสริมให ้
ประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และบริการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยมี 
ค่าใช้จ่ายต�่า และช่วยลดอุปสรรคเรื่องความห่างไกลของระยะทาและข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประชากรไทยมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในสัดส่วน 
ที่เพ่ิมขึ้น สะท้อนจากผลส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติ ซึ่งพบว่าในปี 2563 ประชากรอายุ 6 ปี 
ขึ้นไป เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 49.7 ล้านคน หรือ 
ร้อยละ 77.8 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 47.5 หรือประมาณ 
29.8 ล้านคน ในปี 2559 สะท้อนให้เห็นว่าประชากรไทย 
มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�าคัญใน 
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และใช้ ในการติดต่อสื่อสาร 
ได้มากขึ้ น  และ เ มื่ อ เปรียบเ ทียบพฤติกรรมการ ใช้ 
อินเทอร์เน็ตระหว่างเพศชายและหญิงพบว่าผู้ชายใช้ 
อินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้หญิง โดยในปี 2563 ผู้ชายใช ้
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 79.0 และผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ 76.8 นอกจากนี้ เมื่อจ�าแนกการใช้อินเทอร์เน็ต 
ตามกลุ่มอายุ พบว่าประชากรในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 
มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 13.8  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 49.7 ในปี 2563 

ที่มา: ผลส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
        พ.ศ. 2563

สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ.2558 - 2562

เพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และพยายามที่จะจัดให้ม ี
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้  

ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563

9.c
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐ ได้ เห็นความส� าคัญและ ได้ประกาศนโยบาย 
ดิจิ ทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม ซึ่ งมุ่ ง เน้ นการน� า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ( ICT)  มา ใช ้
เ ป็น เครื่ องมือสนับสนุนการพัฒนาประ เทศ โดยม ี
เ ป้าหมายเพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
สูง ให้ครอบคลุมทุกหมู่ บ้ านขอประ เทศไทย และ ได้ 
ก� า ห นด พ้ื น ที่ เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น  3  พ้ื น ที่  ไ ด้ แ ก่  พ้ื น ที่ 
ที่มีบริการและศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สามารถเข้าถึง 
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง จ� านวน 30,635 หมู่บ้ าน 
(Zone A และ  Zone B)  และ พ้ืนที่ ที่ ไ ม่ มี ศั กยภาพ 
เ ชิงพาณิชย์ แล ะยัง ไม่มีบ ริการ อิน เทอ ร์ เ น็ตความ 
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ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ความท้าทาย
ถึงแม้ภาครัฐจะด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือกระจาย 
โอกาสการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่ยังมีความ 
ท้าทายด้านคุณภาพการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ที่มีความเสถียรและสามารถเ ช่ือมต่อได้ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ ข้อมูลจากผลส�ารวจการมีการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในค รัว เรือน  
พ.ศ. 2563 ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต 
เ พ่ื อ กิ จ ก ร รม เ กี่ ย วกั บ เ ค รื อ ข่ า ยสั ง คมออน ไ ลน์  
(Facebook, Twitter, LINE, Instagram) ร้อยละ  92.0  
ขณะที่ประชาชนร้อยละ 56.5 ยังไม่เคยซื้อสินค้าหรือ 
บริการทางอินเทอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะ
ภาค รั ฐควร เ ร่ งด� า เ นิ น โ ค รงการขย าย โครงข่ า ย 
อินเทอร์ เน็ตในส่วนที่ก� าลังด� า เนินการให้แล้ว เสร็จ  
(พ้ืนที่ Zone C เน็ตห่างไกล และ Zone C+ เน็ตชายขอบ)  
พร้อม ทั้ งปร ะชาสัม พันธ์ โครงการ ให้กับปร ะชาชน 
ในชุมชนได้ รั บทราบ รวมทั้ ง ให้ หน่ วยงานภาครัฐ 
จัดหามาตรการหรื อแนวทาง ในการ ให้ ความรู้ กั บ 
ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตให้ เกิด 
ประโยชน์  อาทิ  ใ ช้ค้นคว้ าหาความรู้ เ พ่ือการศึกษา 
หรือพัฒนาตนเอง และใช้สร้างอาชีพและสร้างรายได้  
นอกจากนี้ ควรพิจารณาด�าเนินโครงการเพ่ิมจ�านวน 
จุดบริการ อิน เทอร์ เน็ต ในหมู่ บ้ าน เ พ่ือ เ พ่ิม โอกาส 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในชุมชนให้สามารถ 
น�าอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

เพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และพยายามที่จะจัดให้ม ี
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้  

ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563

9.c
SDG

เร็วสูง จ�านวน 40,432 หมู่บ้าน (Zone C) และพ้ืนที่ 
ชายขอบที่ ไ ม่ มี ศั กยภาพเชิ งพาณิชย์  ไ ม่มี บริ ก าร 
แ ล ะ ย า กต่ อ ก า ร เ ข้ า ถึ ง  จ� า น วน  3 , 9 20  หมู่ บ้ า น  
( Zo n e  C + )  ซึ่ ง ท่ี ผ่ า น ม า ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ 
เ ศ รษฐกิ จแล ะสั งคม ได้ ด� า เ นิ นก ารว าง โครงข่ าย 
อิน เทอร์ เน็ตความเร็วสูงผ่ านสื่ อสัญญาณใยแก้ว 
น� าแสงให้ครอบคลุม  24,700 หมู่บ้ าน  (Zone C)  
แ ล้ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อนธั นวาคม 2560 แล ะ ได้ มีผู้ ลง 
ท ะ เบี ยน ใ ช้ ง านส ะสมถึ ง เดื อนมิ ถุ น ายน  2563  ที่  
8.5 ล้านคน นอกจากนี้ รัฐบาล ยังได้จัดท�าโครงการ 
ฝึกอบรมในพ้ืนที่ทั่ วประเทศระยะที่  1  (พ.ศ . 2563 - 
2565 )  ส� า ห รั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ยต่ า ง  ๆ  อ า ทิ  ก ลุ่ ม 
เกษตรกร      ผู้ประกอบการท้องถิ่นคนชรา         ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม และคนพิการ รวมแล้วจ�านวนไม่น้อยกว่า 
500,000 คน เ พ่ือ ให้ปร ะชาชนที่อาศัยอยู่ ใน พ้ืนที่ 
เป้าหมาย ได้รับโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ
สามารถพัฒนาตนเอง  สร้ างรายได้  และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและชุมชนได้ 
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SDG 10: Reduce inequality within and among countries

ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 

10
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10ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีปัญหาความเหล่ือมล�้าในหลายมิติ ท้ังด้านรายได้ ความมั่งคั่ง โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากร ตลอดจนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 
อย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างกลุ่มคน 
อันน�ามาซึ่งปัญหาความเหล่ือมล�้าท่ีชัดเจนมากขึ้นในสังคม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปี 2559-2562 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าของ 
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
ความเหลื่อมล�้าของรายได้ โดยรายได้ต่อหัวของกลุ่ม 
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด (Bottom 40)  
มีอัตราเพ่ิมขึ้น ท�าให้ช่องว่างของรายได้ระหว่างคน 
ในกลุ่ ม ชั้ น ร าย ได้ ต่ า ง  ๆ  ลดลง  อย่ า ง ไ รก็ ต าม  
ความเหลื่อมล�้ า ในการถือครองทรัพย์สินยังคงอยู่ 
ในระดับสูง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มด�าเนินการต่าง ๆ 
และจัดตั้งสวัสดิการสังคมจากภาครัฐเพ่ือช่วยเพ่ิม 
โอกาสความเท่าเ ทียมในการด�ารงชีวิตและยกระดับ 
คุณภาพชีวิต ใ ห้กับก ลุ่ม เ ป้ าหมายที่ต้องการความ 
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด บัตร 
สวัสดิการแ ห่งรั ฐ เบี้ ยผู้ สู งอายุ  เบี้ ยผู้ พิการ  และ 
มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ ได้ รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีกรอบกฎหมายเพ่ือผลักดันการเข้าถึง
โอกาสที่ เ ท่ า เ ทียม ลดความไ ม่ เสมอภาค และยุติ 
การเลือกปฏิบั ติ โดยไม่ เ ป็นธรรมตามที่บัญญัติ ใน 
รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช  
2560   ยุทธศาสตร์ชาติ    และอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
อาทิ  รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรค 3 ว่ าการเลือก 
ปฏิบัติ โดยไม่ เ ป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ ว่ าด้ วยความ 
แตกต่าง ด้ านถิ่ นก� า เ นิด เ ช้ือชาติ  ภาษา เพศ อายุ  
คว าม พิก า ร  สภ าพทางก ายหรื อสุ ขภ าพ  สถ าน ะ 
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม     ความเช่ือ 
ทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทาง 
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การเมืองอันไ ม่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ     
หรือ เหตุอื่ น ใด  จ ะกระท� ามิ ได้การ เลือกปฏิบัติ โดย 
ไม่ เ ป็นธรรมต่อบุคคล 

นอกจากนี้       ภาครัฐและภาคเอกชนยังได้ร่วมกันด�าเนิน 
การเพ่ือส่งเสริมการลดความไม่เสมอภาคทั้งภายใน 
และระหว่างประเทศ  อาทิ  โครงการบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนยากจนแบบเจาะจง 
เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระทางการเงินที่ เ ป็นรายจ่าย
ประจ�า และโครงการ 1 ไร่  1 แสน โดยหอการค้าไทย 
แ ล ะ สภ า ห อก า ร ค้ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยที่ ใ ช้ ค ว า ม รู้  
เทคโนโลยี  แล ะนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพ 
การท�าการเกษตร เ พ่ือลดต้นทุนค่า ใ ช้จ่ าย  รวมทั้ง 
สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง

นอกจากนี้       ประเทศไทยยังได้มีบทบาทและส่วนร่วม 
ในเวทีระหว่างประเทศ    ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แล ะจั ดท� า ก รอบคว ามร่ วมมื อ ร ะดั บปร ะ เ ทศกั บ 
ปร ะ เทศแล ะองค์กรต่ าง  ๆ  เ พ่ื อ เ ป็ นส่ วนห นึ่ ง ใ น 
การเจรจาในการพัฒนากฎระเบียบใหม่   ๆ    และ เ พ่ือ
สนับสนุนการสร้างเสริมความเสมอภาคในระดับโลก 
รวมถึ งการส นับสนุ นการ ให้ คว าม ช่วย เหลื อ เ พ่ื อ 
การพัฒนาอย่างเป็นทางการและการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประ เทศ โดยเฉพาะด้ านการวิจัย เ พ่ือริ เริ่ ม
ช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ และการลดก�าแพง
ภาษี เ พ่ืออ�านวยความสะดวกด้านการค้า
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ความท้าทาย
ประ เทศไทยยังประสบปัญหาความไ ม่ เสมอภาคใน 
การท�าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ โดยยังคงพบ 
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการส่ง เงินก ลับประ เทศของแรงงาน 
ย้ายถิ่นและการช�าระเงินระหว่างประเทศอยู่ ในอัตรา 
ที่สูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของโลก 
แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ส�าหรับการประกอบ 
ธุรกิจโอนเงินระหว่ างประเทศและลงนามข้อตกลง 
กับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ประชาชน 
ส่ วนมากยังคงขาดศักยภาพในการ เข้ าถึ งข้ อมู ล 
และชุดความรู้ รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ดิ จิ ทั ล ให้ เกิดปร ะ โยช น์สู งสุด  ท้ัง นี้  สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังตอกย�้ าความ 
เหลื่อมล�้ า ในสังคมไทย โดยส่งผลความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนและเพ่ิมอัตราการว่างงาน ขณะที่ประชาชน 
บางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการการเยียวยา 
แก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและไม่สามารถปรับตัว 
ใหท้นักับการเปลี่ยนแปลงได้
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ข้อเสนอแนะ
ควรผลักดันมาตรการและกฎเกณฑ์ ในด้ านต่ าง ๆ  
รวมทั้งการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงประชาชน 
ทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมการใช้กลไกพลังทางสังคมต่าง ๆ 
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ส�าหรับระยะยาว  
คว ร เ ต รี ย มคว ามพร้ อ ม ใ นก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ลยี ท่ี มี 
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทางด้านการเงิน เพ่ือหนุน 
เสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และกระจาย 
ประ โยชน์ของการเติบ โตใ ห้ทั่ วถึงมากขึ้ น  รวมทั้ ง 
ควรพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศเพ่ือรองรับ 
พันธกรณีตามความตกลงและกรอบความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะข้อตกลง 
และกรอบความร่วมมือที่บูรณาการการพัฒนาหลายมิติ 
เ พ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ทั้งต่อ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และการก�าหนดท่าทีของประเทศ 
ในการด�า เนินการตามพันธกรณีในความตกลงและ 
กรอบความร่วมมือของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ

SDG

10.1
SDG

10.6

SDG

10.2
SDG

10.3

SDG

10.c

SDG

10.7

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต: 
สถานการณ์ต�่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG

10.a
SDG

10.b

SDG

10.4
SDG

10.5

ผลการประเมินสถานะของ SDG 10

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

258



10ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

10
SDG

โครงการ 1 ไร่  ได้ เงิน 1 แสนบาท เ ป็นโครงการ 
ริเริ่มของภาคเอกชนโดยหอการค้าไทย ร่วมกับธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่อาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดความเหล่ือมล�้า 
ในสังคม เ พ่ือ ให้ เกษตรกรมีชี วิ ตความ เ ป็นอ ยู่ แล ะ 
รายได้ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์และปรับใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี 
ใหม่ ซึ่งสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักการเบื้องต้นของโครงการคือ การเพ่ิมรายได ้
การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิตและเรื่องราวของสินค้า  
และการสร้างความยั่ งยืน โดยโครงการนี้ จ ะ เ ป็น 
การบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก 1 ไร่ ให้ได้ประโยชน์และ 
ประสิทธิภาพมากที่สุดตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองผ่านการส่งเสริม 
การท�าเกษตรแบบผสมผสาน ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี  
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการท�าการเกษตร โดยด�าเนิน 
การผ่าน 3 วิชา ได้แก่  ด้านกสิกรรมคือ ปลูกข้าว  
ผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล ด้านปศุสัตว์คือ เลี้ยงเป็ด ไก่  
และด้านประมงคือ  เลี้ยงปลา กบ หอย กุ้ง ปู เป็นต้น  

กรณีศึกษา

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน
และแบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ คันนาปลูก 
พืชผักสวนครัว ร่องน�้ าส�าหรับท�าการประมง พ้ืนที่ 
ปลูกข้าวและพ้ืนที่อยู่อาศัยในสัดส่วน 30:30:30:10  
เพ่ือให้ระบบนิเวศเกื้อกูลต่อกัน

โครงการนี้มี พ้ืนที่น�าร่องอยู่ที่บ้านหนองแต้ บ้านบ่อ 
และบ้านกุดเชียงมี  ต� าบลบ้านดง อ�า เภออุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบความส�า เร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่าง 
เต็มรูปแบบมีรายได้ เฉลี่ยถึง 150,000-200,000 
บาท ขณะเดียวกันต้นทุนของการท�านา 1 ไร่จากเดิม  
10,000 บาท ลดลงหลายเท่าตัวเหลือเฉลี่ย เพียง  
2,292 บาทต่อไร่ ท�าให้จังหวัดขอนแก่นได้กลายเป็น 
แหล่งกรณีศึกษาส�าหรับเกษตรกรจากทั่วประเทศที่ 
ต้องการเย่ียมชมแปลงต้นแบบและต้องการศึกษาข้อมูล 
พ้ืนฐานการท�านาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน โครงการ  
1 ไร่ 1 แสน ได้ขยายพ้ืนที่ด�าเนินการไปยังจังหวัดต่าง ๆ  
ทั่วประเทศไทย อาทิ นนทบุรี ปทุมธานี ตรัง และยะลา  
เป็นต้น
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ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าอย่างต่อเนื่อง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส�าคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการด�าเนินการเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เช่ือมโยงกับการเพ่ิมผลิตภาพ 
ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต�่าที่สุด (Bottom 40) ซึ่งรวมถึงผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอาย ุ
ทั้งนี้ การส่งเสริมสวัสดิการพ้ืนฐาน จะท�าให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่าง 
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชากรกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
จากข้อมูลการส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 
ครัวเรือน ในปี 2562 ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรกลุ่ม  
Bottom 40 จ�านวน 32.7 ล้านคน โดยมีรายได้เฉล่ีย  
3,721   บาท/คน/เดือน    เพ่ิมขึ้นจาก  3,408 บาท/คน/เดือน  
ในปี 2560 เท่ากับมีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัว 
ที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอัตราการเติบโตของกลุ่ม 
ประชากรทั้งประเทศที่มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.21 ต่อปี 
นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการเติบโตของการใช้จ่าย 
ครัวเรือนของประชากรกลุ่ม Bottom 40 หดตัวลง 
ร้อยละ 4.02 ต่อปีซึ่งต�่ากว่าอัตราดังกล่าวของกลุ่ม 
ประชากรทั้งประเทศซึ่งหดตัวลงร้อยละ 1.49 ต่อปี ท้ังนี้  
การเพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อหัวและการลดลงของ 
การใช้จ่ายในครัวเรือนนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุ 
SDG 10.1 ที่มีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศ

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดย สศช.

อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ)

อัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากร (ร้อยละ)

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดย สศช.

บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด  
อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

ภายในปี 2573

10.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้ังแต่
ปลาย ปี  2560 เ พ่ือช่ วย เหลือกลุ่ มผู้ มี ร าย ได้น้ อย 
แบบ เจ า ะจงกลุ่ ม เ ป้ า หม าย โดย ให้ ผู้ มี ร าย ได้ น้ อย 
ที่ ลงทะ เบียน เข้ าร่ วมโครงการ ได้ รับการบรร เทา 
ห รื อ ช่ ว ย เ หลื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ อุ ป โ ภคแล ะ บ ริ โ ภค  
อาทิ  ค่า ไฟฟ้าและค่าน�้ าประปา  ค่า เดินทางไปรักษา 
พยาบาล และค่า ใช้จ่ ายเกี่ยวกับสุขภาพ  ค่า เช่าบ้าน  
ค่าอินเทอร์ เน็ตครัวเรือน และค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้า 
และบริการเ พ่ิมเติม 500 บาท/คน ทั้งนี้  จ� านวนผู้ มี 
รายได้น้อยที่ ได้ รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   คิด เ ป็น 
ร้อยละ 46.05 ในปี 2562 จึงจ�าเป็นต้องมีการค้นหา 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังตกหล่น เ พ่ือให้สามารถจัด 
สวัสดิการแห่งรัฐได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มาก 
ยิ่งขึ้น 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด  
อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

ภายในปี 2573

10.1
SDG

ขณะเดียวกัน ในช่วงปี 2559 – 2562  ประเทศไทยได ้
ด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง
อ า ทิ  ซึ่ ง มี โ ค ร ง ก า ร ห น่ึ ง ต� า บ ล ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
(OTOP) โดยในปีงบประมาณ 2561 มียอดจ�าหน่าย 
1 . 9  แสนล้ า นบ าท  คิ ด เ ป็ นอั ต ร าก า ร เติ บ โต เ ฉลี่ ย 
ร้อยละ   23.98     ต่อปี      และตั้งเป้าหมายรายได้     2   แสนล้าน 
ในปี  2562 (หรือคิด เ ป็นอัตราการเติบโตมากกว่ า 
ร้อยละ 20 ต่อปี )  รวม ท้ัง มุ่ง เ น้นการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน     ตลอดจน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านระบบประชารัฐและ 
ก ลุ่ มออมทรัพย์ เ พ่ื อการผลิต เ พ่ื อสนับสนุ นร ะบบ 
กลไกการมีส่วนร่วม    และการบริหารจัดการ       การเรียนรู้ 
การ พ่ึงตนเอง และ เ พ่ิมขีดความสามารถการ เ ป็น 
ผู้ประกอบการ 

ความท้าทาย
เนื่องจากกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรมและแรงงานท่ัวไป จึงได้รับผล 
กระทบโดยตรงจากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่ 
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
รวมถึงผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในปี 2563 ซึ่งมี 
ความรุนแรงที่ สุด ในรอบ 60 ปี  ท� า ใ ห้รายได้ และ 
การจ้างงานในภาคเกษตรลดลง แรงงานรอฤดูกาล 
เ พ่ิมขึ้น รวมทั้ง มีผลให้ เกษตรกรมีรายได้ลดลงไป 
จนถึงขาดรายได้  ประกอบกับการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน 
ในภาคการท่องเที่ยวและสาขาบริการหลัก 3 สาขา  
ได้แก่ การค้าส่งและค้าปลีก การขนส่ง และโรงแรม 
และภัตตาคาร รวมถึงภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ซึง่แรงงานจ�านวนมากอยูใ่นกลุ่ม Bottom 40 โดยเฉพาะ 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเมือง 

ข้อเสนอแนะ
ในระยะสั้น ภาครัฐควรผลักดันมาตรการเยียวยาทาง 
เศรษฐกิจให้เข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยทั้งหมด 
อย่างครอบคลุม โดยใช้กลไกพลังทางสังคมต่าง ๆ  
ร่วมกันขับเคลื่อนงาน อาทิ เครือข่ายองค์กร ชุมชน 
และภาคประชาสังคม รวมทั้งเร่งปรับปรุงและบูรณาการ 
ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้มี 
การจ้ างงานต่อ เนื่ อง และขยายโอกาสการเข้ าถึง 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร 
ข้อมูล ทักษะ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และช่อง 
ทางการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้  ยังควรส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีประชาชนในพ้ืนที่สามารถ 
พ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อาทิ การมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเป็นแหล่งสร้างความ 
มั่นคงทางอาหาร และการสร้างระบบกองทุนสวัสดิการ/
การออมเชิงทรัพยากร เพ่ือเป็นโครงข่ายทางสังคม 
ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่ม เปราะบางให้ มีทรัพยากร 
เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 

ในระยะยาว ควรปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
มีการแบ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สมดุล รวมทั้ง 
ยกระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนในพ้ืนที่สามารถ 
ก�าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของตนเอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และมี ภูมิคุ้มกันในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนา 
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

261รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

การกระจายอ�านาจอย่างครอบคลุมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้กลุ่มประชาชนที่แตกต่างกัน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง ต่อรอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดช่องว่างทางรายได้
ระหว่างคนจนและคนรวยจะเป็นการลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมเพ่ือน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประเทศไทยมุ่งบรรลุ 
เป้าหมายผ่านการสร้างหลักประกันสวัสดิการส�าหรับแรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิทธิใน 
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง 
การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก UN Global SDG Database  
ปร ะ เทศ ไทย มีสั ดส่ วนปร ะช ากร ที่ มี ร าย ได้ ต�่ า กว่ า 
ร้ อ ยล ะ  50  ของร าย ได้ มั ธ ยฐ านอยู่ ที่ ป ร ะ ม าณ 
ร้อยละ 10 - 11 ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากพิจารณา 
บทบาทการพัฒนาสังคมของภาคีการพัฒนาจากระดับ 
การมีส่วนร่วมทางสังคมภายใต้ดัชนีความก้าวหน้า 
ของคน (Human Achievement Index :HAI ) 
พบว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ 
ในชุมชน การมีจิตอาสาร่วมท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อชุมชน/สังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคน 
ในชุ มชน แล ะการสร้ างความ เ ข้มแข็ งของชุมชน  
เพ่ือน�าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน 
มีจ�านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีจ�านวน 
อง ค์กร ชุมชน เ พ่ิ มขึ้ น ร้ อยล ะ  6 . 3  จ าก ปี  2560  
อีกทั้งมีการส่งเสริมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบลที่ 
เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนใน 
ชุมชน/ต�าบลเพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งร่วมกันวางแผนการพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีพัฒนาต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบัน 
มีจ�านวน 7,666 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของ 
จ�านวนต�าบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ นอกจากนี้  
จ�านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมใการท�ากิจกรรมสาธารณะ 
ของหมู่บ้านในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับสูงมาก   กล่าวคือ  
ร้อยละ 99.54 ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 99.33  
ในปี 2560 และร้อยละ 98.67 ในปี 2559

ที่มา: สศช.

ระดับการมีส่วนร่วมทางสังคม

ให้อ�านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
ส�าหรับทุกคน โดยไม่ค�านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ แหล่งก�าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมาการด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยมีกรอบทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
แห่ ง ร าชอาณาจั กร ไทย  พุทธศั กร าช  2560 ที่ ไ ด ้
บัญญัติห้ามมิ ให้มีการเลือกปฏิบัติ  โดยไม่ เป็นธรรม 
ตามมาตรา   27   วรรค   3     ว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น 
ธรรมต่อบุคคล  รวมทั้งมีบทบัญญัติว่าด้วยรับรอง
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ 
คิดเห็นในกระบวนการก�าหนดนโยบาย/ออกกฎหมาย 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองในหลายมาตรา  เช่น มาตรา  
43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิ เข้ าชื่ อ เ พ่ือ เสนอแนะต่อ 
หน่วยงานรัฐ ให้ด�าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ด�าเนินการสิ่งที่จะก่อผลเสีย
และหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอโดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพิจารณา  เป็นต้น 

10.2
SDG
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ให้อ�านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
ส�าหรับทุกคน โดยไม่ค�านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ แหล่งก�าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ ภายในปี 2573

นอกจากนี้  ยังได้มีการส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมขีด 
ค ว า มส า ม า ร ถ ของ ชุ ม ชน ใ นก า ร พ่ึ งตน เ อ ง แล ะ 
การจัดการตนเองผ่านโครงการพัฒนาต�าบลเข้มแข็ง 
ที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติ     
รวมทั้ง มีการสร้างผู้น� ากาเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา 
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 น�าไปสู่การสร้างรายได้ ท่ีมั่นคงแก่ครัวเรือน     รวมทั้ง
ยังได้ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา 
ชุมชนและสังคม อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยผลักดันโครงการ 1  ไร่  1 แสน ที่ ใช้ 
คว ามรู้  เ ทค โน โลยี  แล ะนวั ตกรรม ในก า ร พัฒนา 
ศักยภาพการท�าการเกษตร  และโครงการ     1        หอการค้าฯ
ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์เข้าร่วม 
โครงการ 157 แห่งครอบคลุมพ้ืนที่  76 จังหวัด โดย 
ได้ช่วยยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ 
ของสหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย     ลดต้นทุน 
และสร้ างรายได้ ท่ียั่ งยืน ตลอดจนจัดตั้งกลไกและ 
สร้างพ้ืนที่กลางเ พ่ือรวมกลุ่มการขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพ่ือสังคมทั่วประเทศ

ความท้าทาย
ชุมชนท้องถิ่ นยังขาดกลไกการ เ ชื่ อมประสาน เชิง 
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและ 
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนและกลุ่ม 
เป้าหมายในการใช้ข้อมูล ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงท�าให้ยังคง 
ขาดศักยภาพในการริเริ่มการพัฒนาและจัดการปัญหาใน 
ระดับชุมชนได้เองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขั้นตอนกระบวน 
การท�างานและกฎระเบียบของภาครัฐไม่เอื้อต่อการด�าเนิน 
งานในระดับพ้ืนที่ อาทิ การจัดสวัสดิการทางสังคมยัง 
ไม่ขยายครอบคลุมความจ�าเป็นพ้ืนฐานและเหมาะสมกับ 
บริบทของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
ออกไป นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได้แสดงให้ เห็นถึงความส�าคัญในการ 
พัฒนา การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
เนื่องจากองค์กรชุมชนและขบวนการภาคประชาสังคม 
ในชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือผู้ได้รับผล 
กระทบในระยะแรก 
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ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นในกระบวนการพัฒนา 
พ้ืนที่ที่ ใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือให้ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนที่ 
โดยเร่งรัดการปฏิรูปเชิงระบบและกลไกที่เอื้ออ�านวย 
ให้การด� า เนินการต่ าง ๆ สามารถบรรลุผลได้ตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนา 
ระบบและการบริหารจัดการข้อมูลในระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง 
การออกแบบพ้ืนที่กลางที่ เ ปิดโอกาสและเชื่ อมโยง 
ให้ ป ร ะช าชนทุ กกลุ่ มส าม ารถ เข้ า ม ามี ส่ วนร่ วม ใน 
การตัดสินใจเชิงนโยบาย นอกจากนี้  ยังควรขยาย 
โอกาสและเปิดพ้ืนที่ให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อาทิ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน 
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคมให้สามารถ 
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการน�านวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา บูรณาการความ 
ร่วมมือกับเครือข่ายการท�างานในชุมชนในการพัฒนา 
และจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงให้ 
เข้าใจบริบทการพัฒนาของพ้ืนที่ พร้อมทั้งสามารถน�า 
ความรู้ และนวัตกรรมมาพัฒนาแก้ ไขปัญหาภายใน 
พ้ืนที่ ไ ด้ซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ากัดในการพัฒนาในพ้ืนที่ 
ของหน่วยงานภาครัฐที่ ไม่มีกลไกระดับอ�าเภอ/ต�าบล 
และจะน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและเพ่ิม 
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐในระดับชุมชน
  
ไทยได้มีความพยายามในการด�าเนินการตรากฎหมาย 
เพ่ือส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมืองส� าหรับทุกคน โดยไม่ค� านึงถึงอายุ  เพศ  
ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่ง 
ก�าเนิดศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ เนื่องจาก 
ปัจจุบันกฎหมายไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมความครอบคลุม 
แก่คนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่างกัน
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การส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน การบริการสาธารณะ
ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบที่จะเป็นการสร้าง 
หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและพ่ึงพา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง 
ทางสังคม1 พบว่า กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุมี สัดส่วน 
ผู้ ที่ ได้รับการคุ้มครองมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่า 
เป้าหมายในปี 2561 โดยมีเด็กยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุน 
คิด เ ป็นสัดส่วนร้อยละ 84 .5 ขณะที่ผู้ สู งอายุที่ ได ้
รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 มีสัดส่วนผู้พิการที่ได้รับเบี้ย 
ความพิการร้อยละ 75.6 และสัดส่วนกลุ่มแรงงานนอก 
ระบบร้อยละ 20.7 ซ่ึงถือว่ายังคงอยู่ในระดับต�่า เมื่อ 
เทียบกับค่าเป้าหมาย แม้ว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
และ 40 จะมีสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดท�ากฎหมายเพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไข 
ปัญหาความเหลื่อมล�้า และความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น 
ในสังคม เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญา 
ขายฝากที่ดิน เ พ่ือการเกษตรกรรมหรือ ท่ีอยู่ อา ศัย 
พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
พ.ศ. 2562

1  มาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ 
   และ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน

ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
       ส�านักงานประกันสังคม และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
จ�าแนกตามการมีหลักประกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลเด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ ปี 2561 
                 และข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2562

สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์  
รวมถึงการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริม

การออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยพยายามผลักดันและส่งเสริมการสร้าง 
หลักประกันให้ เข้ าถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมและลดความ 
ไม่ เสมอภาคอย่างต่อเนื่องให้ เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   
2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ปฏิ บัติตามอนุ สัญญาที่ปกป้องคุ้มครองและให้สิทธิ
และเสรีภาพ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก 
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convent ion on the 
El iminat ion of Al l  Forms of Discr iminat ion 

aga inst  Women :  CEDAW) อนุสัญญาว่ า ด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination: CERD)  อนุสัญญาว่า 
ด้ วยสิ ทธิ ของคน พิก า ร  (Conven t i on  on  the 
R ight of Persons wi th D isabi l i t ies :  CRPD)  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก (Convention on the 
R igh t  of  the  Ch i ld :  CRC )  แล ะกติ ก า ร ะห ว่ าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
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(International           Covention        on          Economic,       Social   
and    Cultural      Rights:    ICESCR) 

นอกจากนี้   ยังได้ด�า เนินการวางรากฐานระบบหลัก 
ประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
อย่างมีคุณภาพและสร้างความครอบคลุมผู้ มีสิทธิใน 
ระบบประกันสุขภาพโดยจัดให้มีระบบการแพทย์ดูแล 
ปร ะ ช าชน ในสั ดส่ วน ที่ เ หม า ะ สมแล ะ พัฒนาร ะบบ 
การบริการแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเ พ่ือ 
ให้ปร ะชาชนสามารถเ ข้ าถึงบริการสาธารณสุขที่ ม ี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม      ลดความเหลื่อมล�้า
ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและเสริมสร้างให ้
ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ ป้องกัน 
โ รคแล ะฟื้ น ฟูสภาพสามารถ พ่ึงพาตน เอง ได้ เ พ่ื อ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได้ขยาย 
ความครอบคลุมของหลักประกันทางสังคมผ่านกองทุน
ต่าง ๆ  อาทิ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ กองทุน 
การออมแห่งชาติ เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคมและ 
สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมทั้งส่งเสริม 
การพัฒนาเมืองท่ีเหมาะสมส�าหรับการอยู่อาศัยของ 
คนทุกกลุ่มบนหลักการออกแบบให้เอื้อต่อทุกคน

ความท้าทาย
สถานการณ์แพร่ ร ะบาดของโรคโควิด- 19 ส่งผล 
กระทบให้กลุ่มคนเปราะบางและคนชายขอบอาจเข้า 
ไม่ถึงมาตรการเยียวยาแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความท้าทาย 
ในการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง นอกจากนั้น  
กลไกในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ยังคงเป็น 
การด�าเนินการในมิติที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของ 
หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความซ�้าซ้อนในการช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับยังมีความท้าทายในการระบ ุ
ตัวตนและแหล่งที่ อยู่ ของประชากรก ลุ่ม เ ป้ าหมาย 
บางส่วน ท�าให้ยังมีข้อจ�ากัดในส่วนของภาวะตกหล่นที่ 
ยังไม่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็ม 
ศักยภาพ ในขณะที่การขับเคลื่อนตามกฎหมายและ 
อนุสัญญาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม 

ได้มีสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคยังไม่สามารถด�าเนินการได้ 
เต็มศักยภาพ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการ 
และการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท�าให ้
การบังคับใช้กฎหมายและการอนุวัติกฎหมาย/อนุสัญญา 
ต่าง ๆ  ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชน 
ทุกกลุ่ มมีความสะดวก สามารถเข้ าถึง ไ ด้ง่ ายและ 
ปลอดภัย เ ช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ 
การสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มเพ่ือพัฒนากลไก 
การช่วยเหลือและพัฒนาแบบมุ่ง เ ป้าที่สามารถระบุ 
ความต้องการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ 
พ้ืนที่ ได้อย่างแท้จริง โดยน�าข้อมูลจากระบบบริหาร 
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้ เ ป้ามาใช้ประกอบ 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหลักประกันทาง 
สังคมบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือบรรเทาปัญหา 
ภาวะตกหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมการด�าเนินการตามบทบัญญัติ ข้อกฎหมาย 
และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกคน 
ทุกกลุ่มมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเข้าถึง 
ทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
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น�านโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม
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ประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานของมนุษย์มุ่งเน้นการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม ดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมา 
ร่วมขับเคลื่อนในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ รวมทั้งมุ่งเน้นให้คนไทยได้รับค่าจ้างที่ 
เป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองทางสังคมมากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ตามฐานข้อมูลของสหประชาชาติ ในปี 2559 ประเทศไทย 
มีสัดส่วนค่าจ้างแรงงานต่อ GDP คิดเป็นร้อยละ 47.7  
และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 48.2 ในปี 2560 ถึงแม้จะม ี
การปรับตัวที่ดีขึ้น แต่การขยายตัวของค่าจ้างแรงงาน 
ยังอยู่ ในอัตราที่ต�่ ากว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากรูปแบบการผลิตที่ เปลี่ยนไป 
โดยมีการใช้ เทคโนโลยี/เครื่องจักรทดแทนแรงงาน  
ซึ่ งสามารถลดต้นทุนและ เ พ่ิมผลิตภาพได้  ดัง น้ัน  
แรงงาน ส่วนหนึ่ งจึ งถู กทดแทนด้ วย เครื่ องจั กร  
โดยเฉพาะกลุ่มงานที่มีการใช้ทักษะต�่า-กลาง ในส่วน 
การคุ้มครองทางสังคม จากรายงานขององค์การ 
แรงงานร ะหว่ า งปร ะ เทศ  สั ดส่ วน ค่ า ใ ช้ จ่ ายด้ าน 
การคุ้มครองทางสังคมแก่คนวัยท�างานไม่รวมด้าน 
สุขภาพของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 0.3 ต่อ GDP  
ในปี 2559 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต�่า อย่างไรก็ตาม ได้มี 
การด�าเนินการพัฒนามาตรการคุ้มครองทางสังคม 
เพ่ือให้สามารถครอบคลุมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่  
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/ 
พิการ  (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ  
(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บ 
จากการท�างาน ซ่ึงครอบคลุมประชากรเกือบท้ังหมด  
ทั้ ง นี้  หนึ่ ง ใ นม าตรการคุ้ มครองทางสั งคมของ 
ประเทศไทย ได้แก่ การอุดหนุนเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  
ผู้ พิการ และ ผู้ ป่วยเอดส์ โดยภาครัฐ ได้ ใช้จ่ ายงบ 
ประมาณในการอุดหนุนเบี้ยยังชีพดังกล่าวเ พ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่องจาก 77,227.73 ล้านบาทในปี 2559  
เป็น 91,503.10 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งมาตรการ 
คุ้ มครองทาง สังคม ท่ี มีการบริ ห าร จัดการที่ ดี แล ะ 
มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยสร้างหลักประกันและ 
คุ้มครองประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ 
พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
        และเทศบาลเมืองพัทยา

การอุดหนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์

1  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาค รัฐ ได้ ด� า เ นิ นน โยบายส� าคัญ ในการสนั บสนุ น 
เสริมสร้างทักษะแรงงาน และมีมาตรการคุ้มครองทาง 
สังคม  อาทิ   การสร้ างสังคมผู้สูงอายุที่ มีคุณภาพ
ด้วยการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ เ หมา ะสม การส่ง เสริมการมีงานท� าที่ มี คุณค่ า ให้ 
คนทุก ช่วงวัย  การ พัฒนาร ะบบปร ะกันสั งคมและ 
สิทธิประโยชน์ เ พ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงและ 
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ให้แก่แรงงานและขับเคลื่อน  
Safety     Thailand       โดยใช้มาตรการทางกฎหมายสร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมความปลอดภัย  นอกจากนี้  
ด้ วยความมุ่ งมั่ น ในการที่ จ ะ ไม่ ทิ้ ง ใคร ไว้ ข้ างห ลัง  
ภ าครั ฐ ได้ จั ดท� า โ ครงการบั ตรสวั สดิ ก า รแห่ ง รั ฐ  
ซึ่ ง มุ่ ง ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
โดยช่วยลดภาระทางการเงิน ท่ี เ ป็นรายจ่ ายประจ� า 
ร ว ม ทั้ ง  ยั ง ไ ด้ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ พ่ิ ม ค่ า จ้ า ง ง า น 
แรงงานผ่ านการ เ พ่ิมอัตราค่ าจ้ างแรงงานขั้ นต�่ า 
โดยกระจายอัตราค่าจ้างตามความจ�าเป็นของพ้ืนที่
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น�านโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม
มาใช้และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างก้าวหน้า

ความท้าทาย
การด�าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ จะต้องมีค�านึง 
ถึงความเสมอภาคเท่าเทียมและภาระงบประมาณของ 
รัฐบาลเป็นส�าคัญ การให้สวัสดิการแบบเจาะจงอาจมีผล 
ท�าให้ผู้มีรายได้ น้อยบางส่วนตกหล่น หรือโครงการ 
ให้เงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ เป็นการลงทุนระยะยาว 
และใช้งบประมาณจ�านวนมาก แต่มีผลตอบแทนการลงทุน 
ทางสังคมสูง นอกจากน้ัน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ในด้านการจ้างงานเป็นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยแรงงาน 
มีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง ซึ่งเป็นแรงงานที่จะ 
ไม่ได้รับการจ้างงานให้กลับสู่ระบบ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน 
ในภาคบริการ การท่องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรมที่ม ี
จ�านวนมาก รวมทั้งแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ประกอบ 
การอิสระ ผู้ค้าหาบเร่/แผงลอย และแรงงานรายวัน 
ที่ ได้รับผลกระทบรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบ 
ที่ เกิดกับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมที่ต้องการการดูแล 
จากภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นความท้าทาย 
ของประ เทศในการรับมือ กับปัญหาที่ เกิด ข้ึนทั้ ง ใน 
ระยะ สั้นและระยะยาวเ พ่ือบรรเทาปัญหาในปัจจุบัน 
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ใน 
ลักษณะเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเตรียมความพร้อมรับมือผ่านการสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 
ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งานของประชาชน 
ทุกระดับเพ่ือหนุนเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาทิ การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
ขนาดย่อมในชุมชน หรือการน� า เทคโนโลยีมา เ ป็น 
เครื่องมือในการด�าเนินมาตรการคุ้มครองทางสังคม 
ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น  เ ช่ น  ก า รปร ะ เ มิ น แล ะ 
ตรวจสอบติดตามกลุ่มผู้ ได้รับเงินอุดหนุนแรงงาน 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มคนเปราะบาง ที่ส�าคัญภาครัฐควร 
เร่งเสริมสร้ างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม 
และกลุ่มประกอบการรายย่อย พร้อมทั้งพัฒนาระบบ 
เพ่ือสร้างทักษะที่ เหมาะสมกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและ 
สร้างระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพ่ือรองรับ 
แรงงานที่ตกงานจากการตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และการสร้างภูมิคุ้มกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ในอนาคต
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การมีมาตรฐานในการก�ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามการด�าเนินการของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน จะช่วย 
สร้างความมั่นคงของระบบการเงินในการท�าหน้าที่ เ ป็นตัวกลางของการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และท�าให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร 
จัดการที่ดีของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
บริการทางการเงินและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เสถียรภาพของสถาบันการเงินในประเทศไทยมีแนวโน้ม 
ดีข้ึน โดยดัชนีชี้วัดทางการเงิน (Financial Soundness 
Indicators :  FS Is )  ท้ัง 6 ด้ าน 1  มีแนวโน้มที่ ขึ้ น 
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบการเงินไทยที่มี
เสถียรภาพมากข้ึน นอกจากน้ี จากการประเมินภาค 
การเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment 
Program (FSAP) โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งเป็นการประเมิน 
ในด้านโครงสร้างและความสามารถของสถาบันการเงิน 
ในการเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในภาวะวิกฤต รวมทั้ง 
ประ เมินการปฏิบัติที่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
ในปี 2561 - 2562 ผลการประเมินพบว่า ภาคการเงินของ 
ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีมาตรฐานก�ากับดูแล 
เ ที ยบ เท่ า ส ากล  โดยจ� า แนกการปร ะ เ มิ น ได้ ดั งนี้  
ด้านการก� ากับดูแลภาคการธนาคารและด้ านหน้ าที่ 
ความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย (ธปท.) อยู่ในระดับดีมาก ด้านการก�ากับดูแล 
โครงสร้างพ้ืนฐานการช�าระเงินที่ส�าคัญ ระบบบาทเนตมี 
ความมั่นคงปลอดภัยมีการด�าเนินการและบริหารจัดการ 
ความ เ สี่ ยงที่ มี ปร ะสิทธิภาพเ ป็น ไปตามมาตรฐาน 
สากลในระดับสูง และด้านผู้ก�ากับดูแลอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
อยู่ ในระดับดีถึงดีมาก เช่นเดียวกับการทดสอบภาวะ 
วิกฤตท่ี ธปท. จัดท�าร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพ่ือดูแล 
ความเสี่ยงของระบบสถาบันการเงินเป็นประจ�าทุกปี  
โดยผลการทดสอบ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 พบว่า  
ธนาคารพาณิชย์ ท้ั ง ร ะบบ มีความ ม่ันคงแข็ งแรง  
พร้อมรองรับคุณภาพของสินเชื่อที่อาจจะด้อยลงได้ใน 
อนาคต รวมทั้งมีสภาพคล่องมากเพียงพอในการรองรับ 
กระแสเงินสดที่อาจจะไหลออกในภาวะวิกฤตได้ 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน (FSIs) รายไตรมาส
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ นช่ วง  5  ปีที่ ผ่ า นมา  ปร ะ เทศ ไทย ได้ ปฏิ รู ปกรอบ 
การก� ากับดูแลภาคการเงิน เ พ่ือยกระดับมาตรการ 
การก�ากับดูแลให้รัดกุมขึ้นในหลายมิติ  อาทิ การแก้ไข 
ป รับป รุง  พ . ร . บ . ธุ ร กิ จสถ าบั นก า ร เ งิ น  ฉ บับ ท่ี  3   
พ.ศ. 2561 เ พ่ือให้  ธปท. สามารถก�ากับดูแลสถาบัน 
การเงินเฉพาะกิจให้ เกิดประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 
ทางการเงิน และป้องกันความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และการจัดท�าพระราชบัญญัติสถาบัน 
ก า ร เ งิ น ป ร ะ ช า ช น  พ . ศ .  2 5 6 2   เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ 
องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชน   

1  ดัชนีช้ีวัดทางการเงิน (Financial Soundness Indicators: FSIs) ประกอบด้วย (1) ส่วนของทุนต่อสินทรัพย์ (2) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (3) สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัย
   จะสูญต่อส่วนของทุน (4) สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม  (5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ (6) สินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนี้สินระยะสั้น
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นอกจ ากนี้  ภ าค รั ฐ ยั ง เ พ่ิ มก า รก� า กั บต รวจสอบ 
สถาบันการเงินแบบต่อเนื่อง และยกระดับความพร้อม 
ด้ านความปลอดภัยของข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ของ 
สถาบันการเงินผ่านหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความ 
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน 
พ.ศ . 2562 รวมท้ังพัฒนาเครื่ องชี้วัดการติดตาม 
ปร ะ เมินผล เสถียรภาพและความยั่ งยืนของระบบ 
การ เ งินและสถาบันการ เงิน  เช่ น  รายงานสถาบัน 
ก าร เ งิน  ร ายงานข้ อ มูลภาคธุ รกิ จปร ะกั นภั ยแล ะ 
ก า รส� า ร วจก า รก� า กั บดู แ ล กิ จก า รของบริ ษั ท จด 
ทะเบียน 

นอกจาก นั้ น  ยั ง ได้ ด� า เ นิ นการส่ ง เสริ ม ให้ สถาบั น 
การ เงินน� าห ลักคิดเรื่ องความยั่ง ยืนผ่ านหลักการ 
“ธนาคาร เพ่ือความยั่งยืน” มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล  
ร ว ม ทั้ ง ใ ห้ ค ว า ม ส� า คัญกั บ ก า ร ดู แ ล ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
ท างการ เงิ น ใ ห้ ไ ด้ รั บบริ ก า รอย่ า ง เ ป็ นธรรมผ่ า น 
มาตรการการก� ากั บดู แลที่ เ พ่ิ มขึ้ น แล ะคลอบคลุม 
สถาบันการ เงินหลายประ เภท อาทิ  การแจ้งข้อ มูล 
บริการทางการเงินอย่างโปร่งใส  ขณะเดียวกันได้มี 
ก า รปรั บกรอบกา รก� า กั บดู แ ล ใ ห้ ยื ดหยุ่ น ม ากขึ้ น  
โดยเปิดโอกาสให้มีการทดลองนวัตกรรมทางการเงิน  
อาทิ  ระบบช�าระเงินผ่าน   QR   Code  ซึ่งช่วยให้สถาบัน 
การเงินสามารถพัฒนาและปรับรูปแบบการด�า เนิน
ธุ รกิ จ ให้ เ ท่ าทั นกับ เทค โน โล ยีแล ะพฤติกรรมของ 
ผู้บริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้การด� า เนิน 
งานของสถาบันการเงินในระยะยาวมีประสิทธิภาพ 
มั่นคง และยั่งยืน

ความท้าทาย
ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มจะชะลอตัว 
และขยายตัวต�่ากว่าระดับศักยภาพ ภาคการส่งออก  
การด�าเนินธุรกิจ และการจ้างงานในประเทศประสบกับ 
ภาวะซบเซา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 สงครามการค้าโลก  
ภัยแล้งรวมทั้งเทคโนโลยีการเงินที่มีการพัฒนาไปอย่าง 
รวดเร็วอาทิ สกุลเงินดิจิทัล และการบริการธนาคาร 
ออนไลน์บนแอพโซเชียลมีเดีย ซ่ึงท�าให้จ� า เ ป็นต้อง 
ทบทวนนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของระบบ 
การเงินและสถาบันการเงิน พร้อมทั้งพิจารณามาตรการ 
แนวทางในการรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เพ่ือดูแลระบบการเงินและสถาบัน 
การเงินให้สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง  
มีภูมิคุ้มกัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และป้องกันผล 
กระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ควรมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงิน 
ให้มั่นคง โดยขยายผลและให้ความส�าคัญกับการธนาคาร 
เ พ่ือความยั่ งยืน  และสนับสนุน ให้สถาบันการ เงิน 
น�าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการประเมินและรับมือกับความเสี่ยง 
ของระบบการเงินได้อย่างทันการณ์ นอกจากนั้น ควรยก 
ระดับการก�ากับดูแลให้มีความยืดหยุ่นทันสมัย เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล เอื้อต่อการรองรับนวัตกรรมทาง 
การ เงิ น  มี ความปลอดภัย  แล ะ ผู้ ใ ช้ บริ ก าร ได้ รั บ 
การคุ้ มครอง ดูแล รวมทั้ งส่ง เสริมความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 
ด้ า น ก า ร เ งิ น เ พ่ื อ ส ร้ า ง ร ะ บบนิ เ ว ศท า งก า ร เ งิ น 
เชิงบูรณาการซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ขยาย 
การเ ข้ าถึงและ ใ ช้ประ โยชน์จากแหล่ง เงินทุนอย่ าง 
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ 
เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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การมีตัวแทนของประเทศไทยในเวทีองค์การระหว่างประเทศ นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการประสานผลประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในประเทศให้ดีขึ้น ด้วยการเจรจาเพ่ือพัฒนาและสร้างกฎกติกาใหม่ ๆ  เพ่ือให้สามารถรองรับกับวิวัฒนาการ 
ที่ เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง สอดรับการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 
การต่างประเทศ แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
และแผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ประเทศไทยมีบทบาทที่ โดดเด่นในเวทีความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในการแสดงความเห็นและลงคะแนน 
เสียงเพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบายและมาตรการของสถาบัน 
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนา  
เช่น เวทีการประชุมของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) กองทุนการเงิน 
ระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารระหว่างประเทศ 
เ พ่ื อ ก า ร บู รณ ะ แล ะ พัฒนา  ( I B RD )  นอกจ ากนี้  
ประเทศไทยยังได้ เข้ าร่วมการประชุมสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เพ่ือส่งเสริม 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่าง 
ประ เทศตลอดจนแลกเปลี่ ยนความเห็น ในประ เด็น 
ด้ านการค้ าการ เงิ น  การลงทุน  แล ะ เทค โน โลยีที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ในกรณีของ IMF ประเทศไทยมีสิทธิการลงคะแนน 
เสียงหรือโควตาเท่ากับ 3,211.9 ล้าน หรือร้อยละ 0.67  
ของจ�านวนโควตาท้ังหมด เทียบเท่ากับ 33,584 คะแนน 
เสียงซึ่งจ�านวนโควตาจะขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ 
และความส�าคัญของประเทศสมาชิกนั้น ๆ เทียบกับ 
เศรษฐกิจโลก อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ยังเป็นตัวแทนของประเทศด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
บริหาร ซึ่ ง เ ป็นต� าแหน่งสูงสุดของส� า นักงานกลุ่ม 
ออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับหน้าที่เป็น 
ผู้แทนของกลุ่มออกเสียงฯ ในคณะกรรมการการเงิน 
และการคลังระหว่างประเทศ ท�าให้ประเทศไทยมีบทบาท 
ส�าคัญในการแสดงความเห็นต่อทิศทางนโยบายของ 

ที่มา: open SDG Data Hub, United Nations Statistics Division

สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา
ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

เพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ 
และมีความชอบธรรมมากขึ้น

10.6
SDG

IMF นอกจากนั้น ยังได้มีความร่วมมือกับธนาคารโลก 
ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่ าง ๆ เช่น 
การ ศึกษา  การ เกษตร การสื่ อส าร โทรคมนาคม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ า 
การพัฒนาภาครัฐ และการสาธารณสุข เป็นต้น
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สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา
ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

เพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ 
และมีความชอบธรรมมากขึ้น

10.6
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่ วง 5 ปีที่ ผ่ านมา  ปร ะ เทศไทยมีผู้ แทนปร ะ เทศ 
เข้าร่วมกระบวนการพิจารณามาตรการและข้อตกลง
ร่วมเ พ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสถาบันทางการเ งิน 
ระหว่างประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง อาทิ  ในปี 2560 
คงสมาชิกภาพในการเป็นภาคีสมาชิกของความตกลง 
ให้ กู้ แ ก่ กองทุ นการ เงิ น ร ะหว่ า งปร ะ เทศฉบั บ ใหม่  
(New Ar rangement  to  Bor row :  NAB )  แล ะ 
คงวงเงินสมทบของไทยในวงเงินเดิมต่อไปอีก 5 ปี  
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ร่ วมกั บ  UNCTAD จัดปร ะชุ ม  Un i ted Nat ions     
Sustainable     Stock      Exchange    (SSE)     เพ่ือส่งเสริม 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน โดย ตลท.  
เ ป็นตลาดหลักทรัพย์ แ ห่งแรกใน เอ เ ชียตะวันออก 
เฉียงใต้ที่ เ ข้า ร่วม SSE และมีบทบาทในการส่งเสริม 
การหารือระดับโลกเกี่ยวกับการลงทุนและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน   อีกท้ัง    ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ทย าศาสตร์  เ ทค โน โลยี แล ะนวั ตกรรมแห่ งช าติ  
ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ
วิ ทย าศาสตร์ แล ะ เ ทค โน โลยี เ พ่ื อก าร พัฒนาแห่ ง 
สหประชาชาติ  (UN   Commission   on   Science   and  
Technology  for Development: CSTD)  และได้รับ 
ความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้ท�าหน้าที่ประธาน 
การส�าคัญในการวางแผนงานทั้งหมดของ  UNCTAD 
และในปี 2561  ได้ เข้าร่วมประชุม UNCTAD ครั้งที่  6 
ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  I n v e s t i n g  i n  S u s t a i n a b l e       
Deve lopmen t   ปร ะ เ ทศ ไทยยั ง ได้ รั บ เ ลื อกตั้ ง 
เ ป็ นสม าชิ กคณะมนตรี เ ศ รษฐกิ จ แล ะสั งคมแห่ ง 
สหประชาชาติ (Economic and Social Counci l : 
ECOSOC) วาระปี 2563 - 2565 ซึ่งเพ่ิมบทบาทของ 
ประเทศไทยในการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ที่ดีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น ร ะ ดั บ โ ลก  แล ะ ใ น ปี  2 563  ผู้ แ ทน 
ประเทศไทยได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ 
ว่ าด้ วยสิทธิ ท าง เศรษฐกิ จ  สั งคมแล ะวัฒนธรรม    
(Committee   on   Economic,  Social      and    Cultural 
 Rights: CESCR)   ใน ECOSOC  วาระปี  2564 - 2567 
 ท�าหน้าที่ ให้ค�าแนะน�าและติดตามการปฏิบัติตามกติกา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรมของรัฐสมาชิก 

ความท้าทาย
ความก้ าวหน้ าทางด้ านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ 
เติบโตอย่างก้าวกระโดด ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและ 
ความส�าคัญขององค์การระหว่างประเทศที่มีน้อยลง 
อัน เนื่ องมาจ ากการแข่ งขั น อิทธิพลของปร ะ เทศ 
มหาอ�านาจ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด–19 ส่งผลให้การด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ของรัฐและองค์การระหว่างประเทศด้านการเงินต้อง 
ปรับตัวให้เท่าทัน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา
ที่มีงบประมาณจ�ากัดและจ�าเป็นต้องพ่ึงพาเงินลงทุน 
เงินกู้  และ เ งินช่วยเหลือจากต่ างประ เทศ รวมถึง 
การรักษาความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งขององค์การ 
ระหว่างประเทศด้านการเงินในฐานะเวทีของกลุ่มประเทศ 
ก�าลังพัฒนา ด้วยการให้ความส�าคัญกับการปฏิบัต ิ
ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงและกรอบความ 
ร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับการสร้างกลไก 
เชิงสถาบัน ซึ่ งท� าหน้ าที่ พิจารณากลยุท ธ์และแนว 
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อความตกลงและกรอบความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ส่งเสริมการน�า 
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 
ข้อมูลขนาดใหญ่มา ใช้ ในการทบทวนและปรับปรุง 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ ใ ห้ 
การปฏิบัติตามพันธกรณีมีประสิทธิภาพและลดข้อ
พิพาทระหว่างประเทศในอนาคต และสร้างระบบแรง 
จูงใจให้ภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาก�าไรร่วม 
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือช่วยกระจายความ 
เสี่ยงของแหล่งเงินทุนและขยายเครือข่ายในการพัฒนา
ประเทศให้มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ควรเพ่ิมบทบาทเชิงรุก 
ของประเทศไทยในการผลักดันความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น 
การส่งเสริมบทบาทของผู้ เชี่ยวชาญไทยในเวที โลก  
การเพ่ิมบทบาทน�าและสิทธิการลงคะแนนเสียงของ 
ประเทศไทยในองค์การระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยง 
บูรณาการระดับภูมิภาคและระดับโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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อ�านวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็นไป 
ด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึง 

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

การโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคน เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพ่ิมต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
และเป็นต้นทุนของผู้โยกย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาติ ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน ซึ่งหากไม่มีการด�าเนิน 
นโยบายและการวางแผนท่ีรัดกุม จะก่อให้เกิดการจัดหาแรงงานที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงาน 
ทักษะต�่าที่ต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูง ท�าให้มีความเสี่ยงมากขึ้นและอาจลุกลาม
ไปสู่กรณีการค้ามนุษย์ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากข้อมูลคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท�างานในประเทศ  
ปี 2558 - 2562 พบว่ามีจ�านวนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยส่วนใหญ่พบในงานประเภท 3D คือ งานสกปรก  
(dirty  job) งานอันตราย (dangerous   job) และงานยาก  
(demanding หรือ difficult job) อาทิ การประมง 
และการก่อสร้าง ท้ังน้ี งานประเภทดังกล่าวเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าทางด้านเศรษฐกิจและ 
สังคม เนื่องจากมีผู้ประกอบการท่ีต้องการสร้างก�าไรด้วย
การลดต้นทุนจากการหาแรงงานราคาถูก ผู้ประกอบการ 
ดังกล่าวจึงเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีค่าแรง 
ถูกกว่าแรงงานภายในประเทศ ส่งผลให้ มีปริมาณ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือมาท�างาน 3D  
สูงขึ้น นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวจ�านวนมากไม่มี 
ทางเลือกจึงจ� า เ ป็นต้องยอมท�างานด้วยค่าแรงต�่ า 
เพ่ือความอยู่รอด แม้ประเทศไทยจะมีความเสมอภาค 
ในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่เท่าเทียมกันระหว่าง 
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวก็ตาม 

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

จ�านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานในประเทศ  
ปี 2558 - 2562

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีกฎหมายส�าคัญที่ เกี่ยวข้องกับแรงงาน 
ต่ างชาติ  อาทิ  พ .ร .บ .การท� างานของคนต่ างด้ าว 
พ.ศ. 2551         พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 และพระราช 
ก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
พ.ศ.2561 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  อาท ิ
พ . ร .บ .  คุ้ มครองแรงงาน (ฉบับที่  7 )  พ .ศ .  2562  
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533  พ.ร.บ.เงินทดแทน 
(ฉบับที่  2 )  พ .ศ .  2561 และพ .ร .บ .  ความปลอดภัย 
อ า ชี ว อน ามั ย  แล ะ สภ าพแวด ล้ อม ใ นก า รท� า ง าน     

พ .ศ .  2554 นอกจาก น้ี  รั ฐบาลยัง ได้ จั ดท� า บัน ทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ระหว่ างรัฐกับ 4 ประ เทศ ได้แก่  สปป.ลาว กัมพูชา  
เวี ยดนาม และ เมียนมา เ พ่ือส่ง เสริมการจ้ างงาน 
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงแรงงาน
จะ ได้ รับการคุ้ มครองในสิทธิประ โยชน์ต่ าง  ๆ   และ 
การคุ้มครองตามหลักสากล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ 
เสมอภาคในการดูแลและคุ้มครองแรงงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน รวมถึงเพ่ือลดปัญหาที่จะน�าไปสู่กรณี
การค้ามนุษย์ 
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อ�านวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็นไป 
ด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึง 

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

ความท้าทาย
ถึงแม้ประเทศไทยจะได้พัฒนานโยบายและกฎหมาย 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติมากขึ้น 
ในระยะที่ผ่านมา แต่การบังคับใช้นโยบายและกฎหมาย 
ดังกล่าวก็ยังมี ช่องว่างอยู่  ส่งผลให้ ไทยยังประสบ 
ปัญหาด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบผิดกฎหมาย  
นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านการจ้างงานทั้ง 
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานทั้งสอง 
ประเภทมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างงานและมีอัตรา 
การจ้างกลับเข้าท�างานลดน้อยลง แรงงานข้ามชาติ 
บางส่วนต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงที่ 
สถานการณ์ มีความรุนแรงอย่ าง ไรก็ตาม ถึงแ ม้ 
สถานการณ์ดีขึ้นแต่สภาพการจ้างงานจะเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้ประกอบการอาจน�าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนมากขึ้น  
ยกเว้น แรงงานประเภท 3D ที่ยังคงต้องพ่ึงพาแรงงาน 
ต่างชาติ เ ช่นเดิม ดังนั้นแรงงานข้ามชาติที่ประสงค์ 
กลับเข้ามาท�างานใหม่ อาจต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นและ 
ยอมรับเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถมีงานท�า

ในส่วนของการดูแลแรงงานต่างด้าว ประเทศไทยได้ 
อ� านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือผ่ าน 
บริการสายด่วน 1506 และ 1546 โดยมีบริการล่าม 
แปลภาษาหลัก  3  ภาษา  คืออังกฤษ เ มียนมา แล ะ 
กัมพูชา ทั้ ง ในส่วนกลางและ ในจังห วัดขนาดใหญ่ 
ในด้ านงานปร ะมง ได้ มี ก ารตรา  พ . ร .บ .คุ้ มครอง 
แรงงานในงานประมง  พ.ศ. 2562 และจัดต้ังศูนย ์
ควบคุมการแจ้งเรือ เข้ าออก (P IPO) และจุดตรวจ 
เ รื อปร ะมงส่ วนห น้ า  ( F I P )  ข้ึ นม าดู แล โดย เฉพา ะ  
รวมทั้งยังได้ด�า เ นินโครงการส�าคัญ เช่น โครงการ 
คุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพ้ืนที่ เสี่ยง สร้างความรู ้
ความ เข้ า ใจขั้ นตอนและวิ ธี ก าร เดิ นทาง ไปท� างาน 
ต่ างปร ะ เทศอย่ างถู กต้ องตามกฎหมาย ป้องกัน 
ปัญหาการหลอกลวงคนหางาน แล ะ ป้องกั นมิ ใ ห ้
ตกเป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์     โครงการพัฒนา
ระบบบริการจัดหางานในประเทศ เ พ่ือพัฒนาระบบ 
รูปแบบ และวิ ธีการให้บริการจัดหางานในประเทศให ้
เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
และโครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน 
ต่ างด้ าว   เ พ่ือส นับสนุน เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ เ พ่ือ 
สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับการโยกย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนย้ายคน น�าระบบ 
ข้อมูล และเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงานจัดหางาน  
คุ้มครอง ติดตาม และตรวจสอบอย่างเป็นระบบกับ 
ทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง เพ่ือลดต้นทุนของ 
การหางานของแรงงาน ปัญหาแรงงานนอกระบบและ
แรงงานผิดกฎหมาย
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ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก

การปฏิบัติแบบพิเศษและแตกต่าง (Special and Differential Treatment: S&D) คือการให้สิทธิพิเศษ 
แก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ในความตกลงทางการค้าต่าง ๆ  ขององค์การการค้าโลก 
(WTO) เพ่ือสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลดความไม่เท่าเทียมของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยอาจแบ่งเป็น  
3 ลักษณะ คือ (1) ข้อบทที่ก�าหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องด�าเนินมาตรการเพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวก 
ทางการค้า (2) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่า 
หรือระดับการเปิดตลาดที่น้อยกว่า (3) การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ 
ความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากร

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ตามฐานข้อมูลของสหประชาชาติ  ไทยมี แนวโน้ม 
ในการเพ่ิมจ�านวนของสินค้าที่ลดก�าแพงภาษีลงมา 
เป็นศูนย์ในทุกประเภทสินค้า อาทิ สินค้าด้านเกษตรกรรม 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 42.99 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
50.64 ในปี 2561 และสินค้าด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 50.25 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 57.14  
ในปี 2561 นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยได้ 
ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดตามหลักเกณฑ์
ของสหประชาชาติ จ�านวน 47 ประเทศ โดยการยกเลิก 
ภาษีน�าเข้าและโควตา (Duty Free / Quota Free :  
DFQF) รวมเป็นสินค้าทั้งสิ้น 6,998 รายการ คิดเป็น 
ร้อยละ 73.21  ของรายการสินค้าทั้งหมดตามมติที่ 
ประชุมรัฐมนตรี WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 91  ไทยยังได ้
ด�า เนินการภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้า เสรี  
(FTA) โดย ณ ปี 2563 มีจ�านวนท้ังหมด 13 ฉบับ ซึ่งให้ 
สิทธิในการลดภาษีน�าเข้าสินค้าเป็น 0 ในหลายรายการ 
สินค้า และพยายามปรับลดอัตราภาษีน�า เข้าส�าหรับ 
สินค้ าอ่อนไหวและสิน ค้า อ่อนไหวสูง ในอ ยู่ ในระดับ 
ร้อยละ 0-5 ทั้งนี้ ไทยยังคงได้ให้ความช่วยเหลือแก ่
ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV  
ซึ่งได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยไทยได้ให้ 
คว าม ร่ วมมื อท างวิ ช าก า ร เ พ่ื อสร้ า งม าตรฐ านที่ 
สอดคล้องระหว่างกัน ซึ่งจะเอื้อต่อการสร้างความ 
เชื่อมโยงทางด้านการเงินระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ 
CLMV และสนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนา 
ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและของภูมิภาค 
ในระยะยาว

ที่มา: สหประชาชาติ

สัดส่วนของรายการสินค้าน�าเข้าที่มีอัตราภาษีเป็นศูนย์

1  UN Global SDG Database
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ปฏิบัติตามหลักการที่เป็นลักษณะพิเศษและแตกต่างส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สอดคล้อง

ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก

การด�าเนินการที่ผ่านมา
นอกเหนือจาก DFQF ประเทศ  ไทยเป็น 1 ในประเทศ 
สมาชิก WTO จ�านวน 24 ราย ที่ ให้ความช่วยเหลือกับ 
กลุ่ม LDCs โดยประเทศไทยได้เปิดตลาดภาคบริการ 
เพ่ิมเติมจากข้อผูกพันท่ีมีอยู่ เดิมภายใต้ความตกลง 
ทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement 
on Trade in Services)  ใน 6 สาขา ได้แก่ สถานที่ 
ส�าหรับกางเต็นท์พักแรม สวนสนุกและสถานพักผ่อน 
หย่อนใจ โรงเรียนสอนภาษาต่ างประ เทศ บ้ านพัก 
ห รื อ ศู น ย์ ส� า ห รั บ วั น หยุ ด  ตั ว แ ทน เ ดิ น ท ะ เ ล  แ ล ะ 
ก ารรั บจั ดก ารสิ น ค้ า ขนส่ งท างท ะ เ ล  ซึ่ งก า ร เ ปิด 
ตลาดของไทยก� าหนดให้  LDCs  สามารถถือหุ้น ใน 
นิติบุคคลได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 49  และอนุญาตให้ 
นักธุรกิจ (Business Visitor) กับผู้ โอนย้ายภายใน 
กิจการ (Intra-Corporate Transferee) สามารถ 
เข้ามาท�างานในไทยได้ ในกรณีท่ีไทยได้ให้สิทธิพิเศษ 
แก่ประ เทศที่ พัฒนาน้อยท่ีสุด ในด้ านการค้าบริการ 
 (LDC    service   waiver) โครงการที่ด�าเนินการแล้ว 
อาทิ  การจัดตั้ งธุ รกิจการ เรียนการสอนภาษาโดย 
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รจ าก เนปาล  กั ม พูช า  ยูกั นด า  แล ะม าลี  
นอกจากนี้  ไทยยังได้ ใ ห้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และเสริมสร้างศักยภาพการค้าบริการของกลุ่ม    LDCs  
ผ่านโครงการฝึกอบรม สัมมนา และการให้ทุนการศึกษา
รวม ท้ัง ไ ด้ด� า เ นิ นการ เ ชิงรุ กผ่ านการ เจรจา  FTA     
โดยเร่งสรุปการเจรจาที่ค้ างอยู่ ให้ เสร็จสิ้นโดยเ ร็ว
และเข้าร่วมการเจรจากรอบใหม่  ๆ   เพ่ือเปิดตลาดลด 
อุปสรรคทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย  
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้โอกาสขยายตลาด 
และเพ่ิมช่องทางการค้าด้วย FTA แก่กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ และผู้ประกอบการในจังหวัดต่าง   ๆ  

ความท้าทาย
การที่ ไทยให้สิทธิพิเศษแก่ LDCs โดยเฉพาะในด้าน  
DFQF อาจท�าให้ผู้ผลิตไทยบางกลุ่มได้ รับผลกระทบ  
อาทิ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพ่ือขายในประเทศ เนื่องจาก 
การเปิดเสรีดังกล่าวท�าให้ราคาสินค้าน�าเข้าถูกลงและ 
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตจากต่างประเทศที่มี 
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ดังนั้น ผู้ผลิตไทยจึงต้อง 
มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการผลิต เ พ่ือ 
ปรับตัวให้สอดรับกับการแข่งขันที่ เข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจ 
ท�าให้เกิดต้นทุนในการปรับตัว (Adjustment Cost) 

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องอาจพิจารณาให้สิทธิ  
DFGF แก่ LDCs อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นสัญญาณเชิง 
บวกว่ารัฐบาลไทยปฏิบัติตามมติที่ประชุมรัฐมนตรี  
WTO รวมทั้งเ ป็นการด�า เนินการที่ แสดงให้ เห็นว่ า 
ปร ะ เทศ ไทยยึดมั่ นต่ อของผูก พันที่ มี ต่ อองค์ ก าร 
ระหว่างประเทศและต่อระบบการค้าเสรีและเป็นธรรม  
ซึ่งหากประเทศไทยไม่ด�าเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นที่ประเทศต่าง ๆ มีต่อนโยบายเศรษฐกิจ 
และการค้าของรัฐบาลไทย นอกจากนี้  ประเทศไทย 
ควรขยายความสัมพันธ์ทางการค้าไปยัง LDCs ใน 
ภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ แอฟริกาและเอเชียใต้เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาค 
เอกชนของไทย อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิพิเศษดังกล่าว 
จ�าเป็นที่จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการให้สิทธิ 
พิเศษแก่ LDCs กับการดูแลคุ้มครองผู้ประกอบการ 
ไทยที่ อาจได้ รับผลกระทบจากสิทธิ พิ เศษดังกล่ าว  
รวมทั้งควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ 
บริบทของประเทศ
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10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)  
และการไหลของเงิน รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังรัฐ 

ที่มีความจ�าเป็นมากที่สุดโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศแถบแอฟริกา 
รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศก�าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 

โดยให้สอดคล้องกับแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Official Development Assistance: ODA) คือความช่วยเหลือที่มีให้เเก่ประเทศ 
ผู้รับต่าง ๆ และองค์กรพหุภาคีที่ด�าเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับ โดยจะต้องเป็นความช่วยเหลือ 
ที่ให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศก�าลังพัฒนา 
และมีลักษณะผ่อนปรน (Concessional) รวมถึงมีส่วนของการให้เปล่า (Grant) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 โดยเป้าหมาย 
ย่อย 10.b มุ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาค ี
และพหุภาคี และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
มีความส�าคัญที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การลงทุน 
โดยตรงจากต่างประเทศอาจครอบคลุมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการและทุนทางปัญญาด้วย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยมีการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
(ODA) และเงินลงทุนของประเทศไทยในต่างประเทศ 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ประเทศไทย 
มีมูลค่า ODA รวม 4,561.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.03 ของรายได้มวลรวมประชาชาติ  เ พ่ิมขึ้นจาก  
4,508.7 ล้านบาท ในปี 2560 นอกจากนี้ ประเทศไทย 
ได้มีการลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งในรูปของ 
การลงทุนในทุนเรือนหุ้น ก�าไรท่ีน�ากลับมาลงทุน หรือ 
การให้กู้กับบริษัทในเครือในต่างประเทศ ซึ่งในปี 2562 
ไทยมีมูลค่าการลงทุนรวม 435,396.56 ล้านบาท ลดลง 
จาก 686,137.85 ล้านบาท ในปี 2561 และ 472,399.13  
ล้านบาทในปี 2559 โดยการลงทุนในต่างประเทศของ 
ไทยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
มากที่สุด โดยเฉพาะสิงคโปร์และเวียดนาม ซึ่งในปี 2562 
มีเงินลงทุนโดยตรงจากไทยจ�านวน 76,922.79 ล้านบาท 
และ 35,201.21 ล้านบาท ตามล�าดับ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ปี 2558 - 2562

10.b
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10ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)  
และการไหลของเงิน รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังรัฐ 

ที่มีความจ�าเป็นมากที่สุดโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศแถบแอฟริกา 
รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศก�าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 

โดยให้สอดคล้องกับแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่ าง เ ป็นทางการ ผ่ านแผนงาน/โครงการต่ าง  ๆ  
โดยเฉพาะทางด้ านวิชาการที่ ได้สนับสนุนการวิจัย 
เพ่ือริเริ่มช่องทางการลงทุน  อาทิ  โครงการการศึกษา 
และส่งเสริมลู่ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ใน สปป.ลาว นอกจากนี้  ประ เทศไทยยังได้ เข้ าร่วม 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้ านบริการ 
อาเซียน    (Coordinating         Committee      on        Services:  
CCS )  ซึ่ ง เ ป็นการปร ะ ชุมร ะหว่ างปร ะ เทศสมาชิ ก 
อ า เ ซี ยน   10  ปร ะ เ ทศ  เ พ่ื อด� า เ นิ นก า รตามกรอบ 
ความตกลงว่าด้วยบริการของอา เ ซียน (ASEAN   
Framework Agreement   on   Services:   AFAS)  ซ่ึงมี 
วัตถุประสงค์ เ พ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของอาเซียน รวมถึงขจัดอุปสรรคด้าน 
การค้าบริการระหว่างกัน โดยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้าง 
การรวมตัวในภาคบริการของภู มิภาคอาเซียน และ 
สร้างโอกาสต่อผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน 
ในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านในสาขาที่ 
ไทยมีศักยภาพ เช่น ธุ รกิจการท่องเที่ ยว โรงแรม  
ร้านอาหาร และการบริการสุขภาพ 

ความท้าทาย
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
เป็นเรื่องที่ไทยให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 
มีความเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบทบาท 
ของไทยในเวทีโลกโดยตรง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความท้าทาย 
ในการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างนัยส�าคัญ  
โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณเ พ่ือการ 
ช่ วย เหลื อ เยี ยวยาแล ะการฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จภาย ใน 
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้ความ 
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการกับประเทศ 
เ พ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท้ังนี้ 
อาจจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือแก ่
ต่างประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรพิจารณารูปแบบที่ เหมาะสมของการให ้
ความช่วยเหลือ ODA แก่ต่างประเทศ โดยพิจารณา 
จากบริบทและสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ 
เป็นส�าคัญ นอกจากนั้น ควรส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
ของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในต่างประเทศ  
โดยควรมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและ 
ทางที่ไม่ใช่ภาษี ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา ความคุ้มครอง 
ดูแล และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ 
มีศักยภาพนั้น ๆ เ พ่ือสร้ างโอกาสให้ ไทยสามารถ 
ขยายตลาดในต่างประเทศไทย

10.b
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10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

ลดค่าธรรมเนียมการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้ายถิ่น 
(migrant remittance) ให้ต�่ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช�าระเงินระหว่างประเทศ 

ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแรงงานไทยในต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีมูลค่า 
การส่งเงินกลับประเทศรวม 128,080 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 95,189 ล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งมูลค่าการส่งเงินกลับ 
ดังกล่าวนอกจากจะสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับความเป็นอยู ่
ของคนในประเทศได้อีกทางหน่ึง อย่างไรก็ดี การส่งเงินกลับประเทศดังกล่าวยังมีค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรม อาทิ  
ค่าธรรมเนียม และค่าชดเชยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน โดยภาระค่าใช้จ่ายจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับต้นทุน
ทางการเงินของสถาบันการเงินที่ให้บริการ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินของประเทศต้นทางและปลายทาง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ตามฐานข้อมูลของธนาคารโลก ประเทศไทยยังคงมี 
ค่า ใ ช้ จ่ายส�าหรับการส่งเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
กลับต่างประเทศของแรงงานย้ายถิ่นอยู่ในอัตราเฉลี่ย 
ที่สูงกว่าร้อยละ 10 (ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ของปี 2563) 
ตัวอย่างเช่นการส่งเงินจากประเทศไทยไปอินเดียมี 
ค่ า ใช้ จ่ ายอ ยู่ ท่ี ร้อยละ 15 .47 ในขณะ ท่ีส่ง เงินจาก 
ประเทศไทยไปจีน มีค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 14.52  ในปี  2563 
อย่างไรก็ตาม การส่งเงินจากประเทศอื่น ๆ มายัง 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ทยพบ ว่ า มี ห ล า ยป ร ะ เ ทศ ท่ี มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
น้อยกว่าร้อยละ 10 อาทิ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 5.4) มาเลเซีย  
(ร้อยละ 4.7) สิงคโปร์ (ร้อยละ 2.7) และออสเตรเลีย 
(ร้อยละ 5.3) 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส�าหรับการ 
ช�าระเงินระหว่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 10.61 ในปี 2559  
ร้อยละ 10.44 ในปี 2560 และร้อยละ 8.94 ในปี 25611 

ถึงแม้ว่ าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เ ห็นว่าประเทศไทย 
มีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทลดลง แต่ก็ยัง 
คงถือว่าอยู่ ในอัตราท่ีสูง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับค่า 
ใช้จ่ายเฉลี่ยของโลก ซึ่งในปี 2561 โลกมีค่าใช้จ่าย 
เฉลี่ยส�าหรับการส่งเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับ 
ต่างประเทศของแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ร้อยละ 4.67 และ 
มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยส�าหรับการช�าระเงินระหว่างประเทศ 
อยู่ที่ ร้อยละ 7 .012 อย่ างไรก็ตาม การลดลงของ 
ค่ า ใช้ จ่ ายดั งกล่ า ว ได้ ส ะท้ อนถึ งความมุ่ งมั่ นของ 
ประเทศไทยในการก� ากับดูแลและสนับสนุนให้ร ะบบ 

ที่มา: ธนาคารโลก

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการส่งเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ
กลับต่างประเทศของแรงงานในไทย

ที่มา: ธนาคารโลก

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการส่งเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ
มายังประเทศไทยของแรงงาน

1  https://data.worldbank.org/indicator/SI.RMT.COST.OB.ZS?locations=TH&name_desc=true

2 https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf
   https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_annex_q4_2018.pdf
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10ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

ลดค่าธรรมเนียมการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้ายถิ่น 
(migrant remittance) ให้ต�่ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช�าระเงินระหว่างประเทศ 

ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลผู้ ใ ห้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
ได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ส�าหรับการประกอบธุรกิจ
โอนเงินระหว่างประเทศ   โดยตั้งแต่วันที่   31   มกราคม 
2562      โดยได้ผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
จากเดิมคนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้นจาก 3 ใน 4 เป็น  
1  ใน 4 เ พ่ือ เ ปิด โอกาสใ ห้ผู้ ปร ะกอบธุ รกิ จราย ใหม่ 
สามารถเข้ามาให้บริการ  ซึ่งจะท�าให้ เกิดการแข่งขัน 
ม ากขึ้ น  แล ะจ ะช่ วยลดค่ า ธรรม เนี ยม โดยรวมลง  
นอกจากนี้   ในร ะหว่ างการประชุมรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
ครั้ งที่  5  สถาบันการ เงินของไทยได้ มีการลงนาม 
ข้อตกลงในด้านการโอนเงินของแรงงานและธุรกิจ 
กับหน่วยงานในประ เทศอาเซียน อาทิ  การโอนเงิน 
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ทศผ่ า น เ ทค โ น โ ล ยี  App l i c a t i o n     
Programming   Interface (API) ระหว่างมาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์  และ ไทย ของบริษัท CIMB  Group และ 
ร ะหว่ างธนาคารก สิกร ไทยกับธนาคาร  DBS ของ  
สิงคโปร์  เ ป็นต้น ซ่ึงจะ ช่วยอ� านวยความสะดวกให ้
การ โอนเงินกลับของผู้ ที่ ท� างานระหว่ างประ เทศดี 
ยิ่งขึ้น

ความท้าทาย
แรงงานย้ายถิ่นของไทยที่ ไปท�างานในต่างประเทศ 
ยังมีจ�านวนมากที่เข้าออกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต  
และบางส่วนขาดความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
รูปแบบใหม่ที่มีต้นทุนต�่า ส่งผลให้แรงงานเลือกใช้ช่อง 
ทางนอกระบบ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมมากกว่า 
ช่องทางในระบบ แต่มีความยืดหยุ่นและสามารถเข้าถึง 
ได้ง่ายกว่าด�าเนินการผ่านระบบหรือสถาบันการเงินที่ 
ถูกต้อง ขณะเดียวกันการส่งเงินกลับประเทศผ่านช่อง 
ทางในระบบ อาทิ สถาบันและธนาคาร มีอุปสรรคต่อ 
การเข้าถึงการบริการหลายประการ เนื่องจากมีขั้นตอน  
รวมถึง ต้องการข้อมูลและเอกสารส�าคัญจ�านวนมาก 
ซึ่งไม่อ�านวยความสะดวกแก่แรงงานไทยเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
การแข่งขันทางด้านการเงินและการเข้ามาของเทคโนโลยี
ท� า ให้ร ะบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น  
ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งสร้ างความร่วมมือระหว่ าง 
ประเทศในการพัฒนาช่องทางและระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางด้านการเงิน เพ่ือให้ระบบการโอนเงินระหว่าง 
ประเทศมีต้นทุนทางด้านการเงินที่ต�่ าสุดเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยขยาย 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการเงินของไทยและ 
ต่างประเทศให้ครอบคลุมหลาหลายประเทศมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งควรเ พ่ิมความสะดวกในการเข้ าถึงขั้นตอน 
การโอนเงินผ่านช่องทางในระบบและส่งเสริมการเผย 
แพร่ความรู้ ในเ รื่องดังกล่าวเ พ่ือสร้างแรงจูงใจใ ห้ 
แรงงานไทยส่งเงินกลับประเทศผ่านช่องทางในระบบ  
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SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, 
      resilient and sustainable

ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์  
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย  
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 

11
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ความเป็นเมืองก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 ประชากรโลกที่อาศัย 
ในเขตเมืองจะมีมากถึงร้อยละ 68 ของจ�านวนประชากรทั่วโลก หรือที่จ�านวน 6.7 พันล้านคน เนื่องจากเมืองเป็น 
แหล่งส�าคัญของการจ้างงาน มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้นพ้ืนฐาน และมีสวัสดิการ 
สังคมต่าง ๆ รองรับ ดังน้ัน การท�าให้เมืองท่ีอยู่อาศัยมีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่ ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญ โดยต้องค�านึงถึงมิติความแตกต่างทางสังคม 
และกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในเมืองได้อย่างมี 
คุณภาพ และเข้าถึงบริการพ้ืนฐานต่าง ๆ  ได้อย่างเท่าเทียม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
มีความครอบคลุม และมีความปลอดภัยมีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้น โดยผลการส� ารวจครัวเรือนผู้มี รายได้น้อย 
ใน ชุมชนแออัดที่ มี ความ เดือดร้อนด้ านที่ อยู่ อ าศัย 
ในปี 2560 มีจ� านวน 701,702 ครัวเรือน ลดลง 
จ าก  79 1 , 647  ครั ว เ รื อน ใน ปี  2558  ในขณะที่ 
การก่ออาชญากรรมในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกาย 
และเพศ ปี 2563 ได้รับแจ้ง 14,585 คดี ลดลงจาก  
20,744 คดี ในปี 2559 สะท้อนถึงสถานการณ์ความ 
ปลอดภัยของประชาชนที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับจ�านวน 
ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในภาพรวมที่ 
ลดลง โดยในปี 2561 มีจ�านวน 1,845 คน ต่อประชากร 
100,000 คนลดลงจาก 6,553 คน ต่อประชากร  
100,000 คน ในปี 2559 โดยภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ 
มากที่สุด ได้แก่ อุทกภัยและภัยแล้ง ส่วนปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่น�ากลับไปใช้ประโยชน์และได้ รับการก�าจัด 
อย่างถูกต้องเพ่ิมสูงขึ้น โดยปี 2562 มีขยะท่ีได้รับ 
การก�าจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 9.57 
ล้านตันในปี 2559 และมีขยะถูกน�ากลับไปใช้ประโยชน์  
ในปี 2562 ที่ 12.52 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 5.81 ล้านตัน  
ในปี 2559

นอกจากนี ้  การใชป้ระโยชน์จากทีด่นิในเมืองมีประสิทธิภาพ
ขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราส่วนระหว่างอัตราการใช้ที่ดิน 
ต่ออัตราการเติบโตของประชากร (LCRPGR) ในช่วง 
ปี 2559-2562 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.958 ลดลงจาก  

0.967 ในช่วงปี 2554 - 2559 สะท้อนให้เห็นถึงการใช ้
ที่ดินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และภาครัฐยังได้บรรจุ 
ประเด็นการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่ม 
ในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
แล ะการบ ริห ารจัดการที่ ดี ไ ว้ ใ นแผนแม่บทภาย ใ ต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องการเข้าถึงระบบขนส่ง 
สาธารณะได้โดยสะดวกของประชากรในพ้ืนที่ เมือง 
โดยประชากรเมืองเฉลี่ยเพียงร้อยละ 24 สามารถ 
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวก1  และมีเพียง 
กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีสัดส่วน 
สูงกว่าร้อยละ 50 ขณะท่ีเมืองในพ้ืนที่ปริมณฑล ได้แก ่
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร มีสัดส่วนประชากร 
ที่ เข้ า ถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ โดยสะดวกต�่ ากว่า 
ค่าเฉลี่ย 

นอกจากนี้ สัดส่วนพ้ืนที่เปิดสาธารณะต่อพ้ืนที่เมือง 
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า โดยเฉพาะสัดส่วนของพ้ืนที่ 
สี เขียว ซึ่งกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนพ้ืนที่สี เขียว 
เพียงร้อยละ 2 ของพ้ืนที่เมืองทั้งหมด อีกทั้งยังมีปัญหา 
มลพิษทางอากาศที่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM2.5 โดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น

1  การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะโดยสะดวก หมายถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีรถโดยสารประจ�าทาง รถสองแถวและเรือภายในระยะ 400 เมตร หรืออาศัยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ รถไฟฟา้  
  และรถไฟฟา้ใต้ดิน ภายในระยะ 500 เมตร
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่วงปี  2557 – 2561 ภาครัฐได้ด� า เ นินโครงการ 
บ้านมั่นคงของรัฐบาลมุ่งเป้าที่จะแก้ ไขปัญหาชุมชน
แออัดอย่ าง เ ป็นร ะบบทั้ ง เ มือง โดยสามารถแก้ ไข 
ปั ญ ห า ใ ห้ ค น มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย  3 5 , 0 5 5  ค รั ว เ รื อ น   
ขณะเดียวกันได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัต ิ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับ 
ก า รว าง ผัง เมื อง  โดย เ ปิด โอกาส ให้ ทุ กภ าคส่ วน  
มีส่วนร่วมในการวางผังเ มืองอย่างบูรณาการและ 
ยั่งยืน ในทุกมิติ  รวมทั้งจัดท� าแผนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ . 2558 ท่ีมุ่ง เน้น 
ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ส า ธ า ร ณ ภั ย  ค ว บ คู่ ไ ป 
กับด�า เ นินการขับเคลื่อนให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
ประกอบด้วยอ�าเภอ 878 แห่ง และองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้องถิ่ น  7, 853  แ ห่ง  จั ดท� า แผน ป้อง กันแล ะ 
บรร เทาสาธารณภัยที่ เ ชื่ อม โยงกับแผนระดับชาติ 
และสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย

ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
เมือง ประกอบด้วยการประกาศบังคับใช้แผนแม่บท 
ด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหามลพิษจากขยะและ 
ของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ 
การประกาศให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง
เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งการจัดท�าแผนแม่บทด้าน 
การจัดการคุณภาพอากาศของประเทศระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนพัฒนา 
ร ะบบ โครงสร้ า ง พ้ืนฐ านด้ า นก ารคมนาคมทั้ ง ใ น 
กรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด อาทิ การพัฒนา 
ร ะ บบขน ส่ งมวลชน ใ นกรุ ง เ ทพมห านคร  5  ส าย 
 ระยะทางรวม      135.8    กิโลเมตร     โครงการนครราชสีมา 
สายสี เ ขี ยว  โครงการร ะบบขนส่งมวลชนจังหวัด 
ภู เ ก็ ต  แล ะ โครงการจั ดท� า แผนแม่ บทการ พัฒนา 
ระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
ระยอง  เป็นต้น
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ความท้าทาย
ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงที่พักอาศัยที่มีคุณภาพและ 
เหมาะสมยังมีอยู่เป็นจ�านวนมาก แม้ว่าจ�านวนดังกล่าว 
ในช่วงปี 2559 – 2561 จะลดลง ขณะที่สัดส่วนพ้ืนที่ 
สาธารณะสีเขียวในเมืองมีข้อจ�ากัด เช่นเดียวกันกับปัญหา 
เรื่องฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังมีค่าเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะ 
ในกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง 
ม ากขึ้ น  เ นื่ อ งจ ากก า รขย ายตั ว ของ เมื องท� า ใ ห ้
การก่อสร้างที่พักอาศัยและการใช้รถส่วนตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให ้
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติมีระดับความรุนแรงและความถี่ 
เพ่ิมมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันด�าเนินการเพ่ือให ้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มี 
คุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกันควรเร่งรัด 
และติดตามแผนการลงทุนด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
เ พ่ื อ ช่วย ให้ เ กิ ดการกร ะจ ายการ พัฒนา ให้ เ ป็ น ไป 
อย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยลดการใช้รถส่วนบุคคล ซึ่งจะ 
ช่วยลดปัญหามลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5    

นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามแผนรับมื อความ เสี่ ยง ภัย พิบัติ แก่ หน่ วยงาน 
ระดับท้องถิ่ น ให้มากขึ้ น เ พ่ือบรรเทาผลกระทบและ 
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย
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11.a
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11.c
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สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%
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ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
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การเจริญเติบ โตที่ รวดเร็วของเมืองส่งผลให้ เกิด 
ความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
แออัดที่อยู่กระจัดกระจายในเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะใน 
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นการจัดการ 
ด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะใน 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มคนเปราะบางในเมืองจึง 
กลายเป็นประ เด็นที่ รัฐบาลให้ความส� าคัญมาอย่ าง 
ต่อ เนื่ อง โดยในปี 2546 รัฐบาลไ ด้มอบหมายให้ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด�าเนิน 
โครงการบ้ านมั่ นคงเ พ่ือแก้ ปัญหา ท่ีอ ยู่อาศัยของ 
ชุมชนคนจนเมืองทั่วประ เทศ สร้ างความมั่นคงใน 
การครอบครองท่ีดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ 
สามารถในการจัดการของชุมชน 

โครงการบ้านมั่นคงมีแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
คือการให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
และจัดการตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มจัดท�าแผนงาน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน บริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออมทรัพย์ การบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารจัดการงานก่อสร้าง และการจัดการ
ที่ดิน เป็นต้น โดยมีภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นให้ 
การสนับสนุน

กรณีศึกษา

โครงการบ้านมั่นคง

โครงการบ้านมั่นคงยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัดแล ะการ ไม่ มี ที่ อยู่ อ าศั ยของผู้ มี ร าย ได้ น้ อย 
อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมชุมชนทั้งหมดของเมือง 
มีการส�ารวจข้อมูลความเดือดร้อนและใช้ข้อมูลเ พ่ือ 
วางแผนการแก้ไขปัญหาเชิงรุก จัดท�าแผน แนวทาง  
และรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายตาม 
สภาพปัญหาของชุมชนและแผนการพัฒนาเมือง รวมทั้ง 
ยังเน้นให้เกิดกระบวนการท�างานและจัดการร่วมกันระหว่าง 
ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกลไกการท�างานร่วมกันเป็น 
คณะกรรมการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย เทศบาล ชุมชน  
หน่วยงานท้องถิ่น   ร่วมกันวางแผนและพัฒนาชุมชนแออัด

ในรายงานประจ�าปี 2562 ของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ระบุว่าการด�าเนินงานโครงการ 
บ้านมั่นคงในปีงบประมาณ 2562 ได้สนับสนุนการพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยของ 2,433 ครัวเรือน 
ในพ้ืนที่ เมือง รวมทั้งอนุมัติสิน เ ชื่อส� าหรับองค์กร 
ชุ ม ชน ใ นก า ร พัฒนาที่ อ ยู่ อ า ศั ยภ าย ใต้ โ ค รงก า ร 
บ้านมั่นคงไป 24 องค์กร วงเงิน 389.92 ล้านบาท  
มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 1,269 ครัวเรือน ใน 58 ชุมชน 
โดยผลการด�าเนินงานสินเชื่อสะสมของสถาบันฯ ตั้งแต่
เริ่มด�าเนินงานจนถึงปีงบประมาณ 2562 มีสินเชื่อ 
อนุมัติสะสม 10,435.41 ล้านบาท แก่ 973 องค์กร  
ครอบคลุม 405,370 ครัวเรือน ใน 6,229 ชุมชน 

ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
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สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐาน
ที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 

ภายในปี 2573

ปัจจุบันความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจ�านวนประชากร
เมืองจะเพ่ิมขึ้นจาก 4.4 พันล้านคนในปี 2562 เป็น 6.7 พันล้านคนในปี 2593 เนื่องจากเมืองเป็นศูนย์กลาง 
ความเจริญและการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส�าคัญ อีกทั้งยังมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ 
การด�ารงชีวิตของมนุษย์ ท�าให้ความต้องการที่พักอาศัยในเมืองเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีคนเมืองอีก 
จ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงท่ีพักอาศัยและบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมและปลอดภัยได้ ดังสะท้อน 
ให้เห็นได้ในชุมชนแออัด เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดด้านรายได้และโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการท่ี 
เพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากท่ีพักอาศัยในชุมชนแออัดมีลักษณะที่อยู่รวมกันหนาแน่น ไร้ระเบียบ และช�ารุดทรุดโทรม จึงมี 
แนวโน้มท่ีจะน�าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ  อาทิ โรคระบาด ปัญหาสุขอนามัย มลพิษ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จ� านวนครัวเรือนผู้ มี ร ายได้น้อยในชุมชนแออัดที่ มี 
ความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัยมีแนวโน้มลดลงจาก 
791,647 ครัวเรือนในปี 2558 เหลือจ�านวน 701,702  
ครัวเรือน ในปี 2560 และเ ม่ือพิจารณาข้อมูลของ 
ปี  2560 พบว่ า พ้ื นที่ ก รุ ง เทพมหานครมี จ� านวน 
ผู้เดือดร้อนสูงท่ีสุดในประเทศ จ�านวน   210,345   ครัวเรือน 
โดยแนวโน้มดังกล่ าวสอดคล้องกับข้อมูลสัดส่วน 
คนเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดของ UN Global SDG 
Database ซึ่งในปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 23.7  
ลดลงจากร้อยละ 24.6 ในปี 2559

ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จ�านวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดที่มี 
ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย (ครัวเรือน)

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการต่าง      ๆ      เพ่ือ 
ช่ วย เหลือปร ะชาชนผู้ มี ร าย ได้น้ อย ให้มี ที่ อยู่ อ าศัย 
ที่มี คุณภาพและแก้ ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่ างเ ป็น 
ระบบ อาทิ  ( 1 )  โครงการบ้ านมั่ นคง มีการก่อสร้ าง 
บ้านให้ผู้ เดือดร้อนไปแล้วจ�านวน  26,429 ครัวเรือน 
( 2 )  โ ค ร ง ก า ร ที่ อ ยู่ อ า ศั ย เ พ่ื อ ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย  มี 
การก่อสร้างให้ผู้ที่ เดือดร้อนไปแล้วจ�านวน  27,697 
ครัวเรือน และ (3) โครงการบ้านเช่าผู้ มีรายได้น้อย  
โ ดยน� า บ้ า น ว่ า ง ห รื อ ห้ อ ง ว่ า ง ใ นคว า ม ดู แ ล ของ 
การเคหะแห่งชาติ  20,000  ห้องทั่วประเทศมาเปิด 
ให้ เช่า เดือนละ 999 – 2,500 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วม 
โครงการแล้ว    28,000   ราย    นอกจากนี้    ยังมีโครงการ 
สร้างบ้านเช่า     100,000     หลังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดอื่น       ๆ        ในช่วงปี    2564 - 2568    ซึ่งมีเป้าหมาย
หลั ก  คื อ  ป ร ะ ช า ชนผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย  ผู้ พิ ก า ร  แ ล ะ 
ผู้สูงอายุ  
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐาน
ที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 

ภายในปี 2573

1  หมายถึง ความเจริญเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่โดยมีความแตกต่างจากเมืองอื่น ๆ  อย่างเห็นได้ชัด

ความท้าทาย
ผลจากการ ท่ีประ เทศไทยมีลักษณะการเติบโตของ 
เมอืงแบบเมอืงโตเดีย่ว1  โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร 
และปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ท�าให้การเกิดขึ้นของ
ชุมชนแออัดในพ้ืนที่ดังกล่าวของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น  
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีอื่น ๆ จ�าเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน 
เข้าไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า 
ในเมืองใหญ่ดังกล่าว แต่ ในขณะเดียวกันอุปสงค์ที่ 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ราคาท่ีอยู่อาศัยในเมือง 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ แม้ภาครัฐ 
ได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก ่
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในราคาที่ต�่ ากว่าราคาตลาด แต่ 
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ค่าที่ดิน และค่าวัสดุต่าง ๆ ท�าให้
ต้นทุนการก่อสร้าง ตลอดจนราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้น
ตามไปด้วย นอกจากนี้ การขอเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยยัง 
เป็นประเด็นท้าทายส�าคัญ ที่ท�าให้ ผู้มีรายได้น้อยที่สุด 
ไมส่ามารถเขา้ถงึทีอ่ยูอ่าศยัท่ีรฐัสนับสนุนได้ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรมุ่งกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเริ่ม
จากเมืองหลักและเมืองรองที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค  
เ พ่ือความต้องการที่ อยู่ อาศัย ในกรุง เทพมหานคร  
ซึ่งประสบปัญหาชุมชนแออัดมากท่ีสุดลดลง ในขณะ
เดียวกัน ควรเร่งหาแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชน 
ผู้ มี ร าย ได้ น้ อยสามารถ เข้ าถึ งที่ อ ยู่ อ าศั ยที่ มั่ นคง  
ปลอดภัยและเหมาะสมได้มากขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบ 
ข้อมูลด้านรายได้และเศรษฐานะ เพ่ือให้สามารถจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือผู้ ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการน�าที่อยู่อาศัยท่ี 
ถูกยึดในกรมบังคับคดี บริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ 
สถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งบ้านว่างหรือบ้านท่ีสร้าง 
เสร็จแต่ไม่มีใครอยู่ ออกมาขายใหม่ในราคาที่ถูกแทน 
การสร้างใหม่ เพ่ือลดต้นทุนการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ 
ผู้มีรายได้น้อย 
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ และปลอดภัยในราคาที่จ่ายได้
ส�าหรับทุกคน ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะ 
โดยให้ความส�าคัญกับความต้องการของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

อาทิ สตรี เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573

การมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และตอบสนองต่อความต้องการของคนทุกกลุ่มในสังคม  
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ จะส่งเสริมให้ประชาชน 
หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น น�าไปสู่การลดปัญหาการจราจรติดขัด 
และปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเมือง ในขณะเดียวกันจะสามารถลดภาระค่าครองชีพในเมืองให้แก่ประชาชน  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมแล้ว การปรับปรุงท้องถนนให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการสัญจรก็มีส่วนส�าคัญในการยกระดับ 
การขนส่งในเมือง อีกท้ังยังจะช่วยรองรับการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในภาพรวม คนเมืองร้อยละ  24 สามารถเข้ าถึง 
ระบบขนส่งสาธารณะได้ โดยสะดวก โดยเ มืองที่มี 
สัดส่วนประชากรท่ีสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 53 
ภูเก็ต ร้อยละ 46 และเชียงใหม่ ร้อยละ 43 ในขณะที่ 
เมืองที่มีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
โดยสะดวกต�่ากว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี  
สมุทรสาคร ขอนแก่น และสงขลา โดยเฉพาะสงขลา 
(อ� า เภอหาด ใหญ่ )  ที่ มี สั ดส่ วนปร ะช ากรที่ เ ข้ า ถึ ง 
ระบบขนส่งสาธารณะโดยสะดวกเพียงร้อยละ 13 ทั้งนี้ 
เมืองหลักที่คัดเลือกมาเพ่ือค�านวณตัวชี้วัดดังกล่าว 
เป็นพ้ืนที่ เมืองศูนย์กลางความเจริญตามเป้าหมาย 
การพัฒนาของแผนแม่บทภายใ ต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประ เด็น 6 พ้ืนที่ และ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบ 
ด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุร ี
ปทุมธานี  ส มุทรปราการ สมุทรสาคร)  เชียง ใหม่  
ขอนแก่นภูเก็ต สงขลา และเมืองในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

ที่มา: ธนาคารโลก

สัดส่วนประชากรเมืองที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะได้โดยสะดวก

1  ค�านวณโดยใช้ชุดข้อมูลประชากร Global Human Settlement Layer (GHSL) ของ European Commission ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จัดท�าโดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะโดยสะดวก หมายถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีรถโดยสารประจ�าทาง รถสองแถวและเรือภายในระยะ 400 เมตร หรืออาศัยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ รถไฟฟา้ 
   และรถไฟฟา้ใต้ดิน ภายในระยะ 500 เมตร
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ และปลอดภัยในราคาที่จ่ายได้
ส�าหรับทุกคน ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะ 
โดยให้ความส�าคัญกับความต้องการของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

อาทิ สตรี เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครั ฐ ได้ ด� า เ นิ นก า ร พัฒนาร ะบบขนส่ งมวลชน 
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือให้ครอบคลุม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ทุ ก พ้ื น ที่  โ ด ย 
ปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้า ท่ี เ ปิดใ ห้บริการแล้ว 5 สาย  
ร ะ ย ะ ท า ง ร ว ม  1 3 5 . 8  กิ โ ล เ ม ต ร  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
(1) สายสุขุมวิท 34.8  กิ โลเมตร (2) สายสีลม 14.5  
กิ โลเมตร  (3) สายเฉลิมรัชมงคล  (สายสายสีน�้ า เงิน)  
35 กิ โล เมตร (4) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)  
23 กิ โล เมตร และ  (5 )  รถไฟฟ้าร ะหว่ าง ท่ าอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิ  – พญาไท (Airport  Ra i l   l ink)   
2 8 . 5  กิ โ ล เ ม ต ร  ร ว ม ท้ั ง ยั ง มี ก� า ห น ด จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ 
บริการ โครงการอื่ น  ๆ  เ พ่ิม เ ติมอีก ในอนาคต ท้ังนี้ 
การด�าเนินงานก่อสร้างรถไฟฟา้เป็นไปตามแผนแม่บท 
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (M-MAP) ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว 
เสร็จทั้งหมด  จ�านวนทั้งหมด  303 สถานีในปี  2572 
นอกจากนี้   ได้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน 
เมืองหลัก อาทิ  โครงการนครราชสีมาสายสี เขียว 
จั ง ห วั ด นค ร ร า ชสี ม า  โ ค ร งก า ร ขอนแก่ น ซิ ตี้ บั ส 
จังหวัดขอนแก่น  และโครงการอุดรซิตี้บัส  จังหวัด 
อุดรธานี  เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนใน 
พ้ืนที่ตลอดจนโครงการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา 
ระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี 
ร ะยอง  เ พ่ื อ รองรั บก าร พัฒนา เขต พัฒนา พิ เศษ 
ภาคตะวันออก และโครงการระบบขนส่งมวลชนและ 
โครงการภูเก็ตสมาร์ทบัสจังหวัดภูเก็ต       เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ความท้าทาย
ร ะบบการขนส่ งส าธ ารณะยั ง มี ร าค า ค่อนข้ า งสู ง 
เมื่อเทียบกับรายได้ เฉลี่ยต่อวันของคนเมือง ส่งผล 
ให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้  
หรือมีทางเลือกที่จ� ากัด อีกทั้ง พ้ืนที่การให้บริการที่ 
ยังไม่ครอบคลุม ตลอดจนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การขนส่งสาธารณะเพ่ือผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ  
ผู้ พิ ก ารแล ะผู้ สู งอายุ ที่ ยั งมี อยู่ อย่ างจ� ากั ด  ท� า ให้ 
ป ร ะ ช า ชนจ� า น วนม ากยั ง จ� า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ร ถ ยน ต์ 
ส่วนบุคคล หรือต้องพ่ึงพาระบบขนส่งสาธารณะท่ี 
ไม่เป็นทางการ ซึ่งให้บริการโดยเอกชน เช่น รถยนต์ 
และจักรยานยนต์รับจ้าง และรถสองแถว ซึ่งมีภาระ 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการให้บริการโดยภาครัฐ และ 
ยังขาดความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรควบคุมค่าบริการระบบขนส่งสาธารณะ 
ให้อยู่ ในระดับที่ เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่ 
สามารถเข้ าถึงบริการได้อย่ างเท่ า เ ทียมกัน อีกทั้ง 
ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง 
สาธารณะให้มีความต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal 
public transport network) ควบคู่กับการขยาย 
พ้ืนที่ ให้บริการ เ พ่ือ ให้ครอบคลุมและ เ พียงพอต่อ 
ความต้ องการของปร ะชาชน ใน พ้ืนที่  นอกจากนี้ 
ควรเร่งปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะ ตลอดจน 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ถนน และทางเท้า 
ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้ 
บริการของประชาชนทุกกลุ่มตามหลักอารยสถาปัตย ์
(universal design) มากขึ้น 
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 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ยกระดับการพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทั้งเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์

อย่างยั่งยืน บูรณาการ และมีส่วนร่วม ในทุกประเทศภายในปี 2573 

การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วโดยขาดการวางผังเมืองที่เหมาะสม มักน�าไปสู่การใช้ที่ดินอย่างไม่มี 
ประสิทธิภาพและปัญหาอื่น ๆ อาทิ การลดลงอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่สี เขียว ตลอดจนการขาดแคลนที่ดิน 
และความแออัดของเมืองในอนาคต ดังนั้น การวางผังเมืองจึงมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึง 
และยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้งนี้ การวางผังเมือง 
จึงต้องบูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การขยายตัว 
และการจัดการชุมชนเมืองเป็นไปอย่างครอบคลุม สอดคล้องวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันมากขึ้น โดยไม่ลิดรอน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นหลัง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
อัตราส่วนระหว่างอัตราการใช้ที่ดินต่ออัตราการเติบโต 
ของประชากร (Land Consumption Rate to  
Population  Growth   Rate:    LCRPGR)  ใช้เพ่ือประเมิน 
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตเมืองโดยเปรียบเทียบ 
กับการเ พ่ิมจ� านวนของประชากร โดยหากจ� านวน 
ป ร ะ ช า ก ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ใ น อั ต ร า ที่ ต�่ า ก ว่ า ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น  
หมายความว่าที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วสามารถรองรับประชากรที่ เ พ่ิมขึ้น 
ได้ แสดงถึงการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ในช่วงปี 2559 - 2562 ค่า LCRPGR ของประเทศไทย 
อยู่ที่ 0.9581  ลดลงจาก  0.967  ในช่วงปี 2554 - 2559  
แสดงให้ เห็ น ว่ า มีปร ะสิทธิภาพการ ใ ช้ ที่ ดิ น เ พ่ิมขึ้ น 
เล็กน้อย
 
 ที่มา: ประมวลผลโดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

       ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราส่วนระหว่างอัตราการใช้ที่ดิน (LCR)
ต่ออัตราการเติบโตของประชากร (PGR)
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ยกระดับการพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทั้งเพ่ิมพูน 
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์

อย่างยั่งยืน บูรณาการ และมีส่วนร่วม ในทุกประเทศภายในปี 2573 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ท่ีดิน 
อาทิ การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ การก�าหนด 
มาตรฐานระวางแผนที่ แล ะแผนที่ รู ปแปลงที่ ดิ น ใน 
ที่ดินของรัฐ และการจัดรูปที่ดิน อีก ทั้ง ได้ประกาศ 
บังคับใ ช้พระราชบัญญัติการผัง เ มือง พ.ศ .  2562 
ซึ่ ง เ ป็นกฎหมายแม่บทเกี่ ยวกับการวางผัง เมืองที่ 
ก� า หนดหน้ าที่ แ ล ะอ� าน าจของกรม โยธาธิ ก า รแล ะ 
ผั ง เ มื อ ง ห รื อ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น 
การวางและจัดท�าผังเมืองรวม  (Comprehensive  
P l a n )  ทั้ ง นี้  ก ฎ หม า ยดั ง ก ล่ า ว จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม 
การ มีส่ วนร่ วมของปร ะชาชน ในการวางแผนแล ะ 
บ ริ ห า ร จั ดก า ร เ มื อง  โ ดยก� า หนด ใ ห้ ห น่ วยง านที่ 
เกี่ ยวข้ องจัดการปร ะชุ มรั บฟังความคิด เห็ นของ 
ประชาชนเพ่ือรับทราบถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ก า รว าง ผัง เมื อง  เ พ่ื อก าร พัฒนา เ มื อง ในทุ กมิ ต ิ
มีความครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนได้อย่างแท้จริง   

ความท้าทาย
ในระยะที่ผ่านมา อัตราการใช้ท่ีดินท่ีไม่สูงนักเมื่อเทียบ 
กับอัตราการเพ่ิมจ�านวนประชากรในเมือง ส่วนหนึ่ง 
เกิดจากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการขยาย 
ตัวของเมืองในแนวดิ่ง ซ่ึงมีแนวโน้ม เ พ่ิมขึ้ นอย่ าง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริ เวณที่ เข้ าถึงได้ โดยระบบ 
ขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ แม้การขยายตัวในแนวดิ่งจะเป็น 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเมือง แต่ก็อาจน�า 
มาซึ่งปัญหาอื่น ๆ อาทิ ความแออัด และความเสี่ยงต่อ 
โรคระบาดได้ นอกจากนี้ การด�าเนินการด้านผังเมือง 
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต ามน โยบ าย 
การกระจายอ�านาจยังมีข้อจ�ากัด โดยเฉพาะด้านบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญ ท�า ให้ผังเมืองรวมจ�านวนมาก 
ยงัไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรให้ความส� าคัญกับการด� า เนินนโยบาย 
เ พ่ือแก้ ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองใน 
มิติ อื่น ๆ เ ช่น การขยายระบบขนส่งสาธารณะให้มี 
ความครอบคลุม เพ่ือลดความหนาแน่นของประชากร 
ที่ ก ร ะ จุ ก ตั ว ใ น ย่ า น ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง  ค วบคู่ ไ ป กั บ 
การยกระดับประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน เพ่ือให้การพัฒนา 
เมืองน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นอกจากนี้  
ควรเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผังเมือง 
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบุคลากรในระดับท้องถิ่น 
จะมีบทบาทส�าคัญในการท�างานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ 
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
ภาคประชาชน 
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

มรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าซ่ึงมีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู ่
อีกรุ่นหนึ่ง ท้ังมรดกทางวัฒนาธรรที่จับต้องได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง 
ไม่ได้ อาทิ ภาษา ศิลปะการแสดง และงานช่างฝีมือดั้งเดิม มีความส�าคัญต่อประเทศทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ  
โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญและท�าให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงควรมีการส่งเสริมและ 
รักษา ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้ นฟูทั้งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือส่งต่อให ้
แก่คนรุ่นหลังในสภาพท่ีสมบูรณ์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการสงวนรักษา ปกป้องและ 
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของไทย  
ในปี 2563 อยู่ที่ 13,271.16 ล้านบาท1  ปรับตัวสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นการปรับเพ่ิมขึ้นทั้งใน
ส่วนของงบประมาณด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
ของภาครัฐเพ่ิมขึ้นในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม สอดคล้องกับข้อมูลค่าใช้จ่ายใน 
การสงวนรักษาฯ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ต่อประชากร (HCExp per capita) ในปี 2563 ที่ 
เ พ่ิมขึ้น เ ป็น 2,474.30 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ  
76,703.30 บาท) ต่อคน จากเดิมที่ 1,961.37 ดอลลาร์ 
สหรัฐ (ประมาณ 60,802.47 บาท) ต่อคนในปี 2560 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อประชากรเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อมและค่า HCExp per capita

ที่มา: ประมวลผลโดย ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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1  เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านข้อมูลภาคเอกชน จึงใช้เพียงค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลจาก เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ�าปีงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. .... และ เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี  
   ส่วนจ�านวนประชากรไทย ณ สิ้นปีปฏิทิน อ้างอิงจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยค�านวณตามปีปฏิทิน PPP หมายถึง ค่า Purchasing  
   Power Parity อ้างอิงจาก World Development Indicators database ของธนาคารโลก
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในปี     2559       ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม    พ.ศ. 2559
เ พ่ื อ ส่ง เส ริมแล ะคุ้ มครองมรดกทางวัฒนธรรม 
หรือคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ ไ ด้ ซึ่ งสื บทอดกั นมาตั้ ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ  แล ะ เ ป็ น 
การอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา 
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention  for  
the   Safeguarding  of  the  Intangible   Cultural  
Heritage)    ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี   2549 

นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ 2563 กรมศิลปากรได้ 
จัดสรรงบประมาณในการปกป้องและการอนุรักษ์มรดก
ทาง วัฒนธรรม เ พ่ิ มขึ้ น จ าก ปีก่ อนหน้ า  รวมทั้ งมี 
การเ พ่ิมแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ ร ะดับภาค 
โดยมีโครงการย่อย     6    โครงการ      อาทิ     โครงการพัฒนา 
กลุ่ ม ท่ อ ง เ ท่ี ย วม รดก โ ลก  โ ค รงก า ร พัฒน า แล ะ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  ศาสนา และ 
วัฒน ธ ร ร ม  ใ น ขณ ะ ที่ ก ร ม ป่ า ไ ม้ มี ก า ร แ บ่ ง แ ย ก 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค มีการแยก 
โครงการเพ่ือการอนุรักษ์อย่างชัดเจน    เช่น    โครงการ 
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
สิ่ ง แ วดล้ อ ม  โ ค รงก า ร ป้ องกั น แ ล ะ แก้ ไ ข ปัญห า 
ค ว า ม เ ส่ื อ ม โ ท ร ม ข องท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อม

การวางแผนงบประมาณของหน่วยงานข้ างต้นชี้ 
ใ ห้ เ ห็ นว่ าภ าครั ฐ ใ ห้ความส� า คัญกับการรั กษาแล ะ 
ก า รอนุ รั กษ์ ม รดกทางวัฒนธรรมมาก ข้ึน  โดยม ี
การจัดท� า โครงการ เ พ่ือการอ นุรั ก ษ์ ท่ี ชัด เจน เ ป็น 
ระบบ รวมทั้งยัง ให้ความส� าคัญกับการด� า เนินการ 
จั ดท� า แผนการบริ ห า รจั ดการแล ะ เตรี ยมน� า เ สนอ 
เ พ่ือรอรับการพิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนเป็น 
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
6  แหล่ ง ที่ ไ ด้ บรรจุ อยู่ ใ น  “บัญ ชีร ายชื่ อ เ บื้ องต้ น ” 
(Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก  ประกอบด้วย 
( 1 )  เ ส้ นท าง เ ช่ื อมต่ อท างวัฒนธรรมปร าส าทหิ น 
พิมาย และศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง    ปราสาทหินพนมรุ้ง 

แล ะปร าส าท เ มื องต�่ า  ( 2 )  อุ ทย านปร ะวั ติ ศ าสตร์ 
ภูพระบาท  (3)  พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  (4) วัดพระ 
มหาธาตุวรมหาวิหาร (5) อนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ  
แล ะ ภูมิทั ศน์ วัฒนธรรมของ เ ชี ย ง ใ หม่ นค รหลวง 
ของล้านนา และ (6) พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้าง 
ทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่ เกี่ยวข้อง 

ความท้าทาย
ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู ม ร ด ก 
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจ�าเป็นต้องได้รับ 
การสนับสนุนทั้งการเงินและการด�าเนินงานจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน แต่ในปัจจุบันยังขาดมาตรการจูงใจ 
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงประโยชน์ของ 
มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ นอกจากนี้ ควรเร่งผลักดัน 
การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาต ิ
อีก 6 แห่งของไทยให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ไดโ้ดยเรว็ตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในมิติอื่น ๆ  
เช่น การขยายระบบขนส่งสาธารณะให้มีความครอบคลุม 
เ พ่ือลดความหนาแน่นของประชากรที่กระจุกตัวใน 
ย่านใจกลางเมือง ควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพ 
การใช้ที่ดิน เ พ่ือให้การพัฒนาเมืองน�าไปสู่คุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของประชาชน นอกจากนี้  ควรเร่งพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรด้านการผังเมือง โดยเฉพาะในระดับ 
ท้องถิ่ น ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้อย่ าง 
เหมาะสม ซึ่งบุคลากรในระดับท้องถิ่นจะมีบทบาทส�าคัญ 
ในการท�างานร่วมกันอย่างมีบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
และภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ลดจ�านวนการตายและจ�านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกิจเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก ที่เกิดจากภัยพิบัติ 

ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน�้า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจน 
และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 2573

ปัญหาภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยแล้ง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ตลอดจนท่ีอยู่อาศัย และที่ท�ากินของประชาชน โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ปัญหาเหล่าน้ี 
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในเขตเมืองที่มีการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และผู้อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างรุนแรง ดังนั้น การแสวงหาแนวทางเพ่ือลด 
ความสูญเสียจากภัยพิบัติจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องเร่งด�าเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับ 
กลุ่มคนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัว 
จากผลกระทบช้าที่สุด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่ วงที่ ผ่ านมา  ปร ะ เทศ ไทยมีผู้ จ� านวน ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติ (รวมทุกประเภท) ลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง จาก 6,553 คน ต่อประชากร 100,000 คน  
ในปี 2559 เป็น 1,845 คน ต่อประชากร 100,000 คน 
ในปี 2561 โดยภัยพิบัติท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด ได้แก ่
อุทกภัย และภัยแล้ง ตามล�าดับ 

หากพิจารณาจากจ�านวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ พบว่า  
จ�านวนผู้ เสียชีวิตจากอุทกภัยมีความผันผวน โดยใน 
ปี  2559 มีจ� านวน 17 คน เ พ่ิมขึ้ น เ ป็น 152 คน  
ในปี  2560 และลดลงเ ป็น 23 คน ต่อประชากร  
100,000 คน  ในปี   2561  อย่างไรก็ดี  จ�านวนผู้เสียชีวิต 
จากวาตภัยเ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเ น่ือง ในขณะท่ีจ�านวน 
ผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัยมีแนวโน้มลดลง  

จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ต่อประชากร 100,000 คน ปี 2559 - 2561 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

จ�านวนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ปี 2559 - 2561

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ลดจ�านวนการตายและจ�านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกิจเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก ที่เกิดจากภัยพิบัติ 

ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน�้า โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจน 
และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของผลกระทบ 
ที่ เ กิ ดจ ากภั ย พิบั ติ  โ ดย ได้ ด� า เ นิ นก า รจั ดท� า แผน 
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย แ ห่ ง ช า ติ  
พ . ศ .  2 5 5 8  ซึ่ ง มุ่ ง เ น้ น ก า ร ลดค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก 
สาธารณภัยการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ก าร เ พ่ิ มปร ะ สิทธิ ภ าพการฟื้ น ฟูอ ย่ างยั่ งยื น  แล ะ 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ 
คว าม เสี่ ย งจ ากส าธ า รณภัย  โดย ใ ห้ ห น่ วยง านที่ 
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ช้ แ ผ น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น แ ผ น แ ม่ บ ท ใ น 
การจัดการสาธารณภัยของไทย นอกจากนี้  ได้ ม ี
การด�า เนินการเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
อาทิ การจัดท�าระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยา 
สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
พยากรณ์อากาศส� า หรั บ เ ฝ้ า ร ะ วั งติ ดตามสภาว ะ 
อากาศตลอด 24 ชั่ ว โมง การพัฒนาระบบติดตาม  
เ ตื อน ภัยมลพิษแล ะภั ย พิบั ติ ท างท ะ เลครอบคลุ ม 
พ้ืนที่ทั้ งอ่ าวไทยและอันดามัน และการติดตั้งระบบ 
เตือนภัยล่วงหน้าส�าหรับพ้ืนที่ เสี่ยงอุทกภัยและดิน 
ถล่มในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา อีกทั้งได้ม ี
การสร้างความเข้มแข็งแก่ ชุมชนเพ่ือเตรียมพร้อม 
รับเหตุรุนแรงให้กับผู้ ท่ียากจนและอยู่ในสถานการณ์ 
เปราะบาง โดยด�าเนินการผ่านโครงการพัฒนาต�าบล 
เข้มแข็งที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ใ นก า ร จั ด ท� า แ ผน พัฒน าต� า บ ลค รบทุ ก มิ ติ  ซ่ึ ง มี 
สภาองค์กรชุมชนต� าบลเ ป็นเวทีกลางในการแก้ ไข 
ปัญหา

ความท้าทาย
การด�าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในกรณี 
ที่ เกิดภัยพิ บัติ  เ พ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนและ 
เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นภารกิจของหลายหน่วยงาน  
ท� า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ซ�้ า ซ้ อ น แ ล ะ ค ว า ม ไ ม่ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น 
กระบวนการด�าเนินงาน อีกทั้งขั้นตอนกระบวนการท�างาน 
และกฎระเบียบของภาครัฐยังไม่เอื้อต่อการให้ประชาชน 
ใน พ้ืน ที่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เข้ ามา มี 
ส่วนร่วมเท่าที่ควร ซ่ึงอาจท�าให้รูปแบบและวิธีการให ้
ความช่วยเหลืออาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและผู้ที่อยู ่
ในสถานการณ์เปราะบาง

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่ประชาชน 
ในกรณีที่ มี ก าร เตือนภัย  เนื่ องจากการปฏิ บั ติตน 
ที่ถูกต้องจะน�าไปสู่การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ 
ร่างกายและทรัพย์สิน ในขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบ 
และกลไกในการสอดประสานการด�าเนินงานระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้น 
ทั้ ง ในด้ านการด� า เนินการช่วย เหลือประชากรกลุ่ ม 
เป้าหมาย โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น 
ฐานกลาง โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ การออกแบบระบบออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูล  
ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานที่ส� าคัญ ครอบคลุม 
ข้อมูลขั้นตอนวิธีการ ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค  
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการด�าเนินโครงการ รวมทั้ง 
ควรก� าหนดหน่วยงานรั บผิดชอบฐานข้ อมู ลของ 
แต่ละโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด�าเนินงาน 
มีความก้าวหน้าและไม่ซ้อนทับกัน นอกจากนี้ ภาครัฐ 
ยังควร เ ร่งป รับป รุงกฎร ะ เบี ยบแล ะกร ะบวนการ 
การท�างานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่  เ ช่น องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาระบบการปกครอง 
ท้องถิ่นให้ เ อื้อต่อประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ทิศทางการพัฒนา พ้ืนที่ แล ะ เ ปิด โอกาส ให้ เ ข้ ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากรซึ่งเกิดจากการเติบโต
ของเขตเมือง รวมถึงให้ความส�าคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชน

และของเสียอื่น ๆ ภายในปี 2573

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภคภายในเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน อาทิ  
มลพิษทางน�้าจากการระบายน�้าเสียและการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน�้า    มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการก่อสร้าง 
ในเมือง ตลอดจนขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลเสียต่อ 
สุขภาพและการด�ารงชีวิตของคนยุคปัจจุบันแล้ว ยังจะกระทบไปถึงคนรุ่นหลังซึ่งจะต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง   ดังน้ัน    การพัฒนาเมืองจึงต้องให้ความส�าคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดจากคนเมือง ทั้งการลดปริมาณและการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและของเสียอื่น ๆ  
รวมถึงการควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งทางอากาศและน�้าที่เกิดผลเสียต่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แม้ว่ าปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยในช่วงปี  
2559 – 2562 จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่มีแนวโน้ม 
การจัดการขยะ มูลฝอยที่ดี ขึ้ น  เ ห็นไ ด้จากปริมาณ 
ขยะมูลฝอยที่ถูกน� ากลับไปใช้ประ โยชน์ เ พ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 21.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 43.6 ในปี 2562  
ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการก�าจัดอย่าง 
ถูกต้องปรับตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 35 ในปี 2559  
เป็นร้อยละ 34 

นอกจากนี้ ในด้านมลพิษทางอากาศ พบว่าปริมาณฝุ่น 
ละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM10) 
โดยเฉลี่ยต่อวันในพ้ืนที่เมืองในช่วงปี 2559 - 2563 
อยู่ ในเกณฑ์ดี โดยในปี 2563 มีสัดส่วนจ�านวนวันที่ 
ค่ า ฝุ่ นล ะออง  PM 10 อยู่ ใ น เกณฑ์ ม าตรฐ านอยู่ ที่ 
ร้อยละ 97 เท่ากับปี 2559 อย่างไรก็ดี จ�านวนวันที่มี 
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานและค่าเฉลี่ยรายปี 
ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า และในช่วงต้นปี 2563 
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 กลับมามีความรุนแรง 
อีกครั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ 
หากพิจารณาเฉพาะคุณภาพอากาศซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ย 
รายปีของดัช นี คุณภาพอากาศ (AQI)  ในมิติของ 
ฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ในช่วงปี 2559 – 25621 ใน 
พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญตามเป้าหมายการพัฒนา 

1  ชุดข้อมูลคุณภาพอากาศย้อนหลัง Air Quality Index (AQI) ซึ่งรวบรวมและค�านวณข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

2  เกณฑ์ US-EPA 2016 ก�าหนดมาตรฐานค่า PM 2.5 และ PM 10 ดังนี้ 0 – 50 ดี 51 – 100 ปานกลาง 101 – 200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 201 – 300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และมากกว่า 300 อันตราย

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ก�าจัดถูกต้อง 
และการน�ากลับไปใช้ประโยชน์ และสัดส่วนจ�านวนวันที่ 

ค่า PM10  ในเขตเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ปี 2559 - 2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่ 
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พบว่า ปริมาณ PM10 เฉลี่ย 
ทุกพ้ืนที่ในปี 2562 มีค่าเท่ากับ 39.49  อยู่ในเกณฑ์ดี  
(0-50) แต่ เมื่ อ พิจารณาแนวโน้ม ปี  2559-2562  
พบว่ าทุก เมืองมีค่ า เฉลี่ย เ พ่ิมขึ้นสูง เกินร้อยละ 10  
ขณะที่ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ยทุกพ้ืนที่ ในปี 2562 มีค่า 
80.57 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (50 – 100)2 เม่ือพิจารณา
แนวโน้ม ปี 2559-2562 เมืองส่วนใหญ่มีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 1 - 5

หมายเหตุ:  ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมต่อหัวประชากรซึ่งเกิดจากการเติบโต
ของเขตเมือง รวมถึงให้ความส�าคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชน

และของเสียอื่น ๆ ภายในปี 2573

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ   ได้จัดท�าแผนแม่บท 
ด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหามลพิษจากขยะและ 
ของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี (พ.ศ . 2561 -2580) 
ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก อาทิ หลัก 3Rs (reduce, 
reuse ,  recyc le )  เศรษฐกิจหมุน เวี ยน หลักการ 
ผู้ ก่ อ ม ล พิ ษ เ ป็ น ผู้ จ่ า ย  ร ว ม ทั้ ง ห ลั ก ก า ร ข ย า ย 
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต  (Extended      Producer  
Responsibi l i ty :  EPR) ครอบคลุมขยะ 4 ประ เภท  
ไ ด้แก่  ขยะ ชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอย 
ติดเชื้อและกากของเสียอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม    (Design     for     Environment :     DfE)  
ควบคุม     จ�ากัด   และยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ใช้ แล้วทิ้ ง  ฟื้ น ฟูสถาน ท่ีก� าจัดขยะ ให้ด� า เ นินการได ้
ตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ เ พ่ือ 
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนควบคุมการน� า เ ข้าขยะอิ เ ล็กทรอนิกส์และ 
ขยะพลาสติกอย่างเข้มงวด       

นอกจากนี้  ยังได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหามลภาวะ 
ด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ  และจัดท�าแผนแม่บท 
ด้ านการจัดการคุณภาพอากาศของประ เทศระย ะ   
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และได้ด�า เ นินโครงการ 
ส�าคัญ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
แ ล ะ ไ ฟ ป่ า พ้ื น ที่ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น 
และโครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ เ พ่ือสร้ างคุณภาพชีวิตที่ ดี
ของประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ
ค ว ร เ ร่ ง รั ด แ ก้ ไ ข ปัญห า ส ถ า น ที่ ก� า จั ด ข ย ะ ข อ ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่ 
สามารถด�าเนินการได้ รวมถึงลงทุนปรับปรุงสถานที่ 
ก�าจัดขยะที่ ไ ม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้ง 
รณรงค์สร้ างจิตส� านึ ก ให้ ปร ะชาชน ในการลดและ 
คัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการ 
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้นทาง อาทิ การประยุกต์ 
ใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย การใช้มาตรการทางภาษี 
ควบคุมเครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินมาตรฐาน 
การส่ง เสริมการน� าพลังงานสะอาดมาใช้  รวมถึง 
การแก้ปัญหามลพิษแบบบูรณาการกับพ้ืนที่ โดยรอบ 
เนื่องจากมลพิษทางอากาศไม่สามารถแก้ไขเฉพาะใน
พ้ืนที่เมือง

ความท้าทาย
ประ เทศไทยมีสถานที่ก� า จัดขยะมูลฝอยทั่ วประ เทศ 
รวม 2,852 แห่ง เป็นสถานท่ีที่ด�าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง 
ตามหลักสุขาภิบาล รวม 2,209 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 
มากถึงร้อยละ 77.5 อีกทั้งยังมีสถานที่ก�าจัดขยะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ไม่สามารถด�าเนินการ 
ได้อีกเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมาย 
ว่าด้วยเรื่องบทบาทอ�านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ แม้ว่าทุกภาคส่วนจะตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของการลดและป้องกันต้นเหตุการก่อ 
มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ฝุ่นละออง PM2.5 แต่ 
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากยังมีการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลจ�านวนมาก 
การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รวมถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่นอกเมือง เช่น การผลิตทาง 
อุตสาหกรรม การเผาป่า การเผาในที่โล่งและการเผา 
เพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งล้วนก่อให้ 
เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่เมือง
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ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

การมีพ้ืนที่เปิดสาธารณะ อาทิ สวนสาธารณะ พ้ืนที่นันทนาการ และลานกิจกรรม มีส่วนส�าคัญในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเอื้ออ�านวยให้คนในชุมชนสามารถท�ากิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ร่วมกัน และยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดแวดล้อมในเมืองให้คงอยู่ในสภาพดีต่อไป อย่างไรก็ดี ความต้องการน�า 
พ้ืนที่ ไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ส�านักงาน และแหล่งพาณิชยกรรมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของเมือง 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พ้ืนที่เปิดสาธารณะมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น การจัดสรรและพัฒนาพ้ืนที่เปิดสาธารณะให้มี 
ความปลอดภัยและเข้าถึงได้ส�าหรับคนทุกกลุ่มจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ทุกภาคส่วนควรให้ความส�าคัญควบคู่ไป 
กับการพัฒนาเมืองในมิติอื่น ๆ  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมืองศูนย์กลางความเจริญตามเป้าหมายการพัฒนา 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่ 
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ1 โดยเฉล่ียมีสัดส่วนพ้ืนที่เปิด 
สาธารณะต่อพ้ืนที่ เมืองท้ังหมดอยู่ที่ร้อยละ 25 โดย 
เมืองในจังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนต�่าสุดท่ีร้อยละ 11 
แล ะ เมื อง ในจั งหวัดฉ ะ เ ชิง เทรา มีสัด ส่วน สูงสุดที่ 
ร้อยละ 66 ทั้งนี้ เม่ือแบ่งพ้ืนที่สาธารณะออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่  พ้ืนที่สี เขียว และ พ้ืน ท่ีถนน พบว่า เมืองใน 
จังหวัดดังกล่าวมีพ้ืนที่สี เขียวต่อพ้ืนที่ เมืองทั้งหมด 
โดยเฉลี่ยร้อยละ 14 โดยกรุงเทพมหานครมีสัดส่วน 
ต�่าที่สุดที่ร้อยละ 2 ในขณะที่ เมืองในจังหวัดภูเก็ตมี 
สัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในส่วน 
ของพ้ืนที่ถนนพบว่ า  โดยเฉลี่ย เมืองมีสัดส่วนพ้ืนที่ 
ถนนร้อยละ 11 โดยเมืองในจังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วน 
ต�่าที่สุดร้อยละ 7 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเมืองในจังหวัด 
ฉะเชิงเทรามีสัดส่วนสูงท่ีสุดร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ 

สัดส่วนพ้ืนที่เปิดสาธารณะต่อพ้ืนที่เมืองทั้งหมด
ในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญตามเป้าหมาย
การพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ: พ้ืนที่เมือง หมายถึง พ้ืนที่ของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัด 
               ซึ่งมีข้อมูลพ้ืนที่เปิดสาธารณะในส่วนพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ถนน

จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม 
และเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ภายในปี 2573

11.7
SDG

1  ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา และเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 

ที่มา: ระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

จ�านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายและเพศ
ที่ได้รับการรับแจ้งเหตุ

ในมิติด้านความปลอดภัย พบว่าการก่ออาชญากรรม 
ในคดีที่ เกี่ ยวข้องกับชีวิตร่ างกายและ เพศ ในช่วง 
ปี 2559 – 2563 มีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน 
ปี 2563 ได้รับแจ้ง 14,585 คดี ลดลงจาก 20,744 คดี  
ในปี 2559 สะท้อนถึงสถานการณ์ความปลอดภัยของ 
ประชาชนที่ดีขึ้น
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จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม 
และเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ภายในปี 2573

11.7
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้บรรจุประ เด็น พ้ืนที่สี เขียวในเ มืองไว้ เ ป็น 
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ   พ.ศ. 2561 - 2580    และ 
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยก� าหนดให ้
ส่งเสริมการเ พ่ิมพ้ืนที่สี เขียวในเขตเมืองและชุมชน  
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ใน เขตชุมชนเมืองและชนบท  โดยเน้น เสริมสร้ าง 
การมีส่ วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น   
ทั้งนี้  มีโครงการที่ด�าเนินการแล้ว  อาทิ  โครงการป่า 
ในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย”     
โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และ 
โครงการจัดสร้ างสวนป่า “ เบญจกิติ ” ระยะที่  2 -3  
ร วมถึ ง โ ค ร งก า ร จั ด ท� า ฐ า น ข้ อ มู ล แ น ว เ ขตท า ง 
สาธารณประโยชน์     มาตราส่วน   1:4,000     เพ่ือป้องกัน 
การรุกล�้าพ้ืนที่สาธารณะ และโครงการยกระดับการรังวัด 
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์   (RTK GNSS Network)  
ที่ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาแนวเขตพ้ืนที่ 
สีเขียวรวมทั้งยังได้ด�าเนินการวางผังพ้ืนที่สาธารณะ 
สีเขียวตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
 และออกแบบโครงการให้เข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว 
ที่ ปลอดภัย ครอบคลุม และ เข้ าถึง ได้ โดยถ้วนหน้า   
โ ด ย เ ฉพ า ะ เ ด็ ก  ส ต รี  ค น ช ร า   แ ล ะ ผู้ พิ ก า ร ต า ม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    พ.ศ. 2522   และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ความท้าทาย
แนวโน้มการขยายความเป็นเมืองก่อให้เกิดความต้องการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีในเมือง ส�าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่ 
ประกอบกิจการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัดส่วน 
พ้ืนที่ เ ปิดสาธารณะ โดยเฉพาะ พ้ืนที่ สี เขียวลดลง  
แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะมีข้อก�าหนด 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ของเอกชน อาทิ อัตราส่วน 
พ้ืนที่อาคารต่อที่ดิน (Floor Area Ratio: FAR) และ 
สัดส่วนพ้ืนที่เปิด (Open Space Ratio: OSR) แต่ 
การบังคับใช้ผังเมืองดังกล่าวยังขาดความเข้มงวดใน 
หลายพ้ืนที่  รวมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการขาด 
ความตระหนักถึงความส� าคัญของพ้ืนที่ สี เ ขียว ใน 
เขตเมือง ส่งผลให้การรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวไม่มี 
ความกา้วหนา้เทา่ทีค่วร

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ควรร่วมกันวางแผนและก�าหนดมาตรการรักษาและ 
เ พ่ิม พ้ืนที่ สี เ ขี ยวและ พ้ืนที่ ส าธารณะ ใน เมืองอย่ าง 
บูรณาการ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรส ร้ า งคว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ของปร ะ ช าชนแล ะ 
ภาค เอกชนเรื่ องข้ อก� าหนดเกี่ ยวกับผัง เ มืองและ 
การพัฒนาพ้ืนที่ ในเขตต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนม ี
มาตรการส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สี เขียวทุกประเภท 
อาทิ สวนโครงการ และสวนแนวตั้ง
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การพัฒนาเมืองเป็นประเด็นการพัฒนาท่ีส�าคัญเนื่องจากเมืองได้กลายเป็นศูนย์กลางของการด�ารงชี วิต 
ของมนุษย์     ทั้งเป็นแหล่งที่พักอาศัย ศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง แหล่งจ้างงานและท�าธุรกิจ ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาเมืองจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อความเจริญของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม สามารถกระจายไปยังพ้ืนที่โดยรอบทั้งบริเวณชานเมืองและชนบทได้อย่างสมดุล โดยกลไกส�าคัญ 
อย่างหนึ่งในการกระจายความเจริญดังกล่าว คือ การปรับปรุงและด�าเนินการตามแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทั้งระดับชาติ 
และภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเช่ือมโยงและความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท ทั้งน้ี  
เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วโดยขาดการวางแผนที่ เหมาะสมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อพ้ืนที่ 
โดยรอบ เช่น ปัญหามลพิษ ความแออัด และความเหลื่อมล�้าที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ความเป็นเมืองของไทยยังมีลักษณะส�าคัญคือมีความ 
เป็นเมืองโตเดี่ยว (Primate City) หมายถึงการที่เมือง 
ที่ มี จ� า น ว นป ร ะ ช า ก ร ม า ก ที่ สุ ด มี ข น า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า 
และมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
มากกว่าเมืองล�าดับที่สองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้  
ประชากรเมืองของไทยมีสัดส่วนมากกว่าประชากร
ชนบทเป็นครั้งแรกในปี 2558 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเ น่ือง โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล คาดว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วน 
ประชากรเมืองสูงถึงร้อยละ 75 ภายในปี 2583 ดังนั้น  
ภาครัฐจึงได้ให้ความส�าคัญกับการกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมจากเมืองสู่ชนบท เ พ่ือลด 
ความเหลื่อมล�้าในมิติต่าง ๆ และน�าไปสู่การยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพ้ืนที่ โดยได้จัดท�า 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเมืองน่าอยู่ 
อัจฉริยะซึ่งก�าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองทุกขนาด 
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างงาน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง ระบบฐานข้อมูลเมือง  
ระบบบริหารจัดการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในร ะย ะ ที่ ผ่ านมา ไทยได้ด� า เนินงาน เ พ่ือขับ เค ลื่ อน 
การพัฒนาเมืองตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ           อาทิ         การขับเคลื่อน
เมืองอัจฉริยะ โดยส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในพ้ืนที่ เ ป้าหมายการพัฒนา 
ตามแผนแม่บทฯ ระยะแรก  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร 
( 2  พ้ื นที่ )  นนท บุ รี  เ ชี ยง ใหม่  ( 2  พ้ื นที่ )  ขอนแก่ น  
(10     อ�าเภอน�าร่อง)     ภูเก็ต         สงขลา       ชลบุรี       (3        พ้ืนที่)      ระยอง 
(4 พ้ืนที่ )  และพ้ืนที่ อื่นๆ ใน 18 จังหวัด ได้แก่   กระบี่ 
จันทบุรี             ชุมพร              เชียงราย            นครราชสีมา         นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์      น่าน          ปัตตานี         พิษณุโลก     (3        พ้ืนที่)      มุกดาหาร 
ยะลา  ล�าปาง  สตูล  สุราษฎร์ธานี  (2 พ้ืนที่ )   หนองคาย    
อุดรธานี     อุบลราชธานี

นอกจากนี้                                                                                     ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ริเริ่มส่งเสริมการศึกษา 
วิจัยแนวการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ภายใต้กฎบัตร 
แห่งชาติด้านการพัฒนาเมือง      ซ่ึงเป็นกลไกการพัฒนา
เมืองและ เศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่  โดย 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา ในประ เด็นต่ าง  ๆ  อาทิ  การฟื้ น ฟู เมื อง    
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต      โดยคณะกรรมการกฎบัตร 
แห่งชาติ ได้ จัดท� ากฎบัตรส� าหรับการพัฒนาเมือง  
ปี   2562  ในพ้ืนที่เมืองอุดรธานี  เชียงใหม่  นครสวรรค์  
สระบุรี  ระยอง  ป่าตอง  และกรุงเทพมหานคร 5 พ้ืนที่     

สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
ระหว่างพ้ืนที่เมือง ชานเมือง และชนบท โดยเสริมความเข้มแข็ง

ในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ

11.a
SDG

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

298



11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
ระหว่างพ้ืนที่เมือง ชานเมือง และชนบท โดยเสริมความเข้มแข็ง

ในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ

และปี 2563  ในพ้ืนที่ เ มืองสัตหีบ พัทยา แหลมฉบัง 
ศ รี ร า ช า  บ า ง แสน  แล ะ ชลบุ รี  ก ร ะ บี่  สุ พ ร รณบุ รี   
ขนอม-สิชล     หาดใหญ่      อุบลราชธานี      นครราชสีมา    และ
ชัยนาท

ความท้าทาย
การด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ปร ะ เด็น พ้ืนที่ แล ะ เ มืองน่ าอยู่ อั จฉริย ะ  เ พ่ือ ให้ เกิด 
การกระจายความเจริญจากเมืองหลักสู่เมืองรองและ 
พ้ืนที่ชนบทยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนหนึ่ง 
อาจเนื่องมาจากการท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ยังขาดความเป็นเอกภาพ อีกทั้งข้อจ�ากัดในด้านศักยภาพ 
ของบุคลากร โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค ซึ่งมีส่วนส�าคัญ 
ยิ่งในการก�าหนดและด�าเนินนโยบายที่ เกี่ยวข้องตาม 
แนวทางที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ ยังเป็นอุปสรรคส�าคัญ 
ที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรปรับปรุงและพัฒนากลไกการบูรณาการ 
การท� างานร ะหว่ างส่ วนกลาง ส่ วนภูมิ ภ าค แล ะ 
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการก�าหนดและ 
การด�าเนินนโยบายด้านการพัฒนาเมืองที่ เหมาะสม 
กับท้องถิ่น โดยเน้นความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ระดับชาติและระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ควรเร่งยก 
ระดับศักยภาพของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับ  
เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางการด�าเนินงานที่เปลี่ยนไป
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

ปัจจุบันจ�านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลกเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะยังคงเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 ประชากรโลกที่อาศัยในเมืองจะมีมากถึงร้อยละ 68 (7 พันล้านคน) 
ของจ�านวนประชากรท่ัวโลก เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 55 (4.2 พันล้านคน) ในปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
ความต้องการมีงานท�า ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และสวัสดิการสังคมที่เมืองมีความพร้อมมากกว่า  
อย่างไรก็ดี  ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท� า ให้อัตราการเกิดภัยพิบัติมีความรุนแรงและ 
บ่อยครั้งขึ้น ดังน้ันจึงมีการสนับสนุนให้ทุกเมืองจัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างรอบด้าน  
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 โดยก�าหนด 
เป้าหมายการด�าเนินงานเบื้องต้นไว้ที่ปี 2563

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้จัดท�าและด�าเนินการตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ . 2558 ที่มี 
ความสอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือ 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573  
โดยแผนดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียม 
ความพร้อม และการพัฒนาภูมิความรู้และความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ ในระยะที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งบูรณาการแผนระดับชาติสู่ 
การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในปี 2563 องค์กรส่วน 
ท้องถิ่นร้อยละ   50    ได้จัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น รวมทั้ง 
ไ ด้ มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ร ะ ส านง านหลั กด้ า นก า รลด 
ความเส่ียงจากภัยพิบัติ (DRR Focal Point) ในระดับ 
กระทรวง กรม จังหวัด และในระดับคณะท�างานย่อย 
เพ่ือท�าหน้าที่ประสานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคลื่อน 
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภ า ค รั ฐ ไ ด้ ด� า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้ม ี
ศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติมากขึ้น ควบคู่ ไปกับ 
การจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ 
พ้ืนที่     นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการปรับปรุง ทบทวนและ 
จัดท� าร่ างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติฉบับใหม่ โดยคาดว่าจะน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี
และประกาศใช้ในปี     2564 

ความท้าทาย
แม้ภาครัฐได้มีการจัดท�าแผนระดับชาติและระดับจังหวัด 
เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติได้ครบถ้วนแล้ว แต่การจัดท�า 
แผนและยุทธศาสตร์ระดับอ�าเภอและท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนร่วมกับประชาชน 
ในพ้ืนที่ยังคงเป็นความท้าทายส�าคัญที่ประเทศไทย 
จะตอ้งเรง่ด�าเนนิการเพ่ิมเตมิตอ่ไป

เพ่ิมจ�านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ที่สนองรับและด�าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม การใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพ การลดผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ

 ตลอดจนพัฒนาและด�าเนินการตามหลักการบริหารความเส่ียงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

เพ่ิมจ�านวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ที่สนองรับและด�าเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม การใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพ การลดผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ

 ตลอดจนพัฒนาและด�าเนินการตามหลักการบริหารความเส่ียงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573

ข้อเสนอแนะ
ควรร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องการจัดท�าแผน 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการด�าเนินงาน 
ในระดับท้องถิ่ น  รวมทั้งสร้ างการ มีส่วนร่วมจาก 
ภาคประชาชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในพ้ืนที่ 
ตลอดจนควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ประมวล 
ผลและรายงานผลการด�า เ นินงานตามแผน เ พ่ือให ้
การด�าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยังควรให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านอ่ืน ๆ 
ที่ ส่ งผลส� า คัญต่ อคว าม เสี่ ย งจ ากภั ย พิบั ติ  อ าทิ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง

อย่างรวดเร็วโดยขาดการควบคุมและการวางแผน 
ที่ดี การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม และความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิ เวศ รวมทั้งให ้
ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน  
โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบางในการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับวิกฤตในด้านต่าง ๆ อาทิ  
การพัฒนาทักษะทางการเงิน (financial literacy) และ 
ทักษะความเข้ า ใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (digita l  
literacy) 

11.b
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

การก่อสร้ างที่อ ยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้ างโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่ง ในปัจจัยส� าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างยั่งยืน เนื่องจากไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุและกระบวนการก่อสร้าง ยังช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้อีกด้วย ทั้งนี้ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างสีเขียวจ�าเป็นต้องใช้เงินทุน 
และองค์ความรู้สมัยใหม่ในการด�า เ นินการซึ่งเ ป็นสิ่งที่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีข้อจ� ากัด จึงควรให้ 
การสนับสนุนทางการเงินและวิชาการในการออกแบบและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 
มีความต้านทานยืดหยุ่น โดยอาศัยวัสดุท้องถิ่น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แม้ว่าไทยในฐานะประเทศก�าลังพัฒนาจะไม่มีพันธกรณ ี
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
แต่การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนไทย
ที่ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและพลังงาน
ก็ได้ มีส่วนในการส่งเสริมเรื่ องการก่อสร้ างอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้างสีเขียว ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานให้แก่ผู้สนใจ 
ทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น สถาบันอาคารเขียว 
ไทย ซึ่ ง เ ป็นหน่วยงานอิสร ะจากการรวมก ลุ่มกัน 
ของสถาปนิกและวิศวกร ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคาร 
เขียว รวมทั้งจัดงานสัมมนาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู ้
ความเข้ า ใจเรื่องอาคารเขียวที่ถูกต้องแก่สถาปนิก  
วิศวกร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปอย่าง 
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไทยยังได้ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว 
ภายในประเทศอย่างต่อเ น่ือง โดยรัฐบาลได้จัดตั้ง
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีบทบาทใน 
การส่ง เสริมการประหยัดพลังงานและใ ช้พลังงาน 
ทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ที่อยู่อาศัย 
พร้อมทั้ง ได้จัดท� าคู่มือการออกแบบอาคารภาครัฐ 
ที่จะก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารเขียว 

สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการในการพัฒนาส่ิงปลูกสร้างที่ยั่งยืนและมีความต้านทาน

และยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่น

การด�าเนินการที่ผ่านมา
เมื่ อ เดือนตุลาคม ปี 2562 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทยได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ
และก่อสร้ างอาคารที่ ยั่ งยืนหรืออาคารสี เขียว แก่ 
คณะเจ้ าหน้ าที่อาวุ โสด้ านพลังงานแก่กลุ่มประ เทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด  อาทิ  สปป.ลาว  กัมพูชา และเมียนมา  
ใน โอกาสที่ เ ดิ นท าง ร่วมกั บคณะ เจ้ า หน้ าที่ อ าวุ โ ส 
ด้านพลังงานอาเซียน       ส่วนคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ 
ส่ง เสริมการอนุ รั ก ษ์พลังงานไ ด้อนุมัติ งบส� าหรับ 
การส่ง เสริมการอนุ รักษ์พลังงานและ ใช้พลังงาน 
ทดแทนในกลุ่ ม โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ที่ อยู่ 
อ าศั ย เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ปีงบปร ะม าณ 2564  เ ป็ นจ� า นวน   
2,200  ล้านบาท 

นอกจากนี้  สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดหลักสูตร 
อบรมผู้ เ ชี่ ยวชาญอาคาร เขียว ไปแล้ว  24 รุ่ น  และ 
มีส่วนส�าคัญในการท�าให้อาคารในประเทศไทยเข้ารับ 
การประ เมิน เ พ่ือขอรับการรับรองเป็นอาคารเขียว 
127    อาคาร    ซึ่งผ่านการรับรองแล้ว   71     อาคาร     ในขณะ 
ที่ ก าร ให้ ความช่ วย เหลื อปร ะ เทศพัฒนาน้อย ท่ีสุด 
ยังไม่มีการด�าเนินการอย่างเป็นทางการ 

11.c
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11
 ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการในการพัฒนาส่ิงปลูกสร้างที่ยั่งยืนและมีความต้านทาน

และยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่น

ความท้าทาย
ความตระหนักรู้เร่ืองการก่อสร้างอาคารที่ยั่งยืนภายใน 
ประ เทศยังจ� า กัดอยู่ ในเขตเมืองของพ้ืนที่หัว เมือง 
ขนาดใหญ่เท่านั้น รวมทั้งยังขาดการรวบรวมข้อมูล 
การด�าเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้าง 
อ าค า ร ที่ ยั่ ง ยื น แก่ ก ลุ่ มปร ะ เ ทศ พัฒนา น้ อยที่ สุ ด  
ขณะ เ ดียวกัน  องค์ความรู้ แล ะ เทคโนโลยี ใน เ รื่ อง 
การสร้ างอาคาร ท่ี ยั่ ง ยืนส่ วน ใหญ่ ยังต้อง พ่ึงพิง 
ต่างประเทศ จึงท�าให้บทบาทในการให้ความช่วยเหลือ 
ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดของไทยใน เรื่ องดังกล่ าว 
มีข้อจ�ากัด

ข้อเสนอแนะ
ปร ะ เทศ ไทยควรมีก ารจัด เก็ บแล ะรวบรวมข้ อมู ล 
การให้ความช่วยเหลือการสร้ างอาคารที่ ยั่ งยืนแก่ 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเพ่ือติดตามความคืบหน้าได้ 
โดยด�า เนินการควบคู่ ไปกับการเ พ่ิมความเข้มข้นใน 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาคาร 
ที่ยั่งยืนแก่ผู้ เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพ่ือท�าให้ 
การขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวด�า เนินการอย่าง 
ต่อ เนื่ อง นอกจากนี้  ปร ะ เทศไทยควรเ ร่งพัฒนา 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอาคารที่ยั่งยืนเป็นของ 
ตนเองเ พ่ือส่ง เสริมการแสดงบทบาทของไทยใน 
การให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ต่อไป

11.c
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SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผน 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 

12
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12สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมีความส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 
ตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและบริการของบริษัท องค์กร ตลอดจนกรอบคิดและพฤติกรรมของประชาชน ให้มี 
ความสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ผ่านการด�าเนินงานอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน 
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติอย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ประ เทศไทยได้ จัดท� าแผนขับ เคลื่ อนการผลิตและ 
การบริโภคทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2560 – 2580 (ฉบบัปรบัปรุง) 
เพ่ือวางกรอบการด�าเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนสังคมไทยสู ่
สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
คุ้มค่าและสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือให้คนไทยทุกคนได ้
รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ 
สร้ างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตามแนวทางที่ก� าหนดไว้ ในแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ .ศ .  2560  - 2579  ใ น ขณะที่ ภ า ค เ อกชน ได้ ใ ห้ 
ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น  
โดยในปี 2563 ร้อยละ 20.14 ของ บริษัทจดทะเบียนไทย 
ได้ จั ดท� ารายงานความยั่ งยืนตามความสมัคร ใจ 
และ เ ปิดเผยข้อมูล ในมิติ ส่ิงแวดล้อม สังคมและ 
บรรษัทภิบาล (Environmental ,  Socia l  and 
Governance: ESG) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีมีกระบวนการผลิตและการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดลอ้ม โดยระหวา่งปี 2554 - 2563 มโีรงงาน/ 
สถานประกอบการได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
รวม 40,799 ใบรับรองและตั้งเป้าหมายให้โรงงาน 
อุตสาหกรรมภายใต้การก� ากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรมที่มีอยู่กว่า 71,130 โรงทั่วประเทศพัฒนาสู ่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี 2568 นอกจากนี้  
ภาคพลังงานได้ลดการอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิลลง 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน 
หมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนก�าลัง 
ผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน 
ต่อหัวประชากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 136.90 วัตต์  
ต่อคนในปี 2559 เป็น 163.82 วัตต์ต่อคนในปี 2561  
อี กทั้ งยั ง เ ร่ งส่ ง เสริ มการท่ อง เที่ ยวอย่ างยั่ งยื น 
ที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชน ระบบนิ เวศ และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเตรียมการจัดท�า 

บัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (System of  
Environmental-Economic Accounting: SEEA)  
ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียว (Tourism 
Satellite Account) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของ 
การท่องเที่ยวต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
อยา่งไรกต็าม ยงัคงมคีวามท้าทายส�าคญัด้านการสูญเสีย
และขยะอาหาร โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีปริมาณ 
ขยะอาหารประมาณ 78.69 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งสูง 
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง และ 
ยังขาดการติดตามและจัดเก็บข้อมูลด้านการสูญเสีย 
และขยะอาหารอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ทุกภาคส่วน 
ควรเร่งด� า เนินการอย่ างจริงจังเ พ่ือแก้ ไขปัญหา 
การจัดการขยะและของเสียอันตราย เนื่องจากมีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนของขยะ 
มูลฝอยที่ ได้ รับการก� าจัดถูกต้องมีแนวโน้มลดลง 
จากร้อยละ 35.37 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 34.17 ใน 
ปี 2562 เช่นเดียวกันกับการจัดการของเสียติดเชื้อ 
จากชุมชนซึ่งในปี 2562 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 16.13

12
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใน ภาคอุตสาหกรรมและการก�าจัดขยะ      ได้มีการส่งเสริม
เครือข่ายอุตสาหกรรมสี เขียวควบคู่ ไปกับการสร้าง 
คว ามร่ วมมื อ ร ะ หว่ า งผู้ ป ร ะ กอบกิ จก า ร โ รงง าน 
อุตสาหกรรมกับชุมชน อาทิ การยกระดับและพัฒนา 
โ รงงานอุตสาหกรรม ใน พ้ืน ที่ เ มื องอุ ตสาหกรรม 
เ ชิ งนิ เ วศ   การจั ดการขย ะมู ลฝอยตามหลั ก  3Rs      
(Reduce,    Reuse,      Recycle)     ตลอดจนการจัดท�าแผน 
ปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก      ระยะที่       1      (พ.ศ. 2561   -  
2565)        และการจัดท�าฐานข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรม 
ที่ ไ ม่ เป็นของเสียอันตราย  ในภาคเกษตรและอาหาร 
ได้ ด� า เ นิ นการจัดท� า แผนที่ น� า ท างการจัดการขย ะ 
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ความท้าทาย
ความท้าทายหลักประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนการน�า 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกิจสีเขยีว
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)  
ไปสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากต้นทุนที่สูง 
ประกอบกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 
ที่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนระบบ 
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (2) การบริหาร 
จัดการขยะและของเสียโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น  
ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอในการจัดการให้ถูกต้องและ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการปล่อยของเสีย 
ที่ยังไม่ ได้รับการบ�า บัดเ พ่ิมสูงขึ้น (3) กฎระเบียบ 

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดรูปแบบการผลิต 
และบริ โภคที่ยั่งยืนสู่การปฏิบั ติที่ เ ป็นรูปธรรม ด้วย 
การสนับสนุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
เ พ่ือให้ เกิดระบบ Remanufacturing ตามแนวคิด 
เศรษฐกิจหมุนเวียน การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศจากผู้ประกอบการ 
ที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตให้กับธุรกิจ 
ขนาดกลางและรายย่อย รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบ 
การจั ด ซ้ื อจั ดจ้ างสิ นค้ า แล ะบ ริก ารที่ เ ป็ น มิตรกั บ 
สิ่งแวดล้อมที่ท�าให้การด�าเนินงานง่ายขึ้น นอกจากนี้  
ยังควรเร่งรัดการจัดท�าฐานข้อมูลด้านขยะและของเสีย 
ของประเทศให้สมบูรณ์ และเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ 
ชุ มชน ในการบริ ห า รจั ดก ารของ เสี ยควบคู่ ไ ปกั บ 
การพัฒนาระบบจัดการของเสียจากแหล่งก� า เนิด 
มลพิษในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟา้
จากพลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งด้านการผลิตและการใช้ 
ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สมาร์ทกริดและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ

อาหารของประ เทศไทย และ เตรียมการจัดท� า ดัชน ี
ความสูญเสียอาหารระดับชาติ เ พ่ือใช้ในการก�าหนด 
นโยบาย ในการลดปริมาณการสูญเสียผ ลิตภัณฑ ์
เ กษตรแล ะอ าห า รตลอด ห่วง โ ซ่ คุณค่ า  ส่ ง เ ส ริ ม 
ความมั่นคงทางอาหาร และการใช้ทรัพยากรในระบบ 
การผลิตอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในภาคการศึกษา 
และการสร้างความตระหนักรู้  ได้มีการจัดการศึกษา 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและหน้าท่ีพลเมืองในสถานศึกษา
แล ะด� า เ นิ น โ ค รงก า รท� า คว ามดี ด้ วยหั ว ใ จลดภั ย 
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้จัดฝึกอบรมการลดและคัดแยก 
ขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  ในภาคพลังงาน 
 ได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน  
และรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายเล็กในโครงการพลังงานลม           พลังงานแสงอาทิตย์  
ชี ว มวลขย ะ  แล ะ ก๊ า ซ ชี วภ าพ  ตลอดจนส่ ง เ ส ริ ม 
การใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศให้ เ พ่ิมสูงขึ้น  
ผ่านการสนับสนุนการวิจัย การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
และ เทคโน โล ยีที่ เ กี่ ยวข้อง  ในภาคการท่องเที่ ยว 
ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว สี เ ขี ย ว ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ 
สิ่งแวดล้อมและให้ ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่มากข้ึน        รวมทั้งมีการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 
เพ่ือน�าผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนของประเทศไทยและพัฒนาให้มีมาตรฐานใน
ระดับสากล 

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวซึ่งไม่เอื้อให้พิจารณาสินค้า 
และบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เนื่องจากราคา 
สินค้าที่ค่อนข้างสูงจากวัตถุดิบที่มีความจ�าเพาะเจาะจง  
และ (4) ฐานขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืนที่ยังไม่สมบูรณ์ อาทิ ดัชนีการสูญเสียและ 
ขยะอาหาร ท�าให้ ไม่สามารถประเมินสถานการณ์และ 
ความก้าวหน้าของการด�า เนินการเ พ่ือแก้ ไขปัญหา 
ดงักลา่วไดอ้ยา่งชดัเจน 

ผลการประเมินสถานะของ SDG 12
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

SDG

12.1
SDG

12.a

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%
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12.2
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12.6
SDG

12.8
SDG

12.b
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย
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กรณีศึกษา

Chula Zero Waste

Chula Zero Waste หรือโครงการพัฒนาต้นแบบ 
การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนใน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ส�านักบริหารระบบกายภาพ  
และเครือข่ายคณาจารย์และนิสิต เ พ่ือพัฒนาระบบ 
การจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การบรรจุ 
หลักสูตรการคัดแยกและจัดการขยะในระบบการศึกษา 
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการปฏิบัติจริงทั้งใน 
บริเวณมหาวิทยาลัย และพ้ืนที่ภาคีเครือข่าย บนพ้ืนฐาน 
หลักการ 3Rs เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างเป็น 
รูปธรรม โครงการ Chula Zero Waste ได้จัดท�าแผน 
ปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่าง 
ยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์ ฯ   (พ.ศ. 2560 - 2564)  ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ (1) การพัฒนากลไกการท�างาน 
และจัดท�าข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การลดการเกิดขยะ ณ แหล่ง 
ก�าเนิด โดยผลักดันให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริม 
การใช้แก้วน�้า และขวดน�้าส่วนตัวเพ่ือลดขยะพลาสติก 
(3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะ  
ณ แหล่งก�าเนิด (4) การปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมขยะ 

ภายในมหาวิทยาลัย (5) การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ 
การจัดการขยะอินทรีย์ โดยยกระดับระบบการเก็บรวบ 
รวมขยะเศษอาหารเพ่ือส่งเข้าระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) และ (6) การพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียน 
การสอนผ่านการจัดท�าเนื้อหาการสอนด้านการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนส�าหรับเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปี 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถลดปริมาณการใช้ 
ถุงพลาสติกชนิดหูห้ิวลดลงร้อยละ 80 ในทุกร้านค้า 
เลิกใช้แก้วพลาสติกในโรงอาหาร โดยเปลี่ยนเป็นแก้ว 
ที่ ใช้ซ�้ าได้ หรือแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ 
ลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติก ช้อน-ส้อมพลาสติก 
ลงร้อยละ 20 ผ่านมาตรการ “ขอก่อนค่อยให้” และ  
ลด-งด แจกเอกสารในการประชุมและการจัดงานพิเศษ 
ต่ าง ๆ ด้วย ตลอดจนกระตุ้ นและผลักดัน ให้ เกิด 
การพัฒนาประสิทธิภาพการลดและแยกขยะของคณะ 
ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: โครงการ Chula Zero Waste และ salika.com
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12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

ด�าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด�าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศน�าไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น�า 

โดยค�านึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศก�าลังพัฒนา 

การยกระดับสังคมไทยสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจาก 
กระบวนการผลิตและการบริ โภค ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร จ� า เ ป็นต้องอาศัย 
กรอบแนวทางการด�าเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือให้การขับเคลื่อนและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน ครอบคลุมทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคม ซึ่งประเทศไทยได้จัดท�าแผนขับเคลื่อนการผลิตและ 
การบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2580 (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผน 
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (The 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption  
and Production Patterns: 10YFP) ที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันรับรองไว้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แผนขั บ เ คลื่ อ นก า รผลิ ต แล ะ ก า รบ ริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น  
พ .ศ .  2 560  - 2580  ( ฉบั บป รั บป รุ ง )  ไ ด้ ว า ง 
กรอบการด�าเนินงานของประเทศไทยในระยะยาวที่จะน�าไปสู่ 
การปรับเปลี่ยนสังคมไทยสู่สังคมท่ีมีการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสมดุลกับ 
ฐานทรัพยากรของประ เทศ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ 
กรอบ 10YFP ของสหประชาชาติ โดยแผนขับเคลื่อนฯ 
ให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรม 
การผลิตผ่านการผนวกเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู ่
กระบวนการผลิต การใช้วัสดุ พลังงานและทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การรับรองอุตสาหกรรม 
สี เขียวและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบ 
ครบวงจรการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและอาหาร โดย
เน้นการท�าเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพ่ือลดผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการปล่อย 
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่มีคุณภาพโดยแผนขับเคล่ือนฯ ยังเน้นให้มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างสินค้าและบริการที่ เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐและด�าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

ใ นขณะที่ องค์ ก รปกครองส่ วน ท้องถิ่ น ได้ ด� า เ นิ น 
การขับเคลื่อนเมืองที่ยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพและอยู่บนความสมดุล ลดการปล่อย 
มลพิษออกสู่ ส่ิงแวดล้อม จัด ใ ห้ มีการ เข้ าถึง พ้ืนที่ 
สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได ้
โดยถ้วนหน้า ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

การศึกษาให้ครอบคลุมเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ 
ยั่งยืน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง 
ส่งเสริมการยกระดับธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในทุกภาคส่วน

12.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
สหภาพยุโรปด�าเนินโครงการ    Towards    SDG12 - SCP 
Patterns through the Imp lementat ion of  
10-Year    Framework   of     Programmes     (10YFP) 
i n  Tha i l and  ซึ่ ง เ ป็นความร่ วม มือทางวิ ช าการ 
เ พ่ือจัดท� าร่ างแผนปฏิ บัติการว่ าด้วยการผลิตและ 
ก า ร บ ริ โ ภ ค ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ร ะ ย ะ  5  ปี   
(พ.ศ. 2561  -   2565)    ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูล 
เ ป้ าหมายตัวชี้ วัด วิธีตรวจติดตามและประ เมินผล 
ภ า ย ใ ต้ แ ผ น ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค 
ที่ ยั่ ง ยื น  พ . ศ .  2 560  -  2 580  เ พ่ื อ พัฒนากล ไก 
การด�าเนินงานและความร่วมมือท่ีให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บ ริ โภค
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12สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

ด�าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด�าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศน�าไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น�า 

โดยค�านึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศก�าลังพัฒนา 

ความท้าทาย

12.1
SDG

นอกจากนี้    ยังได้มีการด�าเนินโครงการด้านการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนที่มีความส�าคัญในระดับชาต ิ
อาทิ  โครงการ พัฒนาศั กยภาพองค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถด�าเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ 
โครงการ ให้ความช่ วย เหลือทาง เทคนิค ในการน� า 
หลั กก ารปร ะ เ มิ น วัฏ จักร ชีวิ ตผ ลิต ภัณฑ์ ม า ใ ช้ กั บ 
วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง เ พ่ื อ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ 
โครงการวิจัยและพัฒนาปริมาณเช้ือเพลิง ชีวมวล 
จากของเสียและของเหลือใช้จากภาคเกษตร

ข้อเสนอแนะ
การป รับ เปลี่ ยน รูปแบบการผลิตและการบ ริ โภคสู่ 
ความยั่งยืนจ� า เ ป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการผลิตและบริการที่ค�านึงถึงความเป็นมิตร 
ต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดห่วงโ ซ่ อุปทาน รวมถึงปรับ 
พฤติกรรมการบริโภคให้มีความพอดีและพอประมาณ 
ผ่านกลไกทางการศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้ 
อย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายและกลไกเชิง 
มาตรการส�าหรับการลดของเสียที่มีมลพิษ มลภาวะ 
ทางอากาศ และการเพ่ิมอัตราการน�ากลับมาใช้ ใหม่  
การปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวให้ม ี
ความยืดหยุ่ นและสอดรับกับงบประมาณ รวมทั้ ง 
การปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลและการบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดท�านโยบาย 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมีความจ�าเพาะและตั้งอยู่ 
บนหลักฐานเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยยังมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่มีการใช้ 
ทรัพยากรและปล่อยมลพิษและของเสียเกินกว่าศักยภาพ 
ในการรองรับของระบบนิเวศ อาทิ ภาคเกษตรที่ เน้น 
การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ภาคอุตสาหกรรมที่ เน้น 
การลดต้นทุนการผลิตเพ่ือการแข่งขันและการส่งออก  
น�าไปสู่การลดศักยภาพของกระบวนการผลิตที่ค�านึง 
ถึงส่ิงแวดล้อม อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคยังขาด 
ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ย่อยสลายได้ยาก และการไม่คัดแยกประเภทของขยะ 
ก่อนทิ้ง นอกจากนี้  ยังมีข้อจ�ากัดด้านการบังคับใช ้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากยังคงพบการลักลอบ 
การทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับการบ�าบัดลงสู่ 
แหล่งน�้าสาธารณะ รวมท้ังการด�าเนินธุรกิจที่สร้างมลพิษ 
ต่อชุมชนรอบข้าง ประกอบกับข้อจ�ากัดของการสร้าง 
ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและบูรณาการ เช่น ดัชนี 
การสูญเสียอาหาร และการพัฒนาเครื่องมือทางการบัญชี 
ของการท่อง เที่ ยวที่ ยั่ ง ยืน  ส่งผลให้การปร ะ เมิน 
ความก้าวหน้าของนโยบายและโครงการที่ เกี่ยวข้อง 
มคีวามทา้ทาย
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12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สอดคล้องกับแนวทางของการส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ดีของประชาชนทุกคนบนหลักของการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยลดความเข้มการใช้วัสดุ 
และการใช้พลังงานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และลดการปล่อยมลพิษและของเสียในกระบวนการสกัดทรัพยากร 
การผลิต การบริโภค และการก�าจัด ซ่ึงสามารถพิจารณาความก้าวหน้าของการด�าเนินการจากค่าร่องรอยการใช ้
วัตถุดิบ (Material Footprint: MF) และการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC) 
ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมื่อพิจารณาค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศ (DMC) ต่อ 
ประชากร พบว่าค่า DMC ต่อประชากรของประเทศไทย 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 12.18 ตันต่อคน ในปี 2558 เป็น  
12.73 ตันต่อคนในปี 2560 ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ส่วนมากจะมีแนวโน้มค่า DMC ต่อประชากรลดลง  
อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาค่าร่องรอยการใช้วัตถุดิบ  
(MF) ท่ีสะท้อนประสิทธิภาพด้านการผลิตร่วมด้วย  
ซึ่งประ เทศไทยอยู่ ร ะหว่ างการจัดท� าข้อมูลตัวชี้ วัด  
MF และ DMC เพ่ือให้สามารถสะท้อนสถานการณ ์
ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี ้   ภาครฐัไดส้นับสนุนให้มีการพัฒนาอตุสาหกรรม
สีเขียวที่มีกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการที่ม ี
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มี 
การประกอบกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน  โดยระหว่างปีงบประมาณ  2554 – 2563  
มีจ�านวนโรงงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 40,799 ใบ 
รับรอง1 โดยสถานประกอบการได้ขยายขอบเขตของ 
การเป็นอุตสาหกรรมสี เขียวจากภายในองค์กรไปสู ่
ภายนอกตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมท้ังสนับสนุนให้คู่ค้า 
และพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย ทั้งนี้ กรม 
โรงงานอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้โรงงาน 

ที่มา: United Nations Global SDG Database

การใช้วัตถุดิบในประเทศต่อประชากร

อุตสาหกรรมในก�ากับที่มีอยู่กว่า 71,130 โรงทั่วประเทศ 
พัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี 2568 

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2554 - 2563

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573  

12.2
SDG

1  แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามระดับของการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 
   ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System)  ระดับที่  4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green  Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)

หน่วย: ตันต่อคน

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573  

12.2
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด้ ด� า เ นิ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
ผู้ ปร ะกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมอย่ างต่อ เนื่ อง 
เ พ่ื อ ขั บ เ ค ลื่ อ นก า ร พัฒน า ธุ ร กิ จ อุ ต ส า หก ร รมสู ่
ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน   อาทิ 
โครงการโรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว และโครงการ 
ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  7  จังหวัด    (พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี  นครราชสีมา  ขอนแก่น   ราชบุรี  สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา)      รวมถึงการผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรม 
ลดความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากรเ พ่ือการผลิต 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไป 
ประยุกต์ใช้   อาทิ    โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของ 
โรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ส ะอาด 
ส�าหรับอุตสาหกรรมรายสาขา

ในด้ านการเกษตร ได้ มีการด� า เ นินการเ พ่ือบรรเทา 
ปัญหาการสูญเสียและขยะอาหาร อาทิ การเตรียมการ 
จั ด ท� า แ ผ นที่ น� า ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ อ า ห า ร ข อง 
ประเทศไทยการเตรียมการจัดท�าดัชนีความสูญเสีย 
อาหารระดับชาติ  (Nat iona l  Food Loss Index)  
เพ่ือใช้ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการลด 
ปริ ม าณการสูญเสี ยผ ลิต ภัณฑ์ เกษตรแล ะอาหาร 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร 
และท�า ให้การใช้ทรัพยากรในระบบการผลิตอาหารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนควรร่วมกันบูรณาการ 
ใ นก ารว างแผนการผลิ ต ท้ั ง ในภาคอุ ตส าหกรรม 
ภาคเกษตร และภาคบริการ ในการประยุกต์ใช้แนวคิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดผลใน 
เชิงปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงมาตรการที่เน้น 
ส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับโมเดลธุรกิจ 
เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ ไปกับการลด 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อาทิ มาตรการทางภาษีท่ี 
เอื้อต่อการน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ในการผลิต รวมถึง 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศจากผู้ประกอบ 
การตัวอย่ างตลอดห่วงโซ่การผลิต เ พ่ือกระตุ้ น ให ้
เกิดการขยายเครือข่ายโรงงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนการขยายจ�านวนและสานต่อผลลัพธ์ของ 
โครงการน�าร่องที่เกี่ยวกับการผลิตที่ยั่งยืนให้ครอบคลุม 
ในระดับพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น

ความท้าทาย
การสร้างความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมให้ควบคู ่
ไปกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันยัง 
เผชิญกับข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ อาทิ  
ความช่วยเหลือและมาตรการจูงใจที่อาจยังไม่เพียงพอที่ 
จะช่วยเร่งรัดให้ผู้ประกอบการด�าเนินการตามแนวทาง 
การพัฒนาร ะบบอุตสาหกรรมที่ ตั้ งอยู่ บน พ้ืนฐาน 
ของประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (eco-efficiency)  
หรือโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเ วียน  
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Economy) รวมทั้งความท้าทายในการบูรณาการ 
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ท�าให้ภาคอุตสาหกรรม 
ไม่สามารถก้าวไปสู่ระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพและปล่อยคาร์บอนต�่าได้อย่างเต็มศักยภาพ 

311รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
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ลดขยะอาหารของโลกในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่ง 
และลดการสูญเสียอาหารตลอดกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน 

รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573

ปัญหาการ สูญเ สียอาหารและขยะอาหาร 1ส ะ ท้อนใ ห้ เห็นถึงแบบแผนการผลิตและการบ ริ โภคที่ ไม่ ยั่ งยืน 
มีประสิทธิภาพต�่า รวมทั้งก่อให้เกิดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่สูงและเกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยขยะอาหาร 
ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหน่ึงในก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 8 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยสู่ 
ชั้นบรรยากาศ และจะตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนานถึง 10 ปีก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในหลายมิติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) 
ประเมินว่ามีการสูญเสียอาหารของโลกตลอดห่วงโซ่อุปทานอยู่ที่ร้อยละ 13.8 ในปี 2559 ขณะท่ีโครงการสิ่งแวดล้อม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) คาดการณ์ว่าในปี 2562 ร้อยละ 17  
ของผลผลิตอาหารโลกกลายเป็นขยะอาหารหรือคิดเป็น 931 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 61 มาจากครัวเรือน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
รายงานดัชนีขยะอาหาร (Food Waste Index Report) 
ในปี 2564 ของ UNEP คาดการณ์ว่าประเทศไทยมี 
ปริมาณขยะอาหารจากครัวเรือน 5.48 ล้านตันต่อปี 
หรือ 78.69 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงที่อยู่ ในระดับ 
76 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทย 
ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร 
อย่างเป็นระบบ ท�าให้การประมาณการดังกล่าวอาจ 
ไม่สะท้อนสถานการณ์ได้แม่นย�านัก ท้ังน้ี หน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข้องอยู่ ร ะหว่ างด� า เนินการจัดท� าร ะบบฐาน 
ข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหารในห่วงโ ซ่อุปทาน  
และฐานข้อมูลขยะอาหาร เพ่ือใช้สนับสนุนการก�าหนด 
นโยบายและมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ที่มา: Food Waste Index Report 2021, UNEP

ดัชนีขยะอาหาร (Food  Waste Index Report) ในปี 2564

1  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินิยามการสูญเสียอาหาร (food loss) ว่าหมายรวมถึง การลดลงของอาหารทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การขนส่ง 
   การเก็บรักษาผลผลิตและการแปรรูป ก่อนถึงระดับการค้าปลีก โดยอาหารที่สูญเสียนั้นไม่ได้กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอื่น ๆ  ในขณะที่นิยามขยะอาหาร (food waste) ว่าเป็นการสูญเสียอาหาร
   ในตอนปลายห่วงโซ่อุปทานในข้ันตอนการค้าปลีกและการบริโภค 

12.3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมด�าเนินการเพ่ือ
ลดปริมาณขยะอาหารและน� าอาหารส่วนเกินที่ยัง มี 
คุณภาพดี ไปบริ จ าค อาทิ  ก ลุ่ม  มู ลนิ ธิ รั กษ์ อ าหาร  
( Scho l a r s  of  Su s tenance  Tha i l a nd :  SOS 
Thai land) ซึ่งรับบริจาคอาหารส่วนเกินที่ เหลือจาก 
การบริโภคจากโรงแรม ภัตตาคาร เ พ่ือส่งต่อไปยัง 
ผู้ที่ต้องการแต่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้    นอกจากน้ี  
บมจ.  การบิน ไทยร่วมกับ สวทช .  ด� า เนิน โครงการ 
Food Waste Management   ซึ่งท�าให้การบินไทย 
ลดการสูญเสียวัตถุดิบจากการผลิตอาหารถึง    400    
กิโลกรัมต่อวันหรือคิดเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท 
ต่อปี  โดยแนวทางการด�าเนินงานเน้นการทวนสอบ 
เ พ่ือพัฒนาและปรับปรุงร ะบบการผลิตอาหารและ 
การบริการทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึง 
การบริหารจัดการขยะบนเที่ยวบิน

ภาครัฐได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลด
การสูญเสียอาหาร       โดยในคราวประชุมครั้งที่     1    /  2562    
เมื่อวันที่  23   พฤษภาคม    2562     ได้มีมติคัดเลือกชนิด 
ของสิ นค้ า เ กษตรน� าม าศึ กษาการสูญ เสี ยอ าหาร 
ไ ด้ แ ก่  ( 1 )  กลุ่ ม ธัญ พืช แล ะถั่ ว  คื อ  ข้ า ว  ถั่ ว เ ขี ย ว  
(2 )กลุ่ มผลไม้ แล ะผัก   คือ  กล้วย ล� า ไย มะ เขือ เทศ  
กะหล�่ าปลี  ข้ าว โพด ฝัก อ่อน พริก (3 )  กลุ่ ม พืชหัว 
และน�้ ามัน   คือ  มันส� าปะหลังปาล์มน�้ ามัน (4) กลุ่ม 
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ลดขยะอาหารของโลกในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่ง 
และลดการสูญเสียอาหารตลอดกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน 

รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573

ความท้าทาย
ประเทศไทยประสบกับข้อจ�ากัดในการจัดการขยะอาหาร 
ที่มีประสิทธิภาพในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การผูกขาดของ 
บริษัทเอกชนที่ให้บริการจัดเก็บและการน�าขยะกลับมา 
ใช้ใหม่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่กลุ่มที่ม ี
ระบบในการขนส่งอาหารตามมาตรฐานสุขอนามัยเพ่ือน�า 
ไปบริจาค นอกจากนี้ พฤติกรรมของประชาชนที่ไม่มี 
การคัดแยกประเภทขยะ การขาดการคัดแยกขยะของ 
หน่วยจัดเก็บขยะและความไม่พร้อมของฐานข้อมูล 
การจัดการขยะอาหารยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ  
รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ที่ท�าให้ปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกที่ถูกทิ้ง 
ปะปนกับขยะทั่วไปมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ทั้งขยะเศษอาหาร 
เดลเิวอรีแ่ละขยะจากอาหารท่ีปรงุในสถานท่ีพักอาศัย 

12.3
SDG

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คือ นม และ (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
จากสัตว์น�้า  คือ  ปลานิล   กุ้งขาว
  
นอกจากนี้  กรมควบคุมมลพิษยัง ได้ด� า เนินศึกษา
สถานการณ์การจัดการขยะอาหารของประเทศไทย
เพ่ือรวบรวมข้อมูลขยะอาหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้จ�าหน่าย 
ผู้ประกอบอาหารและผู้บริโภค เพ่ือสนับสนุนการลดขยะ
อาหารและการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงตลอดห่วงโซ่
ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 – 2580

ข้อเสนอแนะ
ควรด�าเนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท�า 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านปริมาณขยะอาหาร ซึ่งจะ 
น�าไปสู่การออกแบบและด�าเนินมาตรการบริหารจัดการ 
ขย ะอ าห า ร ได้ อย่ า งยั่ ง ยื น  รวมทั้ ง ควรส่ ง เ ส ริ ม 
การน�าอาหารไปบริจาค ผ่านการตรากฎหมายที่เอื้อให้ 
องค์กรกลางสามารถกระจายอาหารเพ่ือการบริจาค 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก�าหนดมาตรฐาน 
การถนอมอาหารและการขนส่งอาหารที่บริจาค และ 
ก�าหนดแนวทางส่งเสริมให้มีการน�าขยะอาหารไปแปรรูป 
อาทิ  การสนับสนุน ใ ห้แยกจัดเก็บขยะ อินทรีย์ออก 
จากขยะทั่วไป การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บ 
ขยะในทุกพ้ืนที่  และมีศูนย์แปรรูปขยะอาหารในระดับ 
ท้องถิ่น เพ่ือให้ธุรกิจขนาดย่อมหรือครัวเรือนสามารถ 
น�าขยะอาหารมาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์อื่นได้
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ประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียหลายฉบับ และได้ด�าเนินการตาม 
พันธกรณีและข้อผูกพันในการจัดการสารเคมีและของเสียตามที่ก�าหนดไว้ในแต่ละอนุสัญญา อาทิ การควบคุม 
กลุ่ มสาร ไฮ โดรคาร์ บอน-ฮา โล เจน ท่ีส่ งผลต่อการท� าล ายชั้ นบรรยากาศ โอ โซน ตามข้ อก� าหนดของ 
พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท�าลายช้ันบรรยากาศโอโซน การขึ้นบัญชีสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent 
Organic Pollutants: POPs) ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน เพ่ือคุ้มครอง 
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันนโยบายระดับประเทศอื่น ๆ ในการจัดการ 
ของเสียอันตรายอย่างถูกวิธีและเ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก�าหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษ 
สารอันตรายจากแหล่งก�าเนิด เพ่ือให้เกิดระบบการจัดการสารเคมีและของเสียที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและ 
ความตกลงระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้ลงนามร่วมเป็นภาคีใน  ( 1 )   อนุสัญญาบาเซล 
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสีย 
อันตรายและการก�าจัด เพ่ือควบคุมการน�าเข้า-ส่งออก และ
น�าผ่านของเสียอันตรายให้เกิดความปลอดภัย ไม่ก่อให ้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและมุ่งลดปริมาณ 
สารพิษที่ เกิดจากของเสียหรือขยะ (2) อนุสัญญา 
รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมี 
ล่วงหน้าส�าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกัน 
ก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการปกป้องสุขภาพอนามัยของ 
มนุษย์ แล ะสิ่ งแวด ล้อมจากอันตรายของสาร เคมี 
และส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้าง 
ยาวนาน เพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อม โดยการลดและ/หรือเลิกการผลิตการใช ้
และการปลดปล่อยสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน (POPs)  
(4) อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท มุ่งเน้นการลด 
ความเสี่ยงเป็นแนวทางหลักในการด�า เนินงานเพ่ือ 
การจัดการปรอทระหว่างประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ 
กรมควบคุมมลพิษท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานหลัก 
ระดับชาติของอนุสัญญาฯ ทั้ง 4 ฉบับ และ (5) พิธีสาร 
มอนทรีออลว่าด้วยสารท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
เพ่ือควบคุมยับยั้ง รณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช ้
สารท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน และบรรลุการจัดการ 
สารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง 
เหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลจาก 

การลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศทั้ง 5 ฉบับ  
ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุตัวชี้วัด SDG 12.4.1  
ที่ส่งเสริมการเข้าร่วมและมุ่งเน้นการด�าเนินการตาม 
พันธกรณีและข้อก� าหนดต่ าง ๆ ที่ บัญญัติภายใต ้
อนุสัญญาฯ แต่ละฉบับ

ในระหว่างปี 2559 - 2562 กากของเสียอุตสาหกรรม 
ที่เป็นอันตรายที่มีการแจ้งการขนส่งในระบบและน�าเข้าสู ่
ร ะบบการจั ดการกากของ เสี ยอุ ตส าหกรรมของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงจาก   2.8  ล้านตัน 
ในปี 2559 เป็น 1.34 ล้านตันในปี 2562 ซึ่งอาจเป็น 
เพรา ะผู้ ปร ะกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยัง 
ขาดความรู้ความเข้าใจท่ีเพียงพอในการปฏิบัติตาม 
กฎหมายและมีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการส่ง 
ของเสียไปก�าจัดหรือบ�าบัด นอกจากนี้ ปริมาณมูลฝอย 

ปริมาณของเสียอันตรายตามแหล่งก�าเนิด
ระหว่างปี 2559 - 2562 (ล้านตัน)

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของส่ิงเหล่านั้น
ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงร่วมกัน

 และลดการปล่อยส่ิงเหล่านั้นออกสู่อากาศ น�้า และดินอย่างมีนัยส�าคัญ
 เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมภายในปี 2563
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ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม
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ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงจาก 55,646 ตันในปี 2559 
เป็น 53,173 ตันในปี 2562 ในขณะที่ของเสียอันตราย 
จากชุมชน ซึ่งรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 0.606 ล้านตัน 
ในปี 2559 เป็น 0.648 ล้านตัน ในปี 2562

เมื่อพิจารณาการจัดการของเสียอันตราย พบว่าม ี
แนวโน้มการจัดการมูลฝอยติดเ ช้ืออย่างถูกต้องได ้
ดีขึ้น โดยในปี 2562 มูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 93.02 ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้อง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 88.16 ในปี 
2559 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความท้าทาย 
ในการจัดการของเสียติดเชื้อจากชุมชน โดยในปี 2562  
มีของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
เพียงร้อยละ 16.13 ซึ่งยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ของประเทศที่ก�าหนดให้มีสัดส่วนของเสียอันตรายชุมชน 
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปร ะ เ ทศ ไ ทย ได้ ด� า เ นิ น ก า รทบทวนแล ะ ป รั บป รุ ง 
แผนจัดการระดับชาติ เ พ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
สตอกโฮล์มฯ    และจัดท�าท�าเนียบข้อมูลมลพิษที่ตกค้าง 
ยาวนาน การด� า เ นินการ เสริ มสร้ างศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของประ เทศร่วมกับชาติอื่น  ๆ  ใน 
ภูมิภาคเอเชีย และได้ปรับปรุงข้อมูลท�า เ นียบปรอท 
และจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการจัดการ 
ปรอท นอกจาก น้ี  ยัง ได้ส่ ง เสริม ใ ห้ผู้ ปร ะกอบการ 
ลดและ เลิ ก ใช้ ส าร ไฮ โดรคลอโรฟลูออ โรคาร์ บอน   
(Hydroch lorof luorocarbons :  HCFCs)  ด้วย 
การสนับสนุนทางการเงินและเทคนิคผ่านโครงการลด 
และเลิกใช้สาร HCFCs ระยะที่  1 (พ.ศ. 2557-2561) 
แล ะ จั ดส ร รสิ ท ธิ ป ริ ม าณการน� า เ ข้ า ส า ร  HCFCs 

 

และได้ด� า เนินการขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีและ 
ของเสีย เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อมภายใต้อนุสัญญาระหว่างประ เทศด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ความท้าทาย
ปร ะ เด็ น ท้ าท ายส� าคัญปร ะกอบ ไปด้ วย  ก าร เ พ่ิม 
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการของเสียอันตรายและ 
สารเคมีที่จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งจากภาคการบริโภคและและภาคการผลิต ซึ่งจะช่วย 
ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด ซึ่งในระดับ 
ครัวเรือนยังขาดการคัดแยกของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี 
ในขณะที่ยังพบการลักลอบทิ้งของเสียและสารเคมีในภาค 
การผลิตท�าให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่กระบวนการก�าจัด 
และบ�าบัดที่ถูกต้องได้น้อยลง นอกจากนี้ ยังเผชิญกับ 
ข้อจ�ากัดการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือในการวางแผน 
การลดใช้สารเคมีในภาคการผลิต เนื่องจากการจัดท�า 
ข้อมูลท�าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ  
(Pollution Release and Transfer Registers: PRTR)  
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ท�าให้ฐานข้อมูลที่แสดงปริมาณสารเคม ี
ที่เป็นอันตรายหรือมลพิษที่มีการปลดปล่อยออกสู่ตัวกลาง 
สิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรัดการด�าเนินงานตามแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์
การจัดการมลพิษ 20 ปี ที่จะน�าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของระบบการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีให ้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งการจัดการ 
มลพิษที่ต้นทาง ที่ก�าหนดให้ภาคการผลิตขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
แล ะ มี ม ล พิษต�่ า  ตลอดจน เ ร่ ง รั ด ก า ร จั ดท� า ร่ า ง 
พระราชบัญญัติการจัดการซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... และปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วน 
ต่าง ๆ ลดการใช้ทรัพยากรที่ก�าจัดยาก ลดการเกิด 
ของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริโภค 
สินค้าและบริการที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
ในชีวิตประจ�าวัน นอกจากนี้  ควรให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาระบบ PRTR ผ่านกลไกทางกฎหมาย เพ่ือ
น�าข้อมูลปริมาณการปล่อยมลพิษไปใช้ในการก�าหนด 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 
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12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

ลดการเกิดของเสียอย่างมีนัยส�าคัญด้วยการป้องกัน การลดปริมาณ 
การใช้ซ�้า และการน�ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573  

ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ 
ตลาดสด รวมถึงเศษวัสดุก่อสร้าง มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการบริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้น 
พร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง ท�าให้เกิดความท้าทายในการบริหารจัดการขยะ 
ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพ้ืนที่ก�าจัดขยะมูลฝอยยังไม่เพียงพอ และการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้น ภาครัฐจึงได้ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีการจัดท�าแผนที่น�าทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) และยุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านการลดและน�าของเสียมาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือควบคุมปริมาณของเสียท่ีแหล่งก�าเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก ส่งเสริมการน�าของเสียกลับมาใช้ซ�้า 
และใช้ประโยชน์ใหม่ การคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่และส่วนที่เหลือน�าไปก�าจัดโดยวิธีที่ถูกหลักวิชาการ 
ซึ่งจะช่วยน�าไปสู่การด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ปี 2562 ระบุว่าในช่วงปี 2553 - 2562 ประเทศไทยมี 
ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนจาก 24.22  ล้านตัน ในปี 
2553 เป็น 28.71 ล้านตันในปี 2562 และในปี 2562 
มีขยะมูลฝอยที่ ได้รับการก�าจัดถูกต้องร้อยละ 34.17  
ของขยะมูลฝอยทั้งหมด ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 35.37 
ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม มีปริมาณขยะมูลฝอยที่มี 
การน� ากลั บม า ใ ช้ปร ะ โยช น์ ใ ห ม่ เ พ่ิมมาก ข้ึนอย่ าง 
ต่อเนื่องจาก 5.81 ล้านตันในปี 2559 (ร้อยละ 21.47 ของ 
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด) เป็น 12.52 ล้านตันใน 
ปี 2562 (ร้อยละ 43.61 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด)

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน�ากลับมาใช้ประโยชน์
การก�าจัดถูกต้องและไม่ถูกต้อง ปี 2553 - 2562

12.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กรมควบคุ มมลพิษ ได้ด� า เ นิ นง านตามแผนแม่ บท 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
(พ.ศ. 2559  -  2564)     โดยได้ด�าเนินโครงการท�าความดี 
ด้ วยหั ว ใ จลดภั ยสิ่ ง แวดล้ อม  ซึ่ ง ได้ จั ด ฝึกอบรม 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
การจัดท�าคู่มือทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  การฝึกอบรมเ พ่ือแก้ ไข ปัญหามลพิษจาก 
การจัดการขยะมูลฝอยที่ ไม่ถูกต้อง และการด�า เ นิน 
มาตรการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก       ซึ่งได้มีการจัดต้ัง 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก  เพ่ือจัดท�า 
แผนที่น�าทางการจัดการขยะพลาสติก        พ.ศ.      2561 - 2573   
รวมทั้งจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ 
พลาสติ ก ร ะ ย ะ ท่ี  1  (พ . ศ . 2 56 1  - 2565 )  ใ นขณะ ท่ี 
กรมส่ง เส ริมการปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้ รณรงค์ 
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการบริหารจัดการขยะผ่าน 
การจัดสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะขององค์กร 
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  แล ะกรมส่ ง เสริ มคุณภาพ 
สิ่ งแวดล้อมได้ส นับสนุนการ เ ติม เต็มการ เ ป็นภาคี 
สมาชิกข้อตกลงพหุภาคี            ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของเสีย 
ที่ เ ป็นอันตรายและสารเคมี  รวมทั้ง เสริมสร้ างวิ นัย 
และการมีส่วนร่วมของคนในชาติ เพ่ือมุ่งสู่การจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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ลดการเกิดของเสียอย่างมีนัยส�าคัญด้วยการป้องกัน การลดปริมาณ 
การใช้ซ�้า และการน�ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573  

ความท้าทาย
ปัจจุบันยังพบว่าการจัดระบบการน�าขยะมาใช้ใหม่ของ 
ไทยไม่สามารถเพ่ิมปริมาณการรีไซเคิลในวัสดุ อ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากวัสดุอลูมิเนียมได้ เนื่องจากขยะประเภท 
อื่นไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง เช่น แก้วที่แตก  
เศษอาหารที่ปะปนอยู่ ตลอดจนซากอิเล็กทรอนิกส์ที่ปะปน 
อยู่ในกองขยะมูลฝอย เน่ืองจากประชาชนยังไม่มีความรู ้
และจิตส� านึก ท่ี เ พียงพอในการแยกขยะ ในขณะที่ 
ภาคอุตสาหกรรมยังประสบกับต้นทุนที่ค่อนข้างสูงใน 
การติดตั้งระบบเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือลดการปลดปล่อย 
ของเสียสู่แหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้  สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ส่งผล 
ให้เกิดปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ 
และขยะที่เกิดจากการใช้เพียงครั้งเดียว ด้วยเหตุผลทาง 
สุขอนามัย เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะส�าหรับ 
ใส่อาหารที่มาพร้อมกับบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่

12.5
SDG

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งเสริมสร้างความรู้และจิตส�านึกของประชาชนใน 
การแยกขยะ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดการแยก 
ขยะ โดยเน้น ให้มีการทิ้ งขยะที่ แยกประ เภทแล้ว ใน 
แต่ละวันของสัปดาห์บนความร่วมมือกับภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงพฤติกรรมอย่าง 
มีระบบ และอ� านวยความสะดวกในการจัดการขยะ 
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมทั้งควรก�าหนดนโยบาย 
การลดใช้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยน�าร่องใน 
สถานศึกษา และขับเคลื่อนวินัยการแยกขยะ 5Rs โดย 
เพ่ิมจากหลัก 3Rs คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบเติม 
(Refill) และการซ่อมแซมวัสดุเก่ากลับมาใช้ซ�้า (Repair) 
และควรสนับสนุนให้มีการน�ากากอุตสาหกรรมหรือวัสดุ 
ส่วนเกินกลับเข้ามาใช้ใหม่โดยอาจด�าเนินการผ่านมาตรการ 
เ ชิงภาษีที่สร้ างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนใน 
เทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง นอกจากนี้ ยังควรเร่งจัดท�า 
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้วัสดุและเลือกใช ้
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนถือเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาภาคธุรกิจ ที่ช่วยวางรากฐานให้องค์กรเติบโตได้ 
ในระยะยาว ซึ่งองค์กรควรให้ความส�าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีนโยบายและแผนธุรกิจภายใต้ 
หลักบรรษัทภิบาลและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินทุนและผลก�าไรท่ีใช้ในการขยาย 
กิจการ มีผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ นักลงทุนในปัจจุบันหันมาให้ความส�าคัญกับการลงทุนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มากยิ่งขึ้น โดยการจัดท�ารายงานความย่ังยืนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทแสดงถึงความโปร่งใสและ 
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการต่อต้านการทุจริต อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม 
ให้บริษัทจดทะเบียนไทยเปิดเผยข้อมูลและจัดท�ารายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามแนวทาง 
การรายงานความย่ังยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ผ่านมาส�านักงาน ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้บริษัท 
จดทะ เ บียน ไทย เ ปิด เผย ข้อ มูลแล ะจั ดท� า ร ายงาน 
ความยั่งยืนตามความสมัครใจ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31  
สิงหาคม 2563 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ที่มีรายงานหัวข้อการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 146 
บริษัทจาก 725 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.14 ทั้งนี้  
ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ก�าหนดให้ 
บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทต้องจัดท�ารายงานตามแบบ  
56-1  One Report โดยให้เปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมมิติ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental,  
Social and Governance: ESG) ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งจะเริ่มใช้บังคับกับ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังมีบริษัทจดทะเบียนท่ีจัดท�า 
รายงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นส�าคัญด้าน 
ความยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
บรรษัทภิบาล ตามกรอบการรายงานของ GRI จ�านวน 
98 บริษัท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ซึ่งมีแนว โ น้ม 
ดี ขึ้ นจ ากร้ อยล ะ  13  แล ะร้ อยล ะ  1 1  ใน ปี  256 1  และ 
ปี 2560 ตามล�าดับ  ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่
รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้

ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น  

12.6
SDG

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่เป็นพ้ืนฐาน
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สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่
รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้

ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น 

12.6
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2562 - 2564    โดยมียุทธศาสตร์ที่    2    สร้างโอกาส 
ในระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ตลาดทุนเติบโตอย่าง
ยั่งยืน         โดยให้ความส�าคัญกับการผลักดันให้บริษัทจด
ทะเบียนน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      (Corporate 
Governance  Code: CG Code) ไปปรับ ใ ช้ เ พ่ือ 
สร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนและยกระดับกิจการ 
ในตลาดทุนสู่ความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ 
การรายงานความยั่ งยืนส� าหรับบริษัทจดทะ เบียน  
โดยอยู่ ร ะหว่ างด� า เ นิน โครงการ “One  Report”  
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกแก่บริษัทจดทะเบียนในการลดความซ�้าซ้อน 
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ� า ปี (แบบ 56-1)  
และรายงานประจ� า ปี  (แบบ 56-2)  ที่ มีสาร ะส� าคัญ 
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น ใ ห้ เ ห ลื อ เ พี ย ง แ บ บ เ ดี ย ว  โ ด ย ม ี
แผนการ ส่ือสารแล ะ เตรี ยมความพร้ อมบริษั ทจด 
ทะ เบียน ให้สามารถรายงานข้อ มูล ได้ถูกต้องตาม 
เกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี  2565  นอกจากนี้ 
เ พ่ือส่งเสริมการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่าง 
ต่อ เนื่ อง ส� านักงาน ก .ล .ต .  ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการ เ พ่ือ 
ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน    (Sustainability  
in       Practice)     อาทิ      โครงการ   Kick    Start    Your     SD 
Journey ส�าหรับให้ค� าปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่ก ลุ่ม 
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก

ความท้าทาย
แนวความคิดเรื่องความยั่งยืนยังคงจ�ากัดอยู่ในเฉพาะ 
กลุ่มคนของบริษัท โดยเฉพาะผู้บริหารและคณะกรรมการ 
บริหาร ซึ่งถ้าหากไม่มีการผลักดันจากผู้น�าขององค์กร 
อาจกลายเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการน�าไปปฏิบัติ ให ้
เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  หลายบริษัทยังมองเรื่อง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกออกจากการด�าเนิน 
งานหลักของบริษัท อาจมิได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
แผนยุ ท ธศ าสตร์ ข องบริ ษั ท แล ะ ก า ร ร ายง านผล 
การด� า เนินงานอย่างเ ป็นระบบ ส่งผลให้กิจกรรม 
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเน้นเฉพาะการจัดท�าโครงการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมระยะสั้น นอกจากนี้  ศักยภาพในการน�า 
แนวปฏิบัติที่ยังยืนไปใช้ของบริษัทขนาดกลางและขนาด 
ยอ่มของไทย โดยเฉพาะในภาคบรกิาร ยงัเป็นความทา้ทาย 
ส� า คัญ ใ น ก า ร ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย ข อ งบ ริ ษั ท ยั่ ง ยื น  
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในด้านองค์ความรู้และแนวปฏิบัต ิ
ส�าคญั เทคโนโลยี รวมทั้งเงินทุน

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรส่งเสริมรูปแบบการท�าธุรกิจที่ยั่งยืนให้กลาย 
เป็นแนวปฏิบัติหลักของธุรกิจทุกขนาด ผ่านการกระจาย 
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการขับเคล่ือน 
ความยัง่ยนืในห่วงโซ่อุปทาน      การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ด้านการจัดการความยั่งยืนที่ประสบความส�าเร็จของ 
ธุรกิจแต่ละขนาด การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์  
มาตรการทางภาษีหรือการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือ 
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการบริษัทขนาดกลางและ 
เล็กสามารถน�าหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้  ในระดับบริษัทควร 
จัดล� าดับการด� า เนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่ ง ยืนใน 
ลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การสื่อสาร 
ที่ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพด้ านแนวทางปฏิบั ติ ที่ ยั่ ง ยืนจาก 
ระดับนโนบายสู่การปฏิบัติจริง ตลอดการสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ 
ธรรมภิบาลปรับปรุงการรายงานความยั่งยืนให้สามารถ 
สะท้อนมุมมองที่หลากหลาย โปร่งใสและครบถ้วน ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน 
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ประเทศไทยให้ความส� า คัญกับการสร้ างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดการสร้างมลพิษตลอดวัฏจักรชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึง 
การมีแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในก�ากับของภาครัฐ และองค์กร 
มหาชน และจะขยายผลไปยังภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต  
สนับสนุนให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แผนส่ง เสริมการจัด ซื้ อจัดจ้ างสิน ค้ าและบริการที่ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก�าหนดเป้าหมายให้เพ่ิมหน่วยงานภาครัฐ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายใต้การก�ากับ 
ของรัฐเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 
ที่ เ ป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 กล่ าวคือ  
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องมีรายการการจัดซ้ือ 
จัดจ้างสีเขียว แม้ว่าในปี 2562 ประเทศไทยยังไม่บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แต่หน่วยงานมีแนวโน้มที่จะ 
เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพ่ิมมากขึ้น โดยใน 
ปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม 
โครงการฯ มากถึงร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ตามล�าดับ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน 
ตามนโยบายและการให้ล�าดับความความส�าคัญของประเทศ 

12.7
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ .  2560 เ พ่ือส่ง เสริม 
การคัด เลือกข้อ เสนอการจัดซื้ อจัด จ้างที่ค� า นึงถึง 
พัสดุที่อนุ รักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้ 
หน่ วยงานของ รัฐ ได้ มี ก ารด� า เนิ นการ ที่ คล่ อง ตัว 
ม ากขึ้ น แ ล ะ ส อดคล้ อ ง กั บ แนวปฏิ บั ติ น า น า ช าต ิ
รวมถึ งก า รผลั กดั นกฎกร ะทรวง เ พ่ื อช่ วย เ หลื อ 
ผู้ประกอบการ    SMEs    ภายในประเทศ   และส่งเสริมการใช ้
พัสดุที่ ผลิตภาย ในประ เทศและ พัสดุที่ เ ป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม        สอดรับกับกรอบนโยบาย       BCG      Economy 

นอกจากนี้  ยัง ได้มีการประชาสัมพันธ์และส่ง เสริม 
กิจกรรมเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้ อมู ล ข่ า วส า ร  มี คว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ  แล ะ เ ห็ นถึ ง 
ความส�าคัญของความยั่งยืน    โดยได้สร้างมาตรฐาน 
และรับรองคุณภาพในระบบโรงแรมสีเขียว   (Green  
Hotel) แก่ผู้ประกอบการโรงงานระดับท้องถิ่น  อาทิ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมในการเข้ าสู ่
ม า ต ร ฐ า น โ ร ง แ ร ม สี เ ขี ย ว ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  แ ล ะ 
การส่ง เสริ มการท่อง เ ท่ียวที่ ลดคาร์บอน รวมทั้ ง 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือบริการภาคเอกชน 

นอกจากนี้  กรมควบคุมมลพิษได้ ร่วมกับภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องด�าเนินการสนับสนุนมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สร้ างมาตรฐานและออกฉลากสิ่ งแวดล้อมต่ าง  ๆ   
เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนส�าหรับองค์กร
และประชาชน        โดยในการด�าเนินการของภาคเอกชนนั้น 
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ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน 
ตามนโยบายและการให้ล�าดับความความส�าคัญของประเทศ 
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ความท้าทาย
การส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายใต ้
การก�ากับดูแลของรัฐให้เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
สีเขียวยังมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ยัง ไม่ เ อื้ อ ให้ พิจ ารณาสินค้ า แล ะบริก าร ที่ เ ป็น มิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม เ น่ืองจากราคาสินค้า ท่ีค่อนข้างสูง 
จากวัตถุดิบที่มีความจ�าเพาะเจาะจง หรือใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์มากกว่าการด�าเนินงานทั่วไป จึงส่งผลต่อ 
การตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด�าเนิน 
การตามระเบียบของภาครัฐ รวมถึงข้อจ� ากัดของ 
นโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้น�าระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างสินค้าสีเขียวเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจ  
ซึ่งมีเพียงธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนการจัดซื้อ 
จดัจา้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่ งปร ะ เทศ ไทย ไ ด้จัดท� า ร ะบบ 
การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายการสินค้า
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       รวมถึงการด�าเนินการสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงร ะ เบียบที่ เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้ าง 
สินค้าและบริการที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ เอื้อต่อ 
การด� า เนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐแล ะภาย ใต ้
การก�า กับดูแลของรัฐมากขึ้น ซ่ึงจะท�า ให้ โครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของประเทศไทยประสบความส�าเร็จ 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังควรส่งเสริมการจัดตั้งศูนย ์
ข้อมูลบัญชีผลิตภัณฑ์ บัญชีผู้ประกอบการ และเผย 
แพร่ประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ 
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาระบบ 
รับรองฉลากสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมประเภทและจ�านวน 
สินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
ผลักดันการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชน 
ทุกระดับเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชาชนเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาที่สมดุลในมิติ เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมนั้น จ�าเป็นต้องปลูกฝังแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ผ่านการก�าหนดนโยบายและหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ 
ที่ เ อ้ือต่อการสร้างและปรับพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา มีการประเมินด้านความตระหนักรู้และแนวทาง 
การด�ารงชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาวอย่างเป็นระบบ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก�าหนด 
แนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 
เพ่ือปวงชน เท่าเทียมและทั่วถึง บนหลักการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน และเ ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เ พ่ื อ ใ ห้ ค น ไ ทยทุ กคน ได้ รั บ ก า รศึ กษ า แล ะ เ รี ย น รู้ 
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
ซึ่ ง นอกจ ากทั กษ ะด้ า นก า รอ่ า นออก เ ขี ยน ได้ แ ล ะ 
คิดเลขเป็น (Reading, Writ ing, Arithmetic) 
ยั งครอบค ลุมทั กษ ะด้ า นอื่ น  ๆ  อ า ทิ  ทั กษ ะด้ า น 
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะ 
ด้านความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม และภาวะผู้น�าและ 
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น 
ทักษะส�าคัญส�าหรับการเป็นพลเมืองโลก 

ใ นด้ า นหลั กสู ต ร  ได้ มี ก า รจั ดก า ร เ รี ยนก า รสอน 
หมวดวิชาแกนกลางกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี  
ได้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับ 
กลุ่ ม เ ป้ า หม ายปร ะช าชนทั่ ว ไ ปที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น ร ะบบ 
โรงเรียนในรายวิชาบังคับใน 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก ่
สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน สาระการ 
ประกอบอาชีพ สาระทักษะการด�าเนินชีวิต และสาระการ 
พัฒนาสังคม ซึ่งในเรื่องความเป็นพลเมือง และการศึกษา 
เ พ่ื อก าร พัฒนาที่ ยั่ งยื น  จ ะ เกี่ ย วข้ องกั บการจั ด 
การเรียนการสอนในสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาสังคม 
ศึกษา รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และรายวิชา 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความตระหนัก 
ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
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การด�าเนินการที่ผ่านมา

ภาครัฐร่วมกันภาคส่วนต่าง ๆ  ได้ร่วมกันเสริมสร้าง 
การตระหนักรู้และปลูกฝังจิตส�านักด้านการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  โดยพัฒนา 
องค์ความรู้ หลักสูตรและกิจกรรมต้นแบบและสื่อการ 
เรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและ
การศึกษา เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  อาทิ   โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออีโคสคูล 
(Eco-School)    ที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยเน้นการพัฒนาโรงเรียน 
ทั้งระบบ  ตั้งแต่ระดับนโยบายของโรงเรียน  การจัด 
กระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับท้องถิ่น      การจัดการ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น 
ความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  
โดย ใน ปัจจุ บั น มี จ� า นวน โ รง เ รี ยนอี โ คส คูลทั้ งสิ้ น  
189   โรงเรียน ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ   แบ่งเป็น 
ระดับประถมศึกษา    135     โรงเรียน      และระดับมัธยมศึกษา
54     โรงเรียน      นอกจากนี้       ยังได้มีการสนับสนุนกิจกรรม 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ใ นมหาวิ ทยาลั ย  โ รง เ รี ยน  แล ะ เครื อข่ าย เย าวชน  
อ าทิ  ก า ร พัฒนาสู่ ม ห า วิ ทย า ลั ยสี เ ขี ย ว  (G reen     
 University)    การฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความท้าทาย
ก า รด� า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ ส ร้ า ง คว ามตร ะ หนั ก รู้ เ รื่ อ ง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาครัฐ 
เป็นหลัก นอกจากนี้ การกระจุกตัวของบุคลากรทาง 
การศึกษาและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉพาะ 
ในสถานศึกษาบางแห่ง ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ า ใน 
การเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้ข่าวสารด้านการพัฒนาที่ 
ยั่ งยืนของนัก เรียนกลุ่ มต่ าง ๆ ทั้ ง นี้  การจัด ให้ม ี
การศึกษาด้านพลเมืองโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ไม่อาจรับประกันว่าจะมีการน�าองค์ความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติ 
ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

ข้อเสนอแนะ
ควรเน้นการสร้ างความตระหนักรู้ เรื่ องการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและความเป็นพลเมืองโลก ผ่านรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย อาทิ การจัดเวทีถ่ายทอด 
ความ รู้ผ่ านทาง โทรทั ศน์  วิ ท ยุ  สื่ อ ดิจิ ทั ลแล ะ สื่ อ 
สังคมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ออนไลน์ท่ีรองรับผู้เรียนจ�านวนมาก (Massive Open  
Online Courses: MOOC) รวมทั้งควรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ตลอดจนบูรณาการการด�า เนินงานของภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง อาทิ การจับคู่บริษัทกับสถาบันการศึกษาและ 
ประชาสังคมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
การสร้างจิตส�านึกและความรู้ในการผลิตและการบริโภค 
ที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการลด  
ละ เลิกสร้างขยะด้วยตัวเรา เป็นต้น

 นอกจากนี้          ภาครัฐได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
หมู่บ้าน   (ทสม.)    อย่างต่อเนื่อง     เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้
นอกห้องเรียนและการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน 
พ้ืนที่   อาทิ  การจัดการขยะมูลฝอย การพิทักษ์และ 
ฟื้ นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรน�้า โดยใน 
ปัจจุบันมี    ทสม.   ทั่วประเทศ    254,368    คน 
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การขับ เคลื่ อนแบบแผนการผลิตและการบริ โภคที่ยั่ งยืน จ� า เ ป็นต้องอาศัยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและ 
การบริโภคไปสู่กระบวนการผลิตที่ ได้มาตรฐาน ลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ด้วย 
การยกระดับศักยภาพการผลิต พัฒนารูปแบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนช่วยกระตุ้นและ 
สร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคไปสู่พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หนึ่งในแนวทางการเสริมความแข็งแกร่ง 
ของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน สามารถท�าได้ 
ผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการวิจัย  
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
และลดต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลจาก UN Global SDG Database ระบุว่าสัดส่วน 
ก�าลังผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมุนเวียน ต่อหัวประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้ม 
เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีก�าลังผลิต 
ติดตั้งฯ อยู่ที่ 163.822 วัตต์ ต่อคนเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
และปี 2559 ที่มีก�าลังผลิตติดตั้งฯ อยู่ท่ี 148.003 วัตต์ 
ต่อคน และ 136.895 วัตต์ต่อคน ตามล�าดับ ซึ่งสะท้อน 
ถึงแนวโน้มการเข้าถึงบริการพลังงานสะอาดที่ดีขึ้น 
ของประเทศไทย

ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้ร่วม 
ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action  
for Energy Cooperation (APAEC) 2016 - 2025)  
ซึ่งประกอบไปด้วย 7 สาขาความร่วมมือ ครอบคลุม 
ด้านความมั่นคงทางพลังงาน การใช้พลังงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน 
หมุนเวียน โดยก� าหนดเป้าหมายร่วมกันในการลด 
ความเข้มการใช้พลังงานในภาคการก่อสร้างการขนส่ง 
และอุตสาหกรรมลงร้อยละ 32 (จากค่าปี 2548) ภายใน 
ปี 2568 และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 
ร้อยละ 35 เทียบกับปริมาณก�าลังการผลิตติดตั้งของ 
โรงไฟฟา้ทั้งหมด ภายในปี 2025 ซึ่งในปัจจุบันประเทศ 
สมาชิกอาเซียนด�าเนินการได้เพียงร้อยละ 27.1 โดย 
ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานทดแทน 

ในปี 2563 อยู่ที่ 11,890 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 
ของก�าลังการผลิตติดตั้งไฟฟา้จากพลังงานทดแทนของ
อาเซียน 

ที่มา: UN Global SDG Database

ก�าลังผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟา้
จากพลังงานหมุนเวียนต่อประชากร ปี 2559 - 2561

สนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่ง
ของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อน

ไปสู่แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

12.a
SDG
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สนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่ง
ของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อน

ไปสู่แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

12.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการ    Renewable       Energy 
Technologies in Cities and Urban Planning 
fo r  Renewab l e  Ene rgy  App l i c a t i o n s  i n  
Thailand  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนา 
พลั ง ง า น ทด แ ทน แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น ร่ ว ม กั บ 
สมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
( International  Renewable Energy Agency:  
IRENA) เ พ่ือขอค� าแนะน� าด้ านเทคโนโลยีพลังงาน 
หมุน เ วียนในการออกแบบเ มือง นอกจากนี้  ยัง ได้ 
ผลักดันการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
โดยพัฒนาเครื่ องก� า เ นิดไฟฟ้าของกัง หันลมผลิต 
ไฟฟา้ขนาดเล็ก         การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
และการผลิตของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลและ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชน 

นอกจากนี้    กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ได้ สนั บสนุ นก า รวิ จั ย แล ะ พัฒนา ท่ีส� า คัญ การน� า 
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไปใช้ประโยชน ์
การ เ พ่ิ มปร ะ สิทธิ ภ าพการ ใ ช้พลั งง าน ด้วยร ะบบ 
Internet     of    Things     (IoT)      และการพัฒนาเทคโนโลย ี
การกัก เก็บพลังงานและ เซลล์ เชื้ อ เพลิง (Energy  
Sto rage  &  Fue l  Ce l l )  ร ะ บบสม า ร์ ท ก ริ ด แล ะ 
ไมโครกริด

 
ความท้าทาย
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุน เวียนเ พ่ือ 
การผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นยังเป็นความท้าทายส�าคัญเชิง 
นโยบายของภาครัฐ เนื่องจากแผนพัฒนาก�าลังการผลิต 
ไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (Thailand    
Power Development Plan 2018: PDP2018) ได ้
ก�าหนดให้มีการขยายสัดส่วนของก�าลังการผลิตไฟฟา้ 
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเป็น 
ร้อยละ 58 ภายในปี 2580 เมื่อเปรียบเทียบกับแผน  
PDP2015 ซ่ึงก�าหนดไว้เพียงร้อยละ 37 ภายในปี 2579  
แต่ยังคงสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนไว้เท่าเดิมที่ 
รอ้ยละ 20 ทัง้นี ้ยงัมีอปุสรรคอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการใช ้

พลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิตไฟฟา้ อาทิ การขออนุญาต 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความซับซ้อน 
การเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ยังมีต้นทุนสูง 
ตลอดจนข้อจ�ากัดด้านเสถียรภาพของไฟฟา้พลังงาน 
หมุนเวียนที่ผลิตได้จากวัตถุดิบต่าง ๆ ภายในประเทศ 
 
นอกจากนี้ งบการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของ 
รั ฐวิ ส าหกิ จด้ านพลังงาน ใน ไทยยังค่ อนข้ างน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินที่ก�าหนดให้ รัฐวิสาหกิจมี 
การจั ดสรรงบปร ะม าณเ พ่ือก ารวิ จั ย แล ะ พัฒนา 
อย่างน้อยร้อยละ 3 ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี ตามมติคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 อีกทั้งการลงทุน 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัยไปสู ่
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือก่อให้ เกิดรายได้แก่องค์กร 
ไดส้�าเรจ็ 

ข้อเสนอแนะ
ควรเพ่ิมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาควิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ เพ่ือศึกษาวิจัย 
พัฒนา แล ะแลก เปลี่ ยน เทค โน โลยีด้ านพลังงาน 
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และควรสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนาและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับ 
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้าง 
ความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการน�าผลงาน 
วิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ 
และลดการน�าเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์จากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ 
ระบบสายส่งไฟฟ้าให้ เชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
รวมทั้งประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงาน   ตลอดจน
ปรับปรุงนโยบายรับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุน 
การผลิต ที่ แท้จริง และผลักดันการแก้ ไขปรับปรุง 
กฎระเบียบ และกระบวนการออกใบอนุญาตการด�าเนิน 
ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนให้รวดเร็วและสะดวก 
ยิ่งขึ้น 
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ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมขึ้น ซึ่งเมื่อเกินความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ชุมชนจะได้รับผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์  
ดังนั้น การท่องเท่ียวจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบให้มีความย่ังยืน ซึ่งนอกจากการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว  
ยังสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์และการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ ภาครัฐจ�าเป็นต้องพัฒนา 
เครื่องมือทางการบัญชีเพ่ือติดตามผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้สนับสนุน 
การจัดท�านโยบายด้านการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) 
ซึ่งจัดท�าโดย World Economic Forum สะท้อนให้ 
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2562 ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 31 ของโลก  
จาก 140 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 34 
ในปี 2560 และอันดับที่ 35 ในปี 2558 อย่างไรก็ดี  
เ ม่ื อ พิจ ารณาองค์ปร ะกอบย่ อย ด้ านความยั่ งยื น 
ด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 130  
ในปี 2562 ซึ่งห่ างจากค่า เ ป้าหมายในแผนแม่บทฯ  
ประ เด็นการท่องเที่ ยว ที่ ก� าหนดไว้ที่ อัน ดับที่  1 10  
ภายในปี 2565 อีกทั้งยังมีการปรับตัวลดลงของ 
อันดับในด้านการบ�าบัดน�้าเสีย การเปล่ียนแปลงของ 
สภาพป่า และค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ทั้งนี้  องค์ประกอบย่อยด้านทรัพยากรทาง 
วัฒนธรรมแล ะการ ท่อง เ ท่ียว เ พ่ือธุ รกิ จของ ไทย 
ปรับตัวดีขึ้น โดยอยู่อันดับที่ 35 ในปี 2562 ดีขึ้นจาก 
อันดับที่ 37 ในปี 2560 

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้เริ่ม 
การศึกษาแนวทางการจัดท�าบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม (System of Environmental- 
Economic Accounting: SEEA) ร่วมกับบัญชี 
ประชาชาติด้านการท่องเท่ียว (Tourism Satell ite  
Account) ซึ่งจะเป็นการประเมินการท่องเที่ยวอย่าง 
ยั่ งยืนตามกรอบแนวทางของ Wor ld Tour ism    
Organization (UNWTO) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผล 
กระทบของการท่องเท่ียวต่อทรัพยากรน�้า พลังงาน  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างขยะ ที่มา: TTCI

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืน
ของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาและด�าเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือติดตามผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่มีการสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม 

และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

12.b
SDG
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พัฒนาและด�าเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือติดตามผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่มีการสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม 

และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

12.b
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท�ายุทธศาสตร์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว     (Green   Tourism)  
พ . ศ .  2 5 60  - 2 5 6 4  ซึ่ ง ส อด รั บ กั บ แ ผน พัฒน า 
ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ช าติ  ฉ บั บ ที่  2  ซึ่ ง มุ่ ง พัฒน า 
การท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
ให้ชุมชนมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิง พ้ืนที่ ม าก ข้ึน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ ป่ า
และพันธุ์ พืช มีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
แหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือน�าผลการตรวจ
ประเมินดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน   รวมทั้งได้ด�าเนินโครงการประกวด 
อุทยานแห่งชาติสีเขียว    (Green   Nat ional   Parks)
 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา
อุทยานแห่งชาติให้มีมาตรฐานในระดับสากล       นอกจากนี้ 
ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการด�าเนิน 
การด้านการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรม  อาทิ   องค์การบ ริหารการพัฒนา 
พ้ื น ที่ พิ เ ศ ษ เ พ่ื อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น แ ล ะ 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ตลอดจน 
การเสริมสร้ างความร่วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ  OTOP ให้ ได้
มาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย

 
ความท้าทาย
การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยัง 
ไม่เข้มงวดมากพอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักท่ีมี 
จ�านวนนักท่องเที่ยวเกินความสามารถในการรองรับ  
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพ่ือลดความแออัด 
ของนักท่องเที่ยวยังเผชิญกับข้อจ�ากัดด้านการขนส่ง
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนี้ การท่องเที่ยว 
เ ชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมยังขาดความชัดเจน 
ในรูปแบบและยังมีข้อจ�ากัดในการจัดเก็บและรวบรวม 
ข้ อมู ล  ส่ งผล ใ ห้ ก า รจั ดท� า น โ ยบ ายส่ ง เ ส ริ ม แล ะ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ ยวของชุมชนให้ เ ป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังไม่มีความชัดเจน  
ตลอดจนข้อจ� ากัด ในการบูรณาการข้อมูลระหว่ าง 
หน่วยงานและการจัดเก็บข้อมูลระดับพ้ืนที่ ส่งผลให้ยัง 
ไม่สามารถจัดท�าบัญชี TSA-SEEA ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ที่ จ ริ ง จั ง ผ่ า น 
การเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมทั้งการประยุกต ์
ใช้ เทคโนโลยี  เ พ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม 
การศึ กษาความสามารถ ในการรอง รับของ พ้ืนที่ 
ท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือน�าไปประกอบการออกแบบ 
นโยบายและแผนการท่องเที่ ยว เ พ่ือการท่องเ ท่ียว 
อย่างยั่งยืน สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ 
สร้ างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคมในรูปแบบ Ecotourism Startups 
หรือกิจการเ พ่ือสังคม นอกจากนี้  เน้นการบริหาร 
จัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
วัฒนธรรมที่ มี ป ร ะ สิท ธิภาพ เ พ่ือก� าหนดแนวทาง 
การพัฒนานโยบายและมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร 
บูรณาการการท� างาน ร่วมกันตั้ งแต่การ เ ช่ือมโยง 
การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ไปจนถึงการสร้างมูลค่า 
เ พ่ิ ม ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  ร วมทั้ ง เ ร่ ง รั ด ใ ห้ ม ี
การจัดท�าบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่ รวม 
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดท�า 
นโยบายท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นระบบในระยะต่อไป
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การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีส่วนส�าคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของไทย ภาครัฐจึงมี 
การให้เงินอุดหนุนเชื้อเพลิง ทั้งในภาคการขนส่ง ครัวเรือน และการผลิตไฟฟา้ เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสถานะ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี การอุดหนุนดังกล่าวถือเป็นภาระทางการเงินต่อภาครัฐและเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนในการกระตุ้นการบริโภคพลังงานที่มากเกินจ�าเป็น ส่งผลต่อผลิตภาพของเศรษฐกิจโดยรวม  
และยังก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น จึงมีความพยายามสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งเช้ือเพลิงชีวภาพ และการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือช่วยลดภาระการอุดหนุนเช้ือเพลิง
ฟอสซิลและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมื่อพิจารณาจากเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลของ 
ประ เทศไทย โดยอ้ างอิงจาก UN Globa l  SDG  
Database พบว่าค่าใช้จ่ายในด้านดังกล่าวลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
อยู่ที่  0.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 1.05  
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2558 และ ในปี 2560 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของเงินอุดหนุนเช้ือเพลิง 
ฟอสซิลต่อ GDP โดยลดลงจากร้อยละ 0.27 ในปี 
2556 เป็น 0.09 ในปี 2560 ซึ่งแนวโน้มที่ลดลง 
สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายและมาตรการที่เป็นผลในการลด 
การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลของไทย

ที่มา: UN Global SDG Database

เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศไทย 

ท�าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน�าไปสู่การบริโภคที่ส้ินเปลือง 
มีความสมเหตุสมผล โดยก�าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและยกเลิกการอุดหนุนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

เหล่านั้น เพ่ือสะท้อนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยค�านึงอย่างเต็มที่ถึงความจ�าเป็น 
และเงื่อนไขเฉพาะของประเทศก�าลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อการพัฒนา 

ของประเทศเหล่านั้นในด้านการคุ้มครองคนยากจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

12.c
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
หน่ วยง านภ าค รั ฐ ได้ ใ ห้ ค ว ามส� า คัญต่ อก า ร เ พ่ิ ม
ปร ะสิ ทธิภ าพการ ใช้พ ลังงานอย่ างต่ อ เนื่ อง  โดย 
สนับสนุนการลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ เป็น
สาเหตุส�าคัญของมลพิษและก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศให้ เ พ่ิมสูงขึ้น 
โดยในระหว่างปี    2562  - 2563     ภาครัฐได้สนับสนุน 
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง     อาทิ        โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 
ของประเทศในอุตสาหกรรมเคร่ืองท�าความเย็น ซ่ึงเป็น 
ความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมนี (GIZ) และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
อาทิ  โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่ าง 
ราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ตลอดจน 
การปรับโครงสร้างภาษีเพ่ือช่วยสร้างความเป็นธรรม 
ในการจัดเก็บภาษีและท�าให้กลไกตลาดสามารถท�างาน
ได้อย่างสมบูรณ์      โดยกระทรวงการคลังได้ด�าเนินการ 
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จัดเก็บภาษี
ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
ที่จะ ช่วยลดการปล่อย CO2 ส่งเสริมการใช้รถยนต์
ประหยัดพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า

หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.
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12สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน 

ท�าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน�าไปสู่การบริโภคที่ส้ินเปลือง 
มีความสมเหตุสมผล โดยก�าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและยกเลิกการอุดหนุนที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

เหล่านั้น เพ่ือสะท้อนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยค�านึงอย่างเต็มที่ถึงความจ�าเป็น 
และเงื่อนไขเฉพาะของประเทศก�าลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อการพัฒนา 

ของประเทศเหล่านั้นในด้านการคุ้มครองคนยากจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

12.c
SDG

 
ความท้าทาย
ในระยะแรก การปรับลดการอุดหนุนพลังงานเชื้อเพลิง 
ที่จ�าเป็น อาทิ แก๊สหุงต้ม และน�้ามันดีเซล เพ่ือให้สามารถ 
สะท้อนราคาที่ แท้จริงของตลาดมากยิ่ งขึ้ นอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ 
ผู้ที่มีรายได้น้อย ในขณะท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การใช้พลังงานของประชาชน ครัวเรือน องค์กร และ 
ภาคอุตสาหกรรมและคมนาคม ถือเป็นความท้าทาย 
ส�าคัญในระยะยาว เน่ืองจากต้องอาศัยการบูรณาการ 
การขับเคลื่อนมาตรการในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม  
ตลอดจนข้อจ� ากัดด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
การ พัฒนา ศักยภาพของอุตสาหกรรมพลั งง าน 
ทางเลือกในไทย ซ่ึงมีต้นทุนสูงและยังต้องพ่ึงพา 
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติจากต่างประเทศเป็นหลัก  
รวมทั้งข้อก� าจัดในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งม ี
ศักยภาพในการรองรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ 
แตกต่างกันไป

ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก า รวางแผนการลดการ อุดหนุ น เ ช้ือ เพลิ ง 
ฟอสซิลอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถ 
ปรับตัวต่อราคาพลังงานจะสะท้อนต้นทุนที่ แท้จริง 
ในอนาคต โดยควรคงมาตรการอุดหนุนที่เฉพาะเจาะจง 
กั บกลุ่ มผู้ มี ร าย ได้ น้ อย เท่ า ที่ จ� า เ ป็ น  ใ น ร ะย ะย าว  
ควร เน้นส่ง เสริมการ ใช้พลังงานหมุน เวี ยนอย่ าง 
จริงจังเพ่ือทดแทนพลังงานฟอสซิล ผ่านการส่งเสริม 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต และการใช้พลังงาน 
ทดแทนอย่างกว้ างขวาง การปรับมาตรการจูงใจ 
ส� าหรั บการลงทุนจากภาค เอกชน ให้ เ หมา ะสมกับ 
สถานการณ์ การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยัง 
ไม่ เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน การปรับปรุง 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ์และสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ตลอดจนการส่งเสริม 
ให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
พลังงานทดแทนแบบครบวงจร
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SDG 13: Take urgent action to combat climate change 
           and its impacts

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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13ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ตลอดจน 
การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายของเชื้อโรคและพาหะน�าโรค ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
คือก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีเทน (CH4) ที่มีแหล่งก�าเนิดหลักมาจากการเผาไหม ้
เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นองค์ประกอบส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 
สังคมในวงกว้าง ซึ่งประชาคมโลกได้ร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทา 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้พัฒนามาเป็นความตกลงปารีส เพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้น 
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวและฟื้ นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาแบบคาร์บอนต�่าที่ไม่กระทบการผลิตอาหาร มีภูมิต้านทานและสามารถฟื้ นตัว 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการลด 
ก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (NDC) ต่อส�านักเลขาธิการ UNFCCC1 

โดยก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขั้นต�่าที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ2 และเป้าหมายขั้นสูง 
ที่ ร้อยละ 25 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573 และได้ 
บรูณาการมาตรการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในนโยบายและแผนระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาวใน 
การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่าของประเทศไทย 
โ ด ย ใ น ร ะ ย ะ ที่ ผ่ า น ม า  ปร ะ เ ทศ ไ ทยส าม า รถลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 
หรือลดได้ทั้งส้ิน 51.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า (MtCO2eq) ในปี 2563 ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะ 
สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ใน NDC ได ้
ภายในปี 2573 และยังด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการลดความเส่ียง 
จากภัยพิบัติ รวมทั้งจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 3แห่ งชาติ  พ .ศ .  2558 เ พ่ื อ พัฒนา 
ระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม ตลอดจน 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย  

ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย รวมทั้งก�ากับการด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบเซนได 
ซึ่งในปี 2563 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้จัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ การลด 
ความเส่ียงจากภัยพิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

ในมิติต่างประเทศ ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการแก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุดในด้านการจัดการภัยพิบัติ และการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการฝึก 
อบรมระยะสั้นและการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
นอกจากนี้  ประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนจาก 
กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: 
GCF) ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการเพ่ิมศักยภาพและ 
เตรียมความพร้อมของหน่วยประสานงานหลักของประเทศ

1 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

13
SDG

2 กรณีปกติ หรือ Business-as-Usual (BAU) หมายถึง กรณีท่ีไม่มีการด�าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในกรณีของประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นจาก 
   279.129 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MTCO2eq) ในปี 2548 เป็น 554.649 MTCO2e ในปี 2573
3 สาธารณภัยเป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องภัยพิบัติตามบริบทของประเทศไทย โดยพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550ก�าหนดให้สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย  
   อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ  อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
   หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้จัดท�าแผนท่ีน�าทางการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ ปี   พ.ศ.  2564 - 2573    และอยู่ระหว่างจัดท�า
ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เ พ่ื อส นับสนุ น ใ ห้ มีก ารปร ะ เ มินปริ ม าณการปล่ อย 
การกักเก็บ  การลดก๊าซเรือนกระจก  และการจัดท�า 
รายงาน  โดยวิธีตรวจวัดรายงานและทวนสอบที่ ได้ 
มาตรฐานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้  ได้ด� า เ นินการสร้ างการตร ะห นักรู้ แล ะ 
ปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม       รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้        หลักสูตรและ 
สื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
โ ลก  แล ะก า ร ศึกษ า เ พ่ื อก า ร พัฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น  อ าท ิ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเ พ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
แล ะ โครงการ พัฒนา เครื อข่ ายอาสาสมัคร พิทั กษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ซึ่งในปัจจุบัน มี      ทสม.   ทั่วประเทศ    จ�านวน     254,368   คน

ความท้าทาย
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของภาคเอกชน และการจัด เก็บ ข้อ มูลการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่เป็นระบบ ส่งผลต่อการติดตาม 
ผลการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ 
ปร ะ เทศ ให้ แม่ นย� า แล ะ เ ป็น ไปตามมาตรฐานสากล  
อีกทั้งการด�าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่ 
ก�าหนดไว้ใน NDC ต้องใช้การลงทุนสูง โดยเฉพาะใน 
ด้านเทคโนโลยีและ โครงสร้ าง พ้ืนฐาน ซึ่ง ยังขาด 
ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในประเทศ

นอกจากนี้ ประเภทของความเสี่ยงและความรุนแรง 
ของผลกระทบจากภัยพิบั ติยังแตกต่างกันในแต่ละ 
พ้ืนที่ตามความล่อแหลมต่อภัยพิบัติและศักยภาพใน 
การรับมือ ส่งผลให้มีความท้าทาย ทั้งในด้านการจัดท�า 
และด�าเนินการตามแผนการป้องกันและลดความเสี่ยง 
จากอันตรายและภัยพิบัติระดับท้องถิ่น รวมถึงการม ี

ข้อเสนอแนะ
ควรเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ใน 
ก า ร เต รี ยมคว ามพร้ อมรั บมื อ กั บผลกร ะทบจ าก 
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ลงสภ าพภู มิ อ า ก า ศ โ ด ยก� า ห นด 
เ ป้ าหมายร่วมกันและหารือแนวทาง ท่ี เหมา ะสมกับ 
ลักษณะทางกายภาพ และวิถีการด�าเนินชีวิตในพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ ควรใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารความเสี่ยง 
และสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่ จ ะส่งผลต่อการด� ารงชีวิตของ 
ประชาชน ตลอดจนเร่งพัฒนาและบูรณาการฐาน 
ข้อมูล เกี่ ยวกับภัยพิบัติ ท่ีครบถ้วนและ เ ป็นปัจจุบัน  
เ พ่ือสนับสนุนการก� าหนดนโยบายและมาตรการใน 
การบริหารจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีการรับรู้ 
ค ว าม เ สี่ ย งต่ อภั ย พิบั ติ ม ากขึ้ น แล ะมี ก า ร เ ต รี ยม 
ความพร้อมที่ เหมาะสม และประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่ น  ๆ ในการ เร่งรัดการด� า เนินการตาม 
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมถึงการลด 
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือจัดท�าบัญชีก๊าซเรือน 
กระจกของประเทศ

SDG

13.1
SDG

13.2
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

SDG

13.a
SDG

13.b

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG

13.3

ผลการประเมินสถานะของ SDG 13

ระบบติดตาม พยากรณ์ และ เตือนภัยล่วงหน้ า ใน 
ระดับพ้ืนที่ที่ แม่นย�า อีกทั้งกระบวนการท�างานของ 
ภาครัฐไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  
รวมทั้งภาคเอกชนในพ้ืนที่ เท่ าที่ควร ท�า ให้การรับรู้ 
ความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมที่ เหมาะสมของ 
ประชาชนยังอยู่ในวงจ�ากัด 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

332



13ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

13
SDG

กรณีศึกษา

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (TVER)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(อบก.)     ได้จัดท�าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program T-VER) เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศด้วยความสมัครใจ โดยสามารถน�าปริมาณ 
การลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกท่ีผ่านการรับรอง 
ที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ไปขายในตลาดคาร์บอน 
ภาคสมัครใจภายในประเทศได้ ท้ังน้ี อบก. ได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพัฒนาโครงการ โดยจะต้อง 
เป็นโครงการท่ี เ ข้า ข่ายประเภทโครงการดังต่อไปนี้ 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (2) พลังงานทดแทน 
(3) การจัดการของเสีย (4) การจัดการในภาคขนส่ง (5) 
ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว (6) การเกษตร (7) อื่น ๆ ตามที่ 
อบก. ก�าหนด มีการก�าหนดระเบียบวิธีการในการลด 
ก๊าซเรือนกระจก การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกส�าหรับประเทศไทย อีกทั้งยังก�าหนด 
ให้มีการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ทั้งใน 
ด้ าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดจาก 

การพัฒนาโครงการ 
และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
ผู้พัฒนาโครงการต้องตรวจสอบขนาดของโครงการ 
เนื่ องจากโครงการขนาดใหญ่ต้องผ่ านการพิสูจ น์ 
การด�าเนินงานเพ่ิมเติมจากการด�าเนินงานตามปกติ  
(additionality) โดยโครงการประเภทผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เ วียนพิจารณาจากก� าลัง 
การผลิตติดตั้ง โครงการประเภทการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
พลังงานพิจารณาจากปริมาณพลังงานที่คาดว่าจะ 
สามารถลดการใช้ได้    ส่วนโครงการประเภทอื่น   ๆ    พิจารณา 
จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ กรณีที่ 
โครงการมีที่ตั้งมากกว่า 1 แห่งให้พิจารณาขนาดของ 
โครงการจากค่ารวมของทุกแห่ง โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพ

การด�าเนินโครงการ T-VER เช่น ช่วยลดมลพิษด้าน 
สิ่งแวดล้อมสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน เพ่ิมรายได้แก ่
ชุมชนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และอื่น ๆ รวมถึงส่งเสริม 
การพัฒนาอาชีพใหม่ ๆ  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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เสริมสร้างภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
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ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่ จ ะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศส่งผลให้การเกิดภัยพิบัติมีความถี่เพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะในระดับชุมชนและท้องถิ่นที่ยังม ี
ขีดความสามารถด้านการรับมือกับภัยพิบัติท่ีจ�ากัด ท�าให้ประเด็นการบริหารจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
เป็นวาระส�าคัญที่นานาประเทศร่วมมือกันพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวมถึงประเทศไทย 
ได้รับรองกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 หรือกรอบเซนได  
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030: Sendai Framework) เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายและภัยพิบัติ ตลอดจนสร้าง 
ขีดความสามารถในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือและฟื้ นฟูกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพในการบริหารจัดการและการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ รวมท้ังการจัดท�าแผนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ1 พ.ศ. 2558 เพ่ือพัฒนา
ระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ตั้ งแต่ก่อน เกิด ภัย ขณะ เกิด ภัย และห ลัง เกิดภัย  
รวมทั้งก�ากับการด�าเนินการขับเคลื่อนให้ เป็นไปตาม 
กรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบเซนได ซึ่งในปี 2563 
ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�า 
และด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบั ติร ะ ดับท้องถิ่ น ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ระดับประเทศ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ประกอบด้วยอุทกภัย ภัยแล้ง 
วาตภัย และอัคคีภัย พบว่าในช่วงปี 2559 - 2561  
จ� านวน ผู้ ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติลดลงอย่ าง 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีประชากรท่ีประสบภัยพิบัต ิ
จ�านวน 1,845 คน ตอ่ประชากร 100,000 คน ลดลงจาก 
6,553 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2559 
โดยภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อุทกภัย 
และภยัแลง้ ตามล�าดบั

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ต่อประชากร 100,000 คน

1  สาธารณภัยเป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องภัยพิบัติตามบริบทของประเทศไทย โดยพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550ก�าหนดให้สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
   ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ  อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด 
   ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ห น่วยง านที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ ด� า เ นิ นก า ร เ พ่ื อ เต รี ยม 
ความพร้อมป้องกันและบรรเทาความสูญเสียจาก 
ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง        โดยจัดการฝึกการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น        อาทิ 
การฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย 
ร ะดั บช าติ  แล ะ พัฒนาการบริ ห า รจั ดก า ร เ พ่ื อลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ งขึ้ น  อาทิ  การพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศ 
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เสริมสร้างภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

13.1
SDG

 
ความท้าทาย
เนื่องจากประเภทของความเสี่ยงและความรุนแรง 
ของผลกระทบจากภัยพิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละ 
พ้ืนที่ตามความล่อแหลมต่อภัยพิบัติและศักยภาพใน 
การรับมือ ส่งผลให้มีความท้าทายในการบริหารจัดการ 
และการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุม ทั้งในด้านการจัดท�าและด�าเนินการตาม 
แผนการป้องกันและลดความเส่ียงจากอันตรายและ 
ภัยพิบัติระดับท้องถิ่น อีกทั้งกระบวนการท�างานและ 
กฎระเบียบของภาครัฐไม่ เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและท้องถิ่น รวมท้ังภาคเอกชนในพ้ืนที่  ท�าให ้
การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ความเสี่ยงและการเตรียม 
ความพร้อมที่เหมาะสมของประชาชนยังอยู่ในวงจ�ากัด 
อีกทั้งยังมีความท้าทายในการจัดเก็บและบูรณาการ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติ เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการประเมินผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท�าแผนและ 
ยุทธศาสตร์ในการรับมือภัยพิบัติที่ครอบคลุมประชากร 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบาง 

ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพ่ือให้ผลการพยากรณ์ 
อากาศมีความถูกต้องแม่นย�าสูงและเจาะจงพ้ืนที่ ได ้
มากขึ้น         การจัดท�าระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยา 
และธรณีภัยพิบัติ  การพัฒนาระบบติดตาม  เตือนภัย 
มล พิษแล ะภั ย พิบั ติ ท า งท ะ เ ลครอบคลุ ม พ้ื นที่ ทั้ ง 
อ่าวไทยและอันดามัน อีกท้ังได้สนับสนุนบทบาทของ 
ชุมชนให้มีส่วนร่วมจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลในทุกมิต ิ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการเตรียมพร้อม 
รับมือกับสาธารณภัยและสามารถปรับตัวต่ออันตราย 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
ได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งรัดการจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายและภัยพิบัต ิ
ระดับท้องถิ่นที่บูรณาการ มีกลไกการประสานงานและ 
การด�าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชากร
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ ยังควรเร่ง 
พัฒนาและบู รณาการฐานข้อมูล เกี่ ยวกับภัยพิบัติ 
ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการก�าหนด 
นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการและการลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหา 
ได้ตรงจุด รวมทั้งเ ปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือ 
ให้ประชาชนมีการรับรู้ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้น 
และมีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังควรให้ความส�าคัญ 
กับการแก้ ไข ปัญหาด้ านอื่ น  ๆ  ที่ ส่ งผลส� าคัญต่อ 
ความ เสี่ ยงจากภัย พิบัติ  อ า ทิ  การ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว  
โดยขาดการควบคุมและการวางแผนท่ีดี รวมท้ังให้ 
ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน  
โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบาง เพ่ือเตรียม 
คว ามพ ร้อม รับ มือ กับวิ กฤต ในด้ า นต่ า ง  ๆ  อ าทิ  
การพัฒนาทักษะทางการเงิน (financial literacy)  
และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital 
literacy) 
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สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก 
ท�าให้นานาประเทศร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้พัฒนามาเป็นความตกลงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบัน  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยความตกลงปารีสเป็นส่วนขยายเพ่ิมเติมของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวและฟื้ นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริม 
การพัฒนาแบบคาร์บอนต�่ าที่ ไ ม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร และท�าให้มี เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุน 
แนวทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต�่า และก�าหนดให้ภาคีสมาชิกจัดท�าการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด (Nationally 
Determined Contributions: NDCs) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  ประเทศภาคีจะต้องจัดท�าและด�าเนิน 
มาตรการในประเทศเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รวมถึงจัดท�าแผนการปรับตัว 
ระดับชาติ (National Adaptation Plan: NAP) และน�าเสนอรายงานแห่งชาติ (national communications) 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประ เทศไทยได้ จัดส่งข้ อ เสนอการมีส่ วนร่ วมของ 
ประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี  
ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined 
Contribution: INDC)1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และ  
NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย (Thai land’s  
Updated NDC) ต่อส� า นักเลขาธิการ UNFCCC  
เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2563 โดยก�าหนดเป้าหมาย 
ขั้นต�่าที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ และเป้าหมายขั้นสูง 
ที่ ร้อยละ 25 จากกรณีปกติ  ภายในปี 2573 และ 
มี ก า รบู รณาการมาตรการด้ านการ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในนโยบายและแผนระดับชาติ อาทิ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่  12  รวมทั้ งอยู่ ร ะหว่ างการ จัดท� า 
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ร ะ ย ะ ย า ว ใ น ก า ร พัฒน า แ บบปล่ อ ย 
ก๊าซเรือนกระจกต�่าของประเทศไทย ทั้งยังได้จัดท�าและ 
น�าเสนอรายงานแห่งชาติต่อส�านักเลขาธิการ UNFCCC 
แล้วทั้งสิ้นรวม 3 ฉบับ และจัดท�ารายงานความก้าวหน้า 
รายสองปี (Biennual Update Report :  BUR) 
ทั้งสิ้น 3 ฉบับเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการจัดท�า 
บัญชีก๊ าซ เรือนกระจก และรายงานความก้ าวหน้ า 
ในการด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1  ภายหลังจากความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (ครบก�าหนด 30 วันหลังจากจ�านวนประเทศที่ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีครบ 55 ประเทศ และครอบคลุมปริมาณการปล่อย
   ก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก) การมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDCs) จึงเปลี่ยนมาใช้ค�าว่า “การมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด” (NDCs)

ในการด�าเนินงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งได้ก�าหนดค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น 
การเติบโตอย่างยั่งยืน ระหว่างปี 2561 – 2565 ให้ลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย ร้อยละ 12 
จากกรณีปกตินั้น พบว่าในปี 2563 สามารถลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 
หรือลดได้ทั้งสิ้น 51.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เ ที ยบ เท่ า  (M tCO 2eq )  ซึ่ งบรรลุ เ ป้ า หม ายของ 
แผนแม่บทฯ ในระยะแรกแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะสามารถ 
บรรลุเป้าหมายขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ใน NDC ได้ภายใน 
ปี 2573

บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการจัดท�าแผนระดับชาติ

13.2
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยจัดท�าแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ปี        พ.ศ.          2564      -      2573            รวมทั้งยุทธศาสตร์และ
แผนรายสาขาเพ่ือรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  อาทิ  ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
(พ.ศ. 2560 - 2564)  

ปัจจุบัน      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างจัดท�า   (ร่าง)    พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. . . .  และ (ร่ าง) กรอบหลักการ 
กฎหมายล� า ดับรอง เ พ่ือสนับสนุนให้มีการประ เมิน 
ปริมาณการปล่อย      การกักเก็บ      การลดก๊าซเรือนกระจก 
แล ะก ารจั ดท� า ร ายงาน  โดยวิ ธี ต รวจวั ดร ายงาน
และทวนสอบท่ีได้มาตรฐานตามพันธกรณีระหว่าง 
ประเทศ      รวมทั้งก�าหนดกลไกส่งเสริมการลดปริมาณ 
ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว ต่ อ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี 
ประ สิทธิภาพ  นอกจากนี้   คณะกรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้เห็นชอบ 
ให้ประเทศไทยเข้าร่วมกลุ่ม Nitric  Acid  Climate 
Act ion  Group (NACAG) เ พ่ือส่ง เสริมการลด 
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ จากการผลิตกรดไนตริก      ซึ่งจะช่วย 
ผลักดันการด�าเนินงานเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้           ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย (Thailand  Greenhouse 
Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ซึ่งจะ 
ช่วยให้มีฐานข้อมูลกลางของประเทศในการประเมิน 
และจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ 
และสามารถค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม 
แนวทางของคู่มือการจัดท�าบัญชีฯ ค.ศ. 2006 ของ 
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate    Change:  IPCC) 

 
ความท้าทาย
แม้ปร ะ เทศไทยจะประสบความส� า เ ร็ จ ในร ะดับที่ น่ า 
พึงพอใจ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในระยะแรก แต่ยังมี 
ความท้าทายในการรักษาสถานภาพดังกล่าว และเร่ง 
พัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมาตรการและแนวปฏิบัติที่ ก� าหนดไว้ ใน NDC  
จ�าเป็นต้องใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ซึ่งประเทศไทยยังขาดความเชี่ยวชาญและ 
เทคโนโลยีในประเทศ 

นอกจากน้ี การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท�าบัญชีปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�า เนิดต่าง ๆ 
ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของภาคเอกชน และยังขาดการจัดเก็บข้อมูลการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสัดส่วน 

ข้อเสนอแนะ
ควรประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดัน 
ให้เกิดการด�าเนินการตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับสาขาการผลิตที่ หลากหลาย โดย 
บูรณาการความร่วมมือให้การท�างานมีความสอดประสาน
และไม่เกิดความซ�้าซ้อน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคเอกชน 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานได้อย่างม ี
นัยส�าคัญ นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาขีดความสามารถ 
ขององค์กรเครือข่ายทุกระดับ เพ่ือให้มีองค์ความรู้  
และสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่จะ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่งเสริม 
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ภาษีคาร์บอนและ 
การยกเว้นภาษีเงินได้แก่นิติบุคคลที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจ 
ให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจมากยิ่งขึ้น  
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ประ เทศ ไทย เ ป็นห นึ่ ง ใน  10 ปร ะ เทศ ที่ ได้ รั บผลกร ะทบจากการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศสูง ที่ สุ ด 
ในช่วงปี 2542 - 2561 ซึ่งสะท้อนในดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ (Climate Risk Index) ที่จัดท�าโดย 
องค์กร Germanwatch โดยได้รับผลกระทบทั้งจากอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และการกัดเซาะ 
ชายฝ่ังที่มีความถี่และความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น การส่งเสริมความตระหนักรู้และเพ่ิมขีดความสามารถของ 
ประชากร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นเรื่องส�าคัญ รวมถึงการพัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ก�าหนด 
แนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน เท่าเทียม และท่ัวถึง หลักการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ ยั่ งยืน  เ พ่ือ ให้คนไทยทุกคนได้ รั บการศึกษาและ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมคุณภาพ 
ชีวิตที่ เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21 โดยมุ่ง 
พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน 
ศตวรรษที่  2 1  อ า ทิ  ทักษ ะด้ านความ เ ข้ า ใ จต่ าง 
วัฒนธรรมต่ างกระบวนทัศน์ ซึ่ ง เ ป็นทักษะส� าคัญ 
ส�าหรับการเป็นพลเมืองโลก 

ใ นด้ า นหลั กสู ต ร  ได้ มี ก า ร จัดก า ร เ รี ยนก า รสอน
หมวดวิชาแกนกลางกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และวิชา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พ.ศ .  2551  
ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปที่ ไม่ได้อยู่ ในระบบ
โรงเรียนในรายวิชาบังคับใน 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่  
สาร ะทักษะการ เรียนรู้  สาร ะความรู้ พ้ื นฐาน สาร ะ 
การประกอบอาชีพ สาระทักษะการด�าเนินชีวิต และสาระ 
การพัฒนาสังคม ซ่ึงในเรื่องความเป็นพลเมืองและ 
การศึกษา เ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนจะ เกี่ ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนในสาระการพัฒนาสังคม 
รายวิชาสังคมศึกษา รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
และรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในระยะที่ผ่านมา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสริม 
สร้างการตระหนักรู้และปลูกฝังจิตส�านักด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนา 
องค์ความ รู้  หลักสูตรและกิจกรรมต้นแบบและสื่ อ 
การเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก 
และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สนับสนุน 
แนวคิดการจัดการศึกษา เ พ่ือการ พัฒนาที่ ยั่ งยื น 
โดยเน้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  โดยในปัจจุบัน 
มี จ� า น วน โ ร ง เ รี ยนสิ่ ง แ วด ล้ อม ฯ  1 89  โ ร ง เ รี ย น   
ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ และได้สนับสนุนกิจกรรม 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนและเครือข่ายเยาวชน  อาท ิ
โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 
8  ปี  แล ะ โครงการมหิ งสาสายสืบส� าหรั บ เด็ กอาย ุ
8 - 18 ปี เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
ศักยภาพตามช่วงวัย  โดยการท�ากิจกรรมส�ารวจและ 
ดูแลรักษาพ้ืนที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
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ในช่วงปี 2561 - 2562 ภาครัฐได้ด� า เ นินโครงการ 
เพ่ือสร้างจิตส�านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่
เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพ้ืนที่     เช่น     โครงการค่ายเยาวชนรักษ์
พงไพร และ โครงการพัฒนาเครือ ข่ายอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ าน  
(ทสม.)         นอกจากน้ี             สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี    (สสวท.)     ได้น�าประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศพัฒนาคู่มือครูให้มีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหาหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ คณิ ต ศ า ส ต ร์    
วิทยาศาสตร์            และสาระภูมิศาสตร์                ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 รวมท้ังได้ด�า เ นินโครงการวิทยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อมโลก     (GLOBE)    ซ่ึงเป็นโครงการนานาชาติ
ที่ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในระดับโรงเรียน 

ขณะที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดท�า     (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านปฏิบัติการเสริมพลัง 
ความร่วมมือด้านภูมิอากาศ เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนิน 
งานตามภารกิจ “การปฏิบัติการเพ่ือเสริมพลังรับมือ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ทั้งด้านการศึกษา 
ฝึ ก อบ รม แล ะ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า มต ร ะ หนั ก รู้ อ ย่ า ง มี 
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์  โดยการมีส่วนร่วม 
ของปร ะช าชนอง ค์กร  แล ะ เครื อ ข่ าย ที่ เ กี่ ย วข้ อง 
รวมถึ งองค์ ก า รบริ ห า รจั ดก า รก๊ า ซ เ รื อนกร ะ จก 
(องค์การมหาชน) ได้จัดตั้ง ศูนย์วิชาการนานาชาติ 
ด้ านการ เป ลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (C l imate 
Change        International         Technical      and     Training
Center :  CITC) ซึ่ งจะ เสริมสร้ างศักยภาพและขีด 
ความสามารถเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น         โดยพัฒนา 
และจัดท�าหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ

 
ความท้าทาย
แม้ว่าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติ 
การสนับสนุนการลดก๊ าซเรือนกระจกของประ เทศ  
ปี 2564-2573 ได้มีการสนับสนุนการท�า Flagship  
Project โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับ 
การเรียนรู้หน่วยงานหลัก แต่เนื่องจากปัจจุบันแผน 
ดังกล่ าวอ ยู่ร ะหว่ างการปรับปรุง ท� า ให้ยัง ไม่ ได้ม ี
การประกาศใ ช้อย่ าง เ ป็นทางการ ซ่ึงอาจจะท� า ให ้
การด�าเนินการตามโครงการมีความล่าช้า นอกจากนี้ 
ในช่องทางของ CITC ที่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป 
สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ได้นั้น ในบางครั้ง 
ประสบปัญหาในการเชื่อมต่อระบบและการประชาสัมพันธ์ 
ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรประสานความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนและประชาสังคมในการด�า เนินการที่ 
ส� าคัญ เ ช่น  โครงการจับ คู่บริษั ท ไทยกับสถาบัน 
การศึกษาในพ้ืนที่และประชาสังคมในการร่วมกันจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและโครงการส�านึกอนุรักษ์ชุมชนบ้านเกิด  
อีกทั้งทุกภาคส่วนยังควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
หลักสูตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในทุกระดับการเรียนรู้ โดยต้องพัฒนาทั้งหลักสูตร 
เพ่ือการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและน�าประเทศไทย 
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในการบรรลุ ข้อตกลงปารีสในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (COP21) ในเดือนธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศพัฒนาแล้วได้ให้ค�ามั่นว่า 
จะให้เงินทุนสนับสนุนแก่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการด�าเนินการด้านการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะระดมทุนจ�านวน 
1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ภายในปี 2563 ซึ่งรวมถึงการให้ทุนสนับสนุนกองทุนภูมิอากาศสี เขียว1 

(Green Climate Fund: GCF) และจะยังคงให้การสนับสนุนเงินทุนขั้นต�่าปีละ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 โดยจะหารือถึงจ�านวนเงินทุนสนับสนุนที่จะปรับเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 มอบหมาย 
ให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลัก 
(National Designated Authority) ของกองทุน 
ภู มิ อ ากาศสี เ ขี ยว  ซึ่ ง มีจุ ด มุ่งหมาย เ พ่ือส่ ง เสริ ม 
ความร่วมมือและการ บูรณาด้ านการด� า เนินงานที่ 
เ กี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศกับ 
ผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและ 
ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ 
เพ่ือก่อให้เกิดการประสานเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศเ ข้ากับแหล่งทุนต่ าง ๆ ทั้ง ในและ 
ต่ างประ เทศอันจะน� า ไปสู่ น โยบายที่ มีปร ะสิทธิภาพ  
มีระบบการติดตามการด�าเนินการที่ครอบคลุมและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพอากาศ อย่ าง ไ รก็ดี  ปร ะ เทศ ไทย เ ป็น 
ประเทศนอกภาคผนวกและเป็นประเทศก�าลังพัฒนา 
จึงไม่มี พันธกรณีในการระดมทุนภายใต้  UNFCCC 
โดยปร ะ เทศ ไทย เ ป็นผู้ ไ ด้ รั บการสนั บสนุ นภาย ใต ้

กองทุน GCF โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 
5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยประสานงานหลักของประเทศ  
7 กิจกรรม 

ด�าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกพันต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่ง
ให้ได้จ�านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพ่ือสนองความต้องการของประเทศ
ก�าลังพัฒนา ภายใต้บริบทของการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนและมีความโปร่งใส

ในการด�าเนินงาน ตลอดจนท�าให้กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) 
ด�าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านการระดมทุนโดยเร็วที่สุด

13.a
SDG

1  กองทุนภูมิอากาศสีเขียวเป็นกลไกทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประชาคมโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต�่าและมีความสามารถใน 

   การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยค�านึงถึงความต้องการของประเทศเป็นหลัก โดยจะมีการจัดสรรเงินทุนที่ระดมได้ในสัดส่วนที่เท่ากันเพ่ือใช้ในการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซ
   เรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ โดยร้อยละ 50 ของเงินด้านการปรับตัวจะจัดสรรให้กับประเทศที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ ได้แก่ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก�าลังพัฒนาที่เป็น
   เกาะขนาดเล็ก และกลุ่มประเทศแอฟริกา โดยได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4 ด้าน ได้แก่ (1) เพ่ิมการผลิตและการเข้าถึงพลังงานที่มีการปล่อยคาร์บอนต�่า 
   (2) เพ่ิมการขนส่งที่มีระบบการปล่อยคาร์บอนต�่า (3) อาคาร เมืองอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟา้ และ (4) การใช้ที่ดิน การตัดไม้ท�าลายป่าการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน เพ่ิมการดูดกลับคาร์บอน
   ในภาคป่าไม้ และเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สุขภาพความเป็นอยู่และความมั่นคงด้านอาหารและน�้า (2) การด�ารงชีวิตของผู้คนและชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
   (3) ระบบสาธารณูปโภคและสภาวะแวดล้อม และ (4) ระบบนิเวศและการบริการ
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13ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ด�าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกพันต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่ง
ให้ได้จ�านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพ่ือสนองความต้องการของประเทศ
ก�าลังพัฒนา ภายใต้บริบทของการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนและมีความโปร่งใส

ในการด�าเนินงาน ตลอดจนท�าให้กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) 
ด�าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านการระดมทุนโดยเร็วที่สุด

13.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
GCF เ พ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ใ นปร ะ เ ทศ ไทย  ปร ะกอบด้ วย  ห น่ วยง านภ าครั ฐ 
ภ าค เ อกชน  ภ าค ธุ รกิ จ  แล ะภ าคสถา บันก า ร เ งิ น 
การธนาคาร      โดยขอรับการสนับสนุนโครงการเตรียม
ความพร้อม 5 โครงการ  ปร ะกอบด้วย ( 1 )  NDA 
Strengthening        support       for    Thailand       through 
GIZ (2) Strategic  framework  support  for 
Thailand         through        CTCN       and         UNEP       (3)      Strategic
  framework      support    for     Thailand          through    GIZ     
(4)    Strategic       framework       support       for      Thailand  
through       GGGI        และ     (5)     NDC       Strengthening      and   
country        programming           support       for      Thailand 
through       GIZ    และยังได้เสนอโครงการเพ่ิมเติม       ได้แก่ 
โครงการ    Building       Climate      Change       Mitigation 
and    Climate     Resilient      Coastal     Communities   
and  Ecosystems  in Asia เพ่ือลดผลกระทบจาก 
การ เปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิอ ากาศแล ะ รักษา 
ความสมดุลของระบบนิ เวศชาย ฝ่ัง และ โครงการ 
Enhance  Cl imate  Resi l ience  in  Thai land   
through   Effective  Water  Management  and  
Sustainable         Agriculture             ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสังคม 
ที่มั่นคงและมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศผ่าน
การบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ 

 
ความท้าทาย
ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศ 
สีเขียว ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ 
และแผนงานที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยต้องเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ 
ของ GCF โดยหน่วยงานปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
(Accredited Entity: AE) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยัง 
ไม่มีหน่วยงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เนื่องจากอยู ่
ระหว่างขั้นตอนการสมัครของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 
โครงการอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกองทุนเป็น 
จ�านวนมากท�าให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องยกระดับศักยภาพของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามมาตรฐานการขอรับทุนสนับสนุนจาก GCF  
เพ่ือทีจ่ะไดส้ามารถใชป้ระโยชนจ์าก GCF ไดอ้ยา่งสงูสดุ 

ข้อเสนอแนะ
ประชาคมโลกควรเร่งรัดการด�าเนินการตามพันธสัญญา 
ที่ ร่วมให้สัตยาบันเข้ าร่วมในข้อตกลงปารีส เ พ่ือให้ 
การด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีความเข้มข้นและบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว ในส่วนของ 
ประเทศไทย ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน 
ปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้ารับการสนับสนุน 
จาก GCF และสนับสนุนหน่วยงานเหล่าน้ันในการเข้าถึง 
เ งิ นทุ นจ ากกองทุ นสี เ ขี ย วม ากขึ้ น  อี กทั้ ง ควร มี 
ความจริงจังในการสนับสนุนการบรรจุมิติการปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ไว้ในแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการใน 
ทุกภาคส่วน 

1  กองทุนภูมิอากาศสีเขียวเป็นกลไกทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประชาคมโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต�่าและมีความสามารถใน 

   การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยค�านึงถึงความต้องการของประเทศเป็นหลัก โดยจะมีการจัดสรรเงินทุนท่ีระดมได้ในสัดส่วนท่ีเท่ากันเพ่ือใช้ในการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซ
   เรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ โดยร้อยละ 50 ของเงินด้านการปรับตัวจะจัดสรรให้กับประเทศที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ ได้แก่ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก�าลังพัฒนาที่เป็น
   เกาะขนาดเล็ก และกลุ่มประเทศแอฟริกา โดยได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4 ด้าน ได้แก่ (1) เพ่ิมการผลิตและการเข้าถึงพลังงานที่มีการปล่อยคาร์บอนต�่า 
   (2) เพ่ิมการขนส่งที่มีระบบการปล่อยคาร์บอนต�่า (3) อาคาร เมืองอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟา้ และ (4) การใช้ที่ดิน การตัดไม้ท�าลายป่าการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน เพ่ิมการดูดกลับคาร์บอน
   ในภาคป่าไม้ และเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สุขภาพความเป็นอยู่และความมั่นคงด้านอาหารและน�้า (2) การด�ารงชีวิตของผู้คนและชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
   (3) ระบบสาธารณูปโภคและสภาวะแวดล้อม และ (4) ระบบนิเวศและการบริการ
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13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ด้วยระดับการพัฒนาของประเทศที่แตกต่างกันส่งผลต่อศักยภาพในการด�าเนินการให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม  
โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ยังมีข้อจ�ากัดในด้านเงินทุน เทคโนโลยี องค์ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประเด็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าอื่น ๆ เช่น การแก้ ไขปัญหาความยากจน  
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเหล่านี้จึงมีความส�าคัญ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันของโลกเพ่ือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือทาง 
วิชาการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศ 
ที่ เ ป็นหมู่ เกา ะ ในหลากหลายด้ าน อาทิ การจัดการ 
ภัยพิบัติ  การรับมือและการสร้ างความสามารถใน 
การปรับตัว โดยที่ผ่านมา กรมความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักได้จัดท�าโครงการ 
ให้ ความช่ วย เห ลือ ในการ พัฒนาอง ค์ความรู้ ด้ าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะแรก (พ.ศ.2560 - 
2562) ผ่านหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 
นานาชาติ (Thailand International Postgraduate 
Programme: TIPP) นอกจากน้ี ยังได้วางแผนการจัดท�า 
โครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2565) โดย 
ได้คัดเลือกหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติเพ่ือบรรจุ 
ในแผนงานแล้วจ� านวน 11 หลักสูตรและจัดอบรม 
ระยะสั้นเพ่ือให้ความรู้กับประเทศต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค 
ทั่ ว โลก ซึ่งที่ผ่ านมาประ เทศไทยให้ความส� าคัญกับ 
การเสริมสร้างศักยภาพของสตรี โดยมีแนวโน้มผู้รับทุน 
ที่เป็นเพศหญิงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 38.07 
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 48.72 ในปี 2562

ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความส�าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน

 และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ

13.b
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยด�าเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในปร ะ เด็นการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศผ่ าน 
หน่วยงานทุกภาคส่วน      อาทิ    การจัดการอบรมภายใต้
โครงการ    Green      Energy    for    Low      Carbon      Society 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่     
เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ของไทยด้านพลังงานสะอาด
เช่น  โครงการส่ง เสริมความร่วมมือร ะดับภูมิภาค 
ในการวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ     โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ แล ะสิ่ ง แวดล้ อม   ซ่ึ งมุ่ ง เ น้ นการศึ กษา 
วิเคราะห์     และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ         ความเปราะบาง 
ของพ้ืนที่ ชุมชนรอยต่อระห ว่างประ เทศ  และช่วย 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้าง 
ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนรอยต่อระหว่าง 
ประเทศ     นอกจากนี้     มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได ้
ด�าเนินโครงการเพ่ือบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศอีกหลายโครงการ  อาทิ  เครือข่าย 
เ มื อง เอ เ ชี ย เ พ่ื อ รั บมื อกั บก า ร เปลี่ ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change 
Re s i l i e n c e  N e two r k :  ACCC R N )  มุ่ ง เ น้ น 
การด�าเนินการให้ 10 เมืองน�าร่องของ  4  ประเทศใน 
เอเชีย  ได้แก่  ไทย  เวียดนาม  อินโดนีเซีย และอินเดีย     
มีศักยภาพและความพร้อมในการด�า เ นินการรับมือ 
กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แปลงของสภ าพภู มิ อ า ก า ศผ่ า น 
การบูรณาการระหว่ างหุ้ นส่วนการพัฒนาในระดับ 
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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13ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความส�าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน

 และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ

13.b
SDG

 
ความท้าทาย
การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยต่อประเทศอื่น ๆ  
เป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการเป็นหลัก จากการด�า เนินงานที่ผ่ านมา 
พบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพภูมิอากาศให้แก่บุคลากร 
จากประเทศก�าลังพัฒนายังไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้ของผู้รับการอบรม อีกทั้ง 
ระบบการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศอาจเป็น 
อุปสรรคในการศึกษาต่อของผู้รับทุน รวมถึงการเก็บ 
ข้อมูลของประเทศไทยยังไม่มีการเก็บแบบเฉพาะเจาะจง 
จ�าแนกตามเพศ และแยกเป็นรายสาขาวิชาท่ีให้ทุน

ข้อเสนอแนะ
การ ให้ ความช่ วย เหลื อทางวิ ช าการควรมีก ารจัด 
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน 
เ ช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม เ พ่ือ ให้ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม 
และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
มีความครอบคลุม ช่วยให้ เกิดความรู้ความเข้าใจได ้
มากขึ้น และมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ 
นอกจากนี้ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีการจ�าแนกตาม 
รายสาขาวิชาห รือรายภูมิภาค โดยระบุผู้ ได้ รับ ทุน 
ตามเพศ เพ่ือสะท้อนถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
และเป็นแนวทางในการจัดสรรทุนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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เป้าหมายที่ 

14

SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas 
           and marine resources for sustainable development 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล

และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาสมุทรและทะเลมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรฝน น�้าดื่ม ภูมิอากาศ ชายฝ่ัง 
รวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเล โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ัง 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบก ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
หล่อเลี้ยงชีวิต อย่างไรก็ดี ปัญหาท้องทะเลไทยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่น มลพิษทางทะเล ปรากฏการณ์
ทะเลกรด การกัดเซาะชายฝ่ัง ปริมาณสัตว์ทะเลลดลง  เช่น การท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม 
(IUU Fishing) และการท�าประมงพ้ืนบ้าน จากการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงส่งเสริมการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ประเทศไทยได้จัดท�าคู่มือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล 
ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของการจัดการที่มีระบบนิเวศเป็น 
ศูนย์กลาง และการวางแผนพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ังให้ครอบคลุมทุกมิต ิ
และได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการประมง IUU จนสามารถ 
ปลดใบเหลืองของคณะกรรมาธิการยุโรปได้อย่างเป็น 
ทางการในปี 2562 จากผลการประเมินดัชนีคุณภาพ 
มหาสมุทร (Ocean Health Index:OHI) ปี 2562 
ประเทศไทยได ้66 คะแนน จาก 100 คะแนน ต�า่กวา่คา่เฉลีย่ 
ของโลก (71 คะแนน) และถกูจดัอยูอ่นัดบัท่ี 130 จาก 221  
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ โดยมีตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง 
ได้แก่ การเป็นแหล่งอาหาร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาต ิ
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก UN Global SDG Database  
ประเมินว่าปริมาณขยะทะเลของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 
447,946 ชิ้น ต่อตารางกิโลเมตร ในปี 2559 เป็น  
804,727 ชิน้ตอ่ตารางกโิลเมตร ในปี 2561 ซ่ึงเพ่ิมขึน้ถงึ 
ร้อยละ 79.65 และมีความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอ  
ที่ ผิดปกติจากการส�ารวจระยะไกล (Chlorophyl-a  
Anomaly, Remote Sensing) อยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ 
ที่ร้อยละ 1.36 ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.57  
ในปี 2561 บ่งชี้ถึงสถานการณ์การเกิดปรากฏการณ์ 
ยโูทรฟเิคชัน่ในทอ้งทะเลไทย

14
SDG

ที่มา: Ocean Health Index

ผลการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร
ของประเทศไทย ปี 2562

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาคส่วน ที่ เ กี่ ยวข้อง ได้ส่ ง เสริมการอนุ รั กษ์ฟื้ น ฟู 
ใ ช้ประ โยชน์และบ ริหารจัดการทรัพยากรทางทะ เล 
และชายฝ่ังอย่างยั่งยืน        อาทิ        การจัดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
ชายฝ่ังแห่งชาติ                การจัดท�าแผนการบริหารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทย     พ.ศ.    2563 – 2567      การจัดท�าแผน 
อนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่       1      ( พ.ศ.   2563 – 2565) 
ก า รออกร ะ เ บี ย บกรมปร ะ มงว่ า ด้ ว ยก า ร ขอแล ะ 
การออกใบรับรองมาตรฐานการท�าประมงพ้ืนบ้านอย่าง 
ยั่งยืนและแปรรูปสินค้ าประมงพ้ืนบ้ าน พ.ศ . 2563  
ตลอดจน การจัดท�า        Roadmap     การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ.   2561  – 2573       และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ.   2559   – 2564)

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้จัดท�าฐานข้อมูลกลางและ 
มาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง     ติดตาม
ระดับความเป็นกรดของทะเลและมหาสมุทรโดยตรวจ 
วัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ความละเอียดสูง 
รวมทั้งบูรณาการข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
และข้อมูลอื่น  ๆ  เ พ่ือให้การวิเคราะห์และประมวลผล 
เป็นไปอย่างแม่นย�าและรวดเร็วยิ่งขึ้นตลอดจนพัฒนา
ส่ วน เ ช่ื อมต่ อแบบจ� า ลอง  pyGNOME เ พ่ือ ใ ช้ ใ น 
การคาดการณ์ผลกระทบที่จากน�้ามันรั่วไหลต่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง 

ในการแก้ไขปัญหาการประมง        IUU   ภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์
บัญชาการแก้ไขการท�าประมงผิดกฎหมาย  (ศปมผ.) 
เ พ่ือเร่งรัดการแก้ ไขปัญหา โดยปรับปรุงกฎหมาย 
และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการท�าการประมง     ด�าเนิน 
มาตรการประเทศไทยปลอดสัตว์น�้าและสินค้าสัตว์น�้า 
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล

และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ที่ ม าจ ากการท� าปร ะมง  IUU  รวมทั้ งผลั ก ดัน ให้ ม ี
การจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพ่ือต่อต้านการประมง 
IUU      เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการ
ตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวังของประเทศสมาชิก 
ในการ ต่อ ต้ านการปร ะมง IUU ในอา เซี ยนแล ะ ได้ 
จัดตั้ งศูนย์อ� านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล (ศรชล.) ท�าหน้าที่ ในการคุ้มกันผลประโยชน์ 
ทางทะเล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   พ.ศ.  2562

นอกจากนี้  ได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย 
ทางทะเลให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 รวมทั้ง เตรียมการ 
เ พ่ือรองรับพันธกรณีและพัฒนาการของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศที่จะมีการตราขึ้นมาใหม่และที่จะปรับ
เปลี่ยนไปในอนาคต 

ความท้าทาย
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะในทะเล ที่ต้องมีการจัดการและ 
บ�าบัดขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นก�าเนิดท้ังบนแผ่นดิน 
และในมหาสมุทร ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ันของพ้ืนที่ 
แนวชายฝ่ัง ซึ่งต้องมีการจัดการของเสียและมลพิษ 
จากการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังความเป็นกรด 
ของทะเลและมหาสมุทรอันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศ  ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเป็นต้นเหตุส�าคัญ 
ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะภาค 
พลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง 
นอกจากนี้   การพัฒนาการประมงอย่างย่ังยืนของประเทศ
ไทยยังคงมีความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เช่น การห้ามการท�าประมงท่ีท�าลายสัตว ์
วัยอ่อน และการลดจ�านวนของเรือป่ันไฟจับสัตว์น�้าที่ใช้ 
อวนตาถี่ 

ข้อเสนอแนะ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นปัจจัย 
ส�าคัญในการขับเคลื่อน SDG 14 ให้ประสบผลส�าเร็จ 
รวมทั้งควรพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลท่ี 
ครอบคลุมและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนน�าใ ช้ เทคโนโลยีและข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ี 
ทันสมัยมาสนับสนุนการก�าหนดนโยบายและแผนการ 
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ 
กับผู้ประกอบการท�าประมงและประชาชนทั่วไปให้เห็นถึง 
ความส�าคัญของการท�าประมงอย่างยั่งยืนที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด�าเนินมาตรการท่ี 
สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการท�าประมงขนาด 
เล็กควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือขจัดการท�า 
ประมง IUU โดยค�านึงถึงความมั่นคงทางอาหาร วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมของการท�าประมงพ้ืนบ้าน 

SDG

14.1
SDG

14.5

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : 
สถานการณ์ต�่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย

SDG

14.2
SDG

14.6

บรรลุค่าเป้าหมาย : 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG

14.7

SDG

14.4
SDG

14.a
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย :
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

SDG

14.3
SDG

14.b
SDG

14.c
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง : 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินสถานะของ SDG 14
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แนวคิด SEACOSYSTEM เป็นความร่วมมือในการพัฒนา
และฟื้ นฟูท้องทะเลไทยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของพ้ืนท่ี ในการจัดการ 
กับปัญหาทะเลไทยที่ก�าลังเข้าสู่ระยะวิกฤติจากปัญหา 
ขยะในทะเลปะการังฟอกขาวปะการังเสื่อมโทรมการ 
สูญพันธุ์ของมวลสัตว์น�้า ตลอดจนผลกระทบต่อการท�า 
ประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งแนวคิด SEACOSYSTEM จะยึดหลัก 
การอนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล 
เชิงบูรณาการผ่านการด�าเนินโครงการที่หลากหลาย 
โดยเน้นความส�าคัญ 5 ด้าน ตั้งแต่นโยบายในการพัฒนา 
รูปแบบการท�าธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 
ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการมี 
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การส่งเสริมศักยภาพชีวิต 
ชุมชน    โดยพัฒนาความเป็นอยูท่ีด่อียา่งยัง่ยนืดว้ยรูปแบบ
ธุรกิจเพ่ือสังคม การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า เช่น 
โครงการป่าชายเลน โครงการปะการังเทียม บ้านปลา  
แนวเขตและกติกาเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน  
การขยายพันธุ์สัตว์น�้า เช่น โครงการธนาคารสัตว์น�้า และ
การวิจัยและพัฒนา โดยร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ด้านทรัพยากรทางทะเลระดับประเทศ ผ่านงานวิจัยที่เกิด 
จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ�ากัด มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมประมง และกลุ่มภาคประชา 
สังคมในพ้ืนที่ ได้ด�าเนินการในโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ 

กรณีศึกษา

แนวคิด SEACOSYSTEM เพ่ือทะเลไทยยั่งยืน
1. การจัดวางปะการังเทียมระยะที่ 1 จ�านวน 1,000 แท่ง 
ในพ้ืนที่ต�าบลกระดังงา อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
และต�าบลปะนาเระ อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

2. การจัดวางปะการังเทียมระยะที่ 2 จ�านวน 1,000 แท่ง 
ในพ้ืนที่ชุมชนทะเลชายฝ่ัง อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
และอ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

3. โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ที่ด�าเนิน 
การต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดยสามารถร่วมอนุรักษ์ 
และฟื้ นฟูป่าชายเลนได้รวม 2,388 ไร่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ ระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และพังงา

4. รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกตามเกาะต่าง ๆ ในทะเล 
ฝ่ังอันดา มันและอ่ าว ไทย เช่ น  โครงการ เก็บขยะ 
ข้ามเวลาบริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่ เกาะเภตรา และ 
อ่าวต่าง ๆ บนเกาะเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
ของชาวสตูล

5. กิจกรรรมรณรงค์สร้างการเรียนรู้การจัดการขยะ 
สู่การพัฒนาการขับเคลื่อนตรังย่ังยืน ท�าความดีด้วย 
หัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ Save เพ่ือนมาเรียม 
รณรงค์เก็บขยะทะเล เขตเลเสบ้าน เพ่ือตรังยั่งยืน 

6. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้ นฟู 
ทรัพยากรทางทะ เล  ตลอดจนการพัฒนาและยก 
ระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน ณ จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

ที่มา: เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

14
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และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัญหามลพิษทางทะเลมีความซับซ้อนอยา่งยิง่ เน่ืองดว้ยลกัษณะของทะเลทีอ่ยู่ปลายน�า้ ท�าใหก้จิกรรมและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
บนแผ่นดินและชายฝ่ังมีโอกาสท�าให้เกิดสิ่งปนเป้ือนลงสู่ทะเล อาทิ การปล่อยน�้าเสีย ภาวะอุทกภัย การทิ้งขยะ 
จากแผ่นดินและชายฝ่ัง ตลอดจนการปนเป้ือนของมลพิษจากการท�ากิจกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งส่งผลท�าให้คุณภาพน�้าทะเลมีสภาพไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชพรรณและสัตว์ทะเล ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ในการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตพ้ืนถิ่นในทะเล 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ผลการประเมินคะแนนของตัวชี้วัดด้านคุณภาพน�้าทะเล 
(Clean ocean waters) ภายใต้ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร 
(Ocean Health Index: OHI) ที่จัดท�าโดย Global  
OHI Team ซึ่งครอบคลุมการวัดการปนเป้ือนของน�้า 
ทะเลจากสารเคมี ธาตุอาหารส่วนเกิน จุลินทรีย์ที่มาจาก 
มนุษย์และขยะ พบว่า ในปี 2562 คุณภาพมหาสมุทรของ 
ประเทศไทยปรับตัวดีข้ึน จาก 58 คะแนน ในปี 2561 
เป็น 60 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม และอยู่ในอันดับที่ 
107 จาก 221 ประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ 
ข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมควบคุมมลพิษที่ระบุว่าในรอบ 
10 ปีที่ผ่านมา คุณภาพน�้าทะเลชายฝ่ังของไทยที่อยู่ใน 
เกณฑ์ดีมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2562 คุณภาพ 
น�้าทะเลชายฝ่ังของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมีสัดส่วนร้อยละ 59 
พอใช้ร้อยละ 34  เสื่อมโทรมร้อยละ 3  เสื่อมโทรมมากร้อยละ
2 และระดับดีมากร้อยละ 2 

ที่มา: Ocean Health Index

ผลการประเมินคะแนนคุณภาพน�้าทะเลของประเทศไทย
ปี 2558 - 2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

คุณภาพน�้าทะเลชายฝ่ังของประเทศไทย ปี 2553 - 2562

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ด้านการจัดการและลดขยะทะเลของ 
ประเทศไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร และมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถ 
บรรล ุ  SDG   14.1   ภายในปี  2568  และเป้าหมายของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งลดขยะในทะเล 
ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2570 โดยในปี 2560 พบว่ามี 
ปรมิาณขยะมลูฝอยในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายฝ่ังทะเล 23 จงัหวดั
มากถึง 11.47 ล้านตัน แบ่งเป็นขยะที่มีการก�าจัดอย่าง 
ถกูตอ้ง 6.89 ลา้นตนั (รอ้ยละ 60) น�ากลบัไปใชป้ระโยชน์ 
3.02 ลา้นตนั (รอ้ยละ 26) และก�าจดัไม่ถกูตอ้ง  1.55  ลา้นตนั 
(ร้อยละ 14) ในจ�านวนดังกล่าวจะมีขยะพลาสติกอยู่ 
ประมาณ 340,000 ตัน โดยร้อยละ 10-15 มีโอกาส 
ปนเป้ือนลงสู่ทะเลได้ นอกจากนี้ ข้อมูลจาก UN Global  
SDG Database ประเมินว่าในปี 2561 ประเทศไทยมี 
ปรมิาณขยะทะเล (beach litter) 804,727 ช้ิน ตอ่ตาราง 
กิโลเมตร เพ่ิมขึ้นจาก 447,946 ชิ้นต่อตารางกิโลเมตร 
ในปี 2559 และมีความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ - เอ  
ที่ผิดปกติจากการส�ารวจระยะไกล (Chlorophyl-a       
anomaly, remote sensing) อยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ท่ี 
รอ้ยละ 1.36 ในปี 2563 เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 0.57 ในปี 2561  
ซึ่งข้อมูลคลอโรฟลิล์-เอ ดังกล่าวช่วยบ่งชี้สถานการณ์ 
การเกดิปรากฏการณย์โูทรฟเิคช่ัน

ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเล

และมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568

14.1
SDG
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ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเล

และมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568

14.1
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้จัดท�าฐานข้อมูล
กลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
รวมถึงการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับพืชทะเล สัตว์ 
ทะ เล การกัดเซาะชายฝ่ัง และการบริหารจัดการใน 
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ อาทิ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย  และโครงการบริหาร 
จัดการขยะทะเล ขณะเดียวกัน ยังได้ด�า เนินการวัด 
ความถี่ของการเกิดปรากฏการณ์น�้ าทะ เลเปลี่ยนสี       
(red tide)ในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน       และออกมาตรการ 
ที่ เกี่ยวข้องทางกฎหมาย   และการรณรงค์ต่าง  ๆ
 
นอกจากน้ี    ได้มีการจัดท�า   Roadmap  การจัดการขยะ 
พลาสติก พ.ศ.   2561 – 2573   และขับเคลื่อนแผนแม่บท 
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ     (พ.ศ.      2559 – 2564) 
ซึ่ ง มุ่ ง เ น้ นก า ร จั ดก า ร ขย ะ มู ล ฝอย ใ ห้ ค ร อบคลุ ม  
ทั้งต้นทาง กลางทาง      และปลายทาง     รวมทั้ง เร่งด�าเนิน 
การ เ พ่ือ ป้องกันและแก้ ไข ปัญหาขยะพลาสติกที่ มี 
ผลกร ะทบต่ อ สิ่ ง แวด ล้อม  โดย มุ่ งยก เ ลิกก าร ใ ช้ 
พลาสติก 4 ประเภท1 อย่างสิ้น เ ชิง และน�าพลาสติก 
กลั บ เ ข้ า สู่ ร ะ บบ เศรษฐกิ จหมุ น เ วี ยน ไม่ น้ อยก ว่ า 
ร้อยละ    50    ภายในปี     2565     ท้ังนี้      หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อยู่ระหว่างการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน�ามา 
วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟเิคชั่น 
หรื อสภาว ะที่ มี ธ าตุ อ าหาร ในมวลน�้ า อุ ดมสมบู รณ ์
มากเกิน ไปและท� า ให้ แพลงก์ตอนพืช เจ ริญเ ติบโต 
อย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อความสมดุลของ
ระบบนิเวศในทะเลของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ขยะและน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้ไหลลง 
สู่ทะเล นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการบังคับใช ้
กฎหมายกับผู้ก่อมลพิษที่มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือปล่อย 
น�้าเสียลงสู่ทะเลโดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีการบริหารจัดการและก�าจัดขยะที่ทันสมัย 
เพ่ือจัดการขยะอย่างถูกวิธีและน�าขยะกลับมาใช้ใหม ่
พร้อมกันนี้ควรบูรณาการข้อมูลทะเลและชายฝ่ังให้ 
เป็นระบบและครอบคลุมประเด็นมลพิษทางทะเลในทุกมิต ิ
เพ่ือให้เกิดการวัดผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความต่อเนื่อง

ความท้าทาย
การจัดเก็บขยะส่วนใหญ่ท่ีด�าเนินการอยู่ในประเทศไม่มี 
การแยกประเภทของขยะ ตลอดจนระดับและประสิทธิภาพ 
ของการใช้ประโยชน์หรือการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 
ยังมีขีดความสามารถที่จ�ากัด โดยส่วนใหญ่จบลงด้วย 
การเทกองการเผาแบบเปิด การฝังกลบที่ไม่ถูกหลักการ 
เผาในเตาเผา และการทิ้งในแม่น�้าล�าคลองและมหาสมุทร 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลสัตว์ทะเล 
การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงท�าให้คุณภาพน�้า 
ทะเลเสื่อมโทรมลงอย่างมีนัยส�าคัญ

1  พลาสติก 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบบาง ถุงพลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน (2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร ไม่รวมถึงโฟมที่ใช้กันกระแทกในภาคอุตสาหกรรม 
   (3) แก้วพลาสติกบาง แก้วพลาสติก ความหนาน้อยกว่า 100 ไมครอน และ (4) หลอดพลาสติก ยกเว้นการใช้กรณีจ�าเป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา ผู้ป่วย 
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และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการเพ่ือปกป้องและฟื้ นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้น 
การใช้แนวทางการจัดการท่ีมีระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง (Ecosystem Approach: EA หรือ Ecosystem-based 
Management: EBM) เป็นกลยุทธ์ส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ด้วยการ 
สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เสมอภาค ร่วมกับการฟื้ นฟู 
ทรัพยากรที่ เสื่อมโทรม โดยตระหนักว่าสวัสดิภาพของมนุษย์และสุขภาพของสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกัน  
ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับคู่มือ Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-based  
Management ที่จัดท�าโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment  
Programme: UNEP) เพ่ือแนะน�าหลักการและแนวปฏิบัติของ EBM ในการจัดการพ้ืนที่ทะเลและชายฝ่ังบนฐาน 
ของระบบนิเวศ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปถึงการน�าไปปฏิบัติ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้จัดท�า 
คู่มือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Guidelines of  
Marine Spatial Planning) เพ่ือเป็นแนวทางในการวาง
แผนเชิงพ้ืนที่ทะเลและการจัดการชายฝ่ังที่ครอบคลุม 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ เกิด 
การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และให้กิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝ่ังเป็นไปอย่างสมดุล  
นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณาด้านความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในระบบนิเวศใต้ทะเลจากคะแนนดัชนีคุณภาพ 
มหาสมุทร (OHI) แสดงให้เห็นว่า ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในระบบนิ เวศใต้ท ะ เลของไทยปรับตัวดี ข้ึน 

จาก 89 คะแนน ในปี 2561 เป็น 90 คะแนน ในปี 2562  
และจัดอยู่ ในล�าดับที่  79 จากทั้งหมด 221 ประเทศ  
อย่างไรก็ดี เ ม่ือพิจารณาจากสถิติสัตว์ทะเลหายาก 
เกยตื้นกลับพบว่ ามีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นจาก 294 ตัว  
ในปี 2555 เป็น 801 ตัว ในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
เต่าทะเลโลมา และวาฬ โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้สัตว์ทะเล 
โดยเฉพาะเต่าทะเลและพะยูนเกยตื้นมากที่สุด ได้แก่  
การติดเครื่องมือประมงและถูกกระแทก รวมทั้งการป่วย
จากมลพิษและขยะทะเล

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการ
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ความท้าทาย
ความเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของ 
ทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีที่มาจากหลาย 
สาเหตุทั้งที่ เ ป็นการกระท�าของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ 
เครื่องมือท�าการประมงผิดประเภท การบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
ชายเลน การปล่อยน�้าเสียและสารเคมีอันตรายลงสู่ทะเล 
และจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ระดับ 
อุณหภูมิในท้องทะเลเกิดความผันผวน การด�าเนินงาน 
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ทางทะเลดังกล่าว เป็นงานที่จ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา
และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากทรัพยากร 
ทางทะเลเป็นสิ่งที่ มี ชีวิตและเคล่ือนที่อยู่ตลอดเวลา 
ตามกระแสน�้าที่พัดพาเอาอาหารและสารอาหารที่จ�าเป็น 
ตามฤดูกาลมาหล่อ เลี้ ยงชีวิต ซึ่ งการ เค ล่ือนย้ าย 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กร ะ ท รวงทรั พย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ วดล้ อ ม 
ได้ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ปกป้องทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังทะเล ป่าชายเลน ปะการัง  และสัตว ์
ทะเลอย่างเป็นระบบ     โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้อง    ได้แก่   
แผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงแห่งชาตินโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และ 
ชายฝ่ังแห่งชาติ แผนการบริหารจัดการแนวปะการัง  
แล ะแผนบริ ห าร จัดการพะ ยูนแล ะแห ล่งหญ้ าท ะ เล  
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ด�าเนินการ 
ฟื้ นฟูและติดตามปะการังที่ด� า เนินการปลูกฟื้ นฟู ใน 
พ้ืนที่  150  ไร่ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทดลองจัดวาง 
วัสดุส�าหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และ 
ฟื้ นฟู ป่าชายโดยบูรณาการการทวงคืน (พลิกฟื้ น ) 
ผืน ป่าชายเลนจ� านวน 621 . 15 ไร่  ในจังหวัดระยอง 
สมุ ท ร ส า ค ร  สุ ร า ษฎร์ ธ า นี  ร ะ น อง  พั งง า  ก ร ะ บี่ 
แ ล ะ ต รั ง  ข ณ ะ ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ 
โดยกรมประมงได้ด�าเนินการก�าหนดเขตพ้ืนที่รักษา 
พันธุ์สัตว์น�้าในทะเล ก�าหนดประเภทเคร่ืองมือและวิธี
การท�าการประมง  รวมถึงก�าหนดพ้ืนที่และระยะเวลา 
ฤดูสัตว์น�้ ามี ไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น�้ า   
เป็นต้น 

เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันในทุกส่วนของมหาสมุทร  
จากทะ เลลึกไปยังน�้ าตื้ น จากชายฝ่ังไปยังชายฝ่ัง  
และขยายขอบเขตไปถึงพ้ืนดินตามแนวป่าชายเลน  
การด�าเนินงานในขอบเขตของพ้ืนที่รับผิดชอบภายใต้
อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว  
จึงเป็นเพียงส่วนต่อของภาพใหญ่ระดับโลก ที่ยังจ�าเป็น 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของ 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ การแบ่งเขตการใช ้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตามแนวคิด 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และ 
มาตรฐานสากลอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดสมดุลระหว่าง 
การสร้างรายได้/ใช้ประโยชน์กับการด�าเนินงานด้านการ 
อนุรักษ์ฟื้ นฟู บนหลักการของขีดความสามารถใน 
การฟื้นฟูตัวเองกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ของทรัพยากร 
ทางทะเล และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพ่ือให้ทุก 
ภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญ และผลกระทบท่ีจะ 
ตามมาจากมลพิษทางทะเลที่จะเกิดขึ้น โดยการด�าเนินงาน 
ในประเทศต้องให้ความส�าคัญกับการควบคุมก�ากับ 
การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเล 
หายากและด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ ฝ่าฝืนอย่าง 
จริงจัง และให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ทางทะเล ด้านการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ ยวเ ชิงคุณภาพที่ค� านึงถึงสมดุลของนิ เวศ 
ทางทะเล พร้อมไปกับการให้ความส�าคัญกับการส�ารวจ  
ศึกษาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพ่ือใช้ประโยชน ์
ในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ 
จากทรพัยากรทางทะเลของประเทศอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป  
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ความเป็นกรดของทะเลและมหาสมุทร (Ocean Acidification) หมายถึง ภาวะการลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง  
หรือการเข้าสู่สภาพความเป็นกรดของน�้าทะเลอันมีสาเหตุมาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมสูงขึ้นใน 
ชั้นบรรยากาศและได้ท�าละลายกับน�้าในมหาสมุทร โดยปัญหากรดในมหาสมุทรจัดเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่มีความ 
ส�าคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการผุกร่อนของปะการังที่ก�าลังเจริญเติบโต ท�าให้แนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์น�้าและพืชต่าง ๆ ถูกท�าลาย นอกจากนี้ ยังส่งผลโดยตรงต่อสัตว์ที่มีโครงสร้างหินปูน เช่น เม่นทะเล  
หอย ท�าให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยช้าลงหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์และถูกล่าได้ง่ายขึ้น ดังน้ัน ความเป็นกรด 
ของน�้าทะเลที่เพ่ิมขึ้น จะส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร และเพ่ิมความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ทะเล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ก รมท รั พ ย า ก ร ท า งท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝ่ั ง ไ ด้ ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบค่า pH ของน�้าทะเลในแหล่งประมงฝ่ังอ่าวไทย 
และทะเลอันดามัน จ�านวน 108 สถานี พบว่าระดับค่า pH  
เฉลี่ยทั้งฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอันดามันลดลงเล็กน้อย  
ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ทะเลไทยมี 
แนวโน้มความเป็นกรดเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ค่า pH ของน�้า 
ทะเลในอ่าวไทย ทั้ง ฝ่ังตะวันออก อ่าวไทยตอนบน  
และอ่าวไทยตอนล่างมีค่าลดลง ขณะที่อ่าวไทยตอนกลาง
มีค่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้จากค่าเฉลี่ย pH ของน�้าทะเล 
ในอ่าวไทยโดยรวมลดลงจาก 7.993 ในปี 2561 เป็น 
7.973 ในปี 2562 เช่นเดียวกับค่า pH ในทะเลฝ่ัง 
อันดามันที่ลดลงจากค่าเฉลี่ยที่ 7.994 ในปี 2561 เป็น  
7.973 ในปี 2562 

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ในอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน ปี 2561 – 2562

* โดยทั่วไปน�้าทะเลมีค่า pH ประมาณ 8.0 - 8.1

ที่มา: BIOACID

ผลกระทบจากความเป็นกรดของทะเลและมหาสมุทร

ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร 
โดยรวมถึงผ่านการเพ่ิมพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
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ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร 
โดยรวมถึงผ่านการเพ่ิมพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

14.3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝ่ั ง  ไ ด้ จั ด ท� า 
ฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล 
และชาย ฝ่ัง  และติดตามร ะ ดับความ เ ป็นกรดของ 
ทะ เลและมหาสมุทรด้วยการตรวจวัดด้วย เค รื่ อง 
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ความละเอียดสูง ในพ้ืนที่อ่าวไทย
และอันดามัน รวมท้ังท� าการศึกษาวิจัย ท่ี เกี่ยวข้อง 
กับพืชทะเล สัตว์ทะเล การกัดเซาะชายฝ่ัง และการบริหาร 
จัดการ ใน เขตพ้ืนที่อ นุรัก ษ์  ซึ่ ง เ ป็นการด� า เนินการ 
ที่ครอบคลุมการศึกษาทางทะเลมากที่สุดในปัจจุบัน 
อาทิ     โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง
ท ะ เ ลอ่ า ว ไ ทย  โ ค รงก า รบริ ห า ร จั ดก า รขย ะท ะ เ ล  
ตลอดจนการด�าเนินงานผ่านการออกมาตรการควบคุม
 มาตรการทางกฎหมาย และการรณรงค์ต่าง   ๆ

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส� าคัญกับการด� า เนินนโยบายเ พ่ือลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก 
อื่น ๆ ตามที่ประเทศไทยได้ก�าหนดเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined  
Contribution: NDC) รวมทั้งส่งเสริมการลดปัจจัย 
ที่ จ ะก่ อ ใ ห้ เ กิ ดมล พิษ ในท้ องท ะ เ ลจ ากการด� า เ นิ น 
กิจกรรมบนบกและชายฝ่ังที่ก่อให้ เกิดก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ ตลอดจนเพ่ิมพ้ืนที่ ป่าไม้ เ พ่ือดูดซับก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์และ เ ป็นแหล่งกักเ ก็บคาร์บอน   
รวมท้ัง ส่งเสริมการศึกษาวิจัยผลกระทบของสภาวะ 
ทะเลเป็นกรดต่อระบบนิเวศทางทะเลและเศรษฐกิจของ 
ประเทศ เพ่ือวางแนวทางรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ได้อย่างเหมาะสม

 
ความท้าทาย
ภาวะความเ ป็นกรดของน�้ าทะ เล เ ป็นปรากฏการณ์ 
ที่เกิดขึ้นจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศ  
ซึ่งถูกปล่อยมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศมีแนวโน้ม 
เพ่ิมสูงขึ้นและส่งผลต่อภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร 
ซึ่งการด�าเนินการเพ่ือควบคุมค่า pH ของน�้าทะเลให้อยู ่
ในระดับที่ เหมาะสมจ� า เ ป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนที่ เ ป็นสาเหตุส� า คัญของการปล่อย 
ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดยเฉพาะภาคพลังงาน  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้  
ระบบนิเวศในทะเลยังเผชิญกับความท้าทายจากระดับ 
อุณหภูมิของน�้าทะเลท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ซึ่งมีสาเหตุหลัก 
มาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิทัว่โลก
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การท�าประมงเป็นหนึ่งในกิจกรรมส�าคัญของเศรษฐกิจภาคทะเล ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส�าคัญของชุมชน 
และระดับอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ดี จากการพัฒนาของเทคโนโลยี 
ส่งผลให้การท�าประมงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถจับสัตว์น�้าได้เป็นจ�านวนมาก จนก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ 
โดยรวมจากการจับปลามากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์น�้ าหลากหลายชนิดในอนาคต  
ด้วยเหตุนี้ จึงควรให้ความส�าคัญกับการท�าประมงอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้ความส�าคัญกับมวลสัตว์น�้า (fish stock)  
และระดับผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ยปริมาณการจับสูงสุด 
ต่อปีที่สามารถจับสัตว์น�้าจากกลุ่มประชากรสัตว์น�้าในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากร 
ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ และเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยควรด�าเนินการควบคู่ไปกับการดูแล 
ควบคุม เฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการประมงท่ีผิดกฎหมาย การจับสัตว์น�้าที่เกินศักยภาพการผลิต พร้อมทั้งน�าแผนการบริหาร
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือฟื้ นฟูมวลสัตว์น�้าให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะที่ผ่ านมามีการด� า เ นินการฟื้ นฟูสัตว์ทะ เลใน 
ประเทศไทย อาทิ การตรวจสอบวงจรชีวิตปลาทูใน 
อ่าวไทย การจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมง  
เพ่ือฟื้ นฟูมวลสัตว์น�้ า ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ 
อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงระดับ MSY  
ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น�้า จากข้อมูล 
ปริมาณการจับสัตว์น�้ า ในบริ เวณอ่ าวไทยและทะ เล 
อันดามันระหว่างปี 2559 – 2562 ในกลุ่มสัตว์น�้าหน้าดิน 
กลุ่มปลากะตัก และกลุ่มปลาผิวน�้า พบว่ายังมีปริมาณ 
การจับไม่เกินระดับ MSY ยกเว้นปริมาณการจับปลาผิวน�้า 
ในทะเลอันดามันในปี 2560 และ 2561 

สัดส่วนการจับสัตว์น�้าต่อผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) 
อ่าวไทย

สัดส่วนการจับสัตว์น�้าต่อผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) 
อันดามัน

ที่มา: กรมประมง ประมวลโดย สศช.

ที่มา: กรมประมง ประมวลโดย สศช.

ภายในปี 2563 ให้ก�ากับการท�าการประมงอย่างมีประสิทธิผล และยุติการประมงเกินขีดจ�ากัด 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และแนวปฏิบัติ

ด้านการประมงที่เป็นไปในทางท�าลาย รวมทั้งด�าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการ
ที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะฟื้ นฟูมวลสัตว์น�้า (fish stock) อย่างน้อยที่สุดให้อยู่

ในระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น�้าเหล่านั้นภายในเวลาที่ส้ันที่สุดที่จะเป็นไปได้ 
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ภายในปี 2563 ให้ก�ากับการท�าการประมงอย่างมีประสิทธิผล และยุติการประมงเกินขีดจ�ากัด 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และแนวปฏิบัติ

ด้านการประมงที่เป็นไปในทางท�าลาย รวมทั้งด�าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการ
ที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะฟื้ นฟูมวลสัตว์น�้า (fish stock) อย่างน้อยที่สุดให้อยู่

ในระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น�้าเหล่านั้นภายในเวลาที่ส้ันที่สุดที่จะเป็นไปได้ 

14.4
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้จัดท� าแผนการบริหารจัดการประมง 
ทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567 เพ่ือเป็น 
แนวทาง ในการบริ ห าร จัดการการท� าปร ะมงทะ เล  
ทั้ ง เ รือประมงพ้ืนบ้านและ เรื อพาณิชย์  และการท� า 
ประมงทะเลโดยเรือประมงไทยที่ท�าในน่านน�้าและเขต 
เศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐชายฝ่ังอื่นและในทะเลหลวง  
และในน่านน�้าไทย ตลอดจนการประเมิน    MSY  และการ
ก� าหนดปริมาณสัตว์น�้ า ทั้งหมดที่อนุญาตให้ท� าการ 
ประมง  (Total Allowable Catch: TAC) ที่จัดสรร 
ให้กับเรือประมงทุกล�า นอกจากน้ี ได้มีการปรับปรุง 
กฎระ เบียบมาตรการ ตลอดจนบังคับ ใช้กฎหมาย 
ป้องกันและปราบปรามการท� าประมงผิดกฎหมาย 
ทั้งจากเรือประมงในประเทศและที่ ลักลอบเข้ามาจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
ย้อนกลับสินค้าประมงเพ่ือปลอดสินค้าที่มาจากการ 
ท�าประมง IUU  รวมทั้งด�าเนินมาตรการประเทศไทย 
ปลอดสัตว์น�้าและสินค้าสัตว์น�้าที่มาจากการท�าประมง
แบบ  IUU  (IUU   Free Thailand) 

 
ความท้าทาย
มวลสัตว์น�้าในน่านน�้าไทยยังมีปริมาณต�่า อันเป็นผลจาก 
การจับปลาเกินไปในอดีตท่ีผ่านมา อีกทั้งการฟื้ นฟูต้อง 
อาศัยระยะเวลานาน ท�าให้ค่า MSY อยู่ในระดับต�่ากว่า 
ความต้องการของตลาด นอกจากนี้  การปรับปรุง 
กฎระเบียบและด�าเนินมาตรการเพ่ือปลดใบเหลือง IUU  
ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้เรือประมงไทยต้องปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย เครื่องมือ และประเภทเรือ 
ซึ่ งมีค่ า ใช้ จ่ ายสูง เ ป็นข้อจ� ากัดส� าห รับ เรือประมง 
ขนาด เล็กแล ะขนาดกลาง ในการขอ ใบอนุญาตท� า 
การประมงนอกน่านน�้า อีกทั้งการจ�ากัดการเดินทาง 
ข้ามแดนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให ้
แรงงานต่างด้าวที่ท�างานบนเรือประมงไทยขาดแคลน 

ข้อเสนอแนะ
การฟื้ น ฟูมวลสัตว์ น�้ า ใ ห้ มี ความยั่ งยื นต้ องอาศั ย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามแนว 
ทางการท�าประมงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 
ที่ครอบคลุม ต้ังแต่การอนุบาลสัตว์วัยอ่อน การจับปลา 
ตามฤดูกาล และการไม่จับปลามากเกินไป ตลอดจน 
การบังคับ ใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอย่ าง เค ร่งครัด  
และการสร้ างความเข้ า ใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสัตว์น�้า แก่ชาวประมงและประชาชนทั่วไป  
นอกจากน้ี ยังควรเร่งปรับปรุงกฎระเบียบตลอดจน 
หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตท� าการประมงส� าหรับ 
เรือประมงขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับศักยภาพที่แท้จริงของเรือแต่ละประเภท และเป็น 
การลดอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนเรือ อันจะเป็นผลดีต่อ 
การติดตามและควบคุมการท� าประมงผิดกฎหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การก�าหนดพ้ืนที่ คุ้มครองทางทะเลเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยั่งยืน และจะส่งผลให้เกิดการก�าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง 
ธรรมชาติ นิเวศบริการ หรือวัฒนธรรมที่สมควรได้รับการสงวนรักษาไว้ในระยะยาว ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือทางกฎหมายหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ เพ่ือคุ้มครองความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเล โดยประชาคมระหว่างประเทศได้ก�าหนดนิยามของพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล 
ไว้ 2 แบบ คือ พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล (Marine Protected Area: MPA) โดยองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN)1 และพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล 
และชายฝ่ัง (Marine and Coastal Protected Area: MCPA)2 ที่ปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งเน้นการก�าหนดเขตที่เชื่อมต่อระหว่างบกและทะเล 
ที่ได้รับผลกระทบจากทางบกและทางทะเล เช่น ปากแม่น�้า และพ้ืนที่ชุ่มน�้าเค็ม ทั้งนี้ ประเทศไทยใช้นิยามของทั้ง IUCN 
และ CBD รวมท้ังกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล อาทิ พระราชบัญญัติอุทยาน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติประมง เพ่ือเป็นกรอบในการจัดตั้งพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล อาทิ อุทยานแห่งชาติ 
ทางทะเล เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล พ้ืนที่ชุ่มน�้า และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์และ 
พ้ืนที่คุ้มครองที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ัง 
เ พ่ิมขึ้ นอย่ างต่อ เนื่ องตามเงื่ อนไขของกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง   เช่น  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะ เลและชาย ฝ่ัง  
พ.ศ. 2558 แล ะพร ะร าชบัญญัติ อุ ทยานแห่ งชาติ  
พ.ศ. 2562 โดยได้ด�าเนินการประกาศอุทยานแห่งชาติ 
ทางทะเลแล้ว 23 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพ้ืนที่ทาง 
ทะ เล 3 แห่ง พ้ืนที่คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม 6 แห่ง  
พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 1 แห่ง พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น�้า 
56 แห่งและพ้ืนที่ชุ่มน�้า 9 แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่ 15,336 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.74 ของพ้ืนที่ 
ทางทะเลทั้งหมดของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนการ 
ด� า เ นิ นก า รปร ะก าศ พ้ืนที่ แ ล ะ ม าตรก า รคุ้ ม ค รอง  
(ตามมาตรา 20 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะ เลและชาย ฝ่ัง  

1  IUCN ก�าหนดให้พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล หมายถึง พ้ืนที่บริเวณน�้าขึ้นน�้าลงหรือบริเวณพ้ืนท้องทะเล รวมทั้งมวลน�้าเหนือบริเวณนั้น สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ลักษณะส�าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
   ซึ่งต้องสงวนรักษาไว้ด้วยกฎหมายหรือด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพอื่นเพ่ือคุ้มครองส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น 

2 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ก�าหนดให้พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง หมายถึง พ้ืนที่ที่ก�าหนดไว้ภายในหรือติดกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันรวมทั้งมวลน�้า สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์      
   ลักษณะส�าคัญ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อยู่เหนือพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับการสงวน โดยการออกกฎหมายหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ  รวมทั้งประเพณี เพ่ือให้สามารถคุ้มครองความหลากหลาย
   ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝ่ังและสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริเวณที่อยู่ข้างเคียง

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

พ.ศ. 2558) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝ่ังแห่งชาติ อย่างไรก็ดี สัดส่วนรวมของพ้ืนที่ 
คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ังที่มีการประกาศไปแล้ว    
ยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 10 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้  
ยังมีข้อจ�ากัดในการระบุพิกัดและขนาดพ้ืนที่โบราณคดี 
ใต้น�้า 46 แห่ง จึงยังไม่สามารถน�ามาค�านวณรวมกับ 
พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ังที่ประกาศไปแล้วได้ 

พ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ัง

ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างน้อยร้อยละ 10 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐาน

ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

14.5
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และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างน้อยร้อยละ 10 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐาน

ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่

14.5
SDG

 
ความท้าทาย
การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลเป็นกระบวนการ 
ที่มีขั้นตอนการด�าเนินงานหลายขั้นตอน เนื่องจากต้อง 
อาศัยการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้ านและการมี 
ส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ โดยการประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง 
ทรัพยากรทางทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝ่ัง ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี/แห่ง โดยมีล�าดับ 
ขั้นตอนดังนี้ ปีที่ 1 วางแผนคัดเลือกพ้ืนที่ และรวบรวม 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ ปีที่ 2 น�าเสนอ 
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือทราบ/พิจารณา จัดเวที 
ชี้แจงเหตุผล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วน 
ได้ เสียและเสนอร่างกฎกระทรวง/ประกาศต่อคณะ 
กรรมการระดับจังหวัด และปีที่  3 น�า เสนอร่างกฎ 
กระทรวง/ประกาศกระทรวงต่อคณะกรรมการระดับชาติ 
รัฐมนตรีประจ�ากระทรวง และคณะรัฐมนตรี รวมถึงการ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น การประกาศพ้ืนที่ 
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลและ 
ชายฝ่ังให้ได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 10 จึงมีแนวโน้ม 
จะต้องใช้ระยะเวลาหลายปี เน่ืองจากเป็นกระบวนการ 
ขั้นตอนดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจ�านวน 
มาก รวมทั้งประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ซึ่งอาจม ี
กฎระเบียบที่สนับสนุนและ/หรือขัดแย้งกันในหลายมิติ  

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอ ยู่ 
ร ะหว่ างการ เตรี ยมปร ะกาศอุ ทยานแ ห่งชา ติท าง 
ทะเลเพ่ิมเติม 3 แห่ง และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 3   แห่ง   ได้แก่    หมู่ เกาะกระ    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ ช าย ฝ่ังทะ เล จังหวัดตรัง หมู่ เกา ะ ไข่  จังหวัด 
พังงา   หมู่ เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะราชา  จังหวัด 
ภู เก็ต  และเกาะโลซิน  จังหวัดปัตตานี  รวมเป็นพ้ืนที่ 
2 , 1 2 2 . 3 5  ต า ร า งกิ โ ล เ ม ต ร  ซ่ึ ง เ ม่ื อ ด� า เ นิ น ก า ร 
ประกาศแล้วเสร็จ จะท�าให้สัดส่วนของพ้ืนที่คุ้มครอง
ท รัพยากรธรรมชาติ แล ะสิ่ ง แวด ล้อม ในท ะ เลแล ะ
ชายฝ่ังเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  5.39 

นอกจ ากนี้  ส� า นั ก ง าน พัฒนา เ ทค โ น โ ล ยี อ วก าศ 
และ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. 
ไ ด้ ด� า เ นิ น ก า ร พัฒน า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ้ื น ที่ 
เ พ่ื อ เชื่ อม โยงข้ อ มูลแล ะ ใ ห้บริ ก ารแก่ ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนเชิงพ้ืนที่และการติดตามเฝ้า
ระวังในพ้ืนที่ คุ้มครองทางทะเล ได้แก่ การพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบช้ี เ ป้ามลพิษและติดตามเ รือ 
แบบกึ่ งอัต โนมัติ  (Geo-Spat ia l   for Mar i t ime 
Sys t em :  GMaS )  ซึ่ ง เ ป็ น ก า รบู รณาก า ร ข้ อ มู ล 
จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลอื่ น  ๆ  อาทิ 
ภาพถ่ ายดาวเทียม เรดาร์ชาย ฝ่ัง และระบบแสดง 
ตัวตนเรืออัตโนมัติ เพ่ือให้การวิเคราะห์และประมวลผล
เ ป็นไปอย่างแม่นย� าและรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น  นอกจากนี้  
ได้มีการพัฒนาส่วนเชื่อมต่อแบบจ�าลอง   pyGNOME  
เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดจากน�้ามัน 
รั่วไหลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ข้อเสนอแนะ
การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับ 
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่หน่วยงาน 
ได้รับมอบหมายและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งน�า ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อาทิ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือลดระยะเวลาการ 
ด�า เนินงานประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลโดยที่ ไ ม่ 
ลดทอนความรอบคอบในการพิจารณาและระดับการ 
มีส่วนร่วม อาทิ การด�าเนินการรวบรวมข้อมูลในระดับ 
พ้ืนที่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ไป 
พร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ 
ภาคส่วนในพ้ืนที่ 
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การประมงเกินขีดจ�ากัด หรือการจับสัตว์น�้าในปริมาณที่มากเกินศักยภาพการผลิตทดแทนตามธรรมชาติ และการใช ้
เครื่องมือประมงท่ีไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สัตว์ทะเลมีแนวโน้มลดจ�านวนลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภัย 
คุกคามต่อความอยู่รอดของระบบนิเวศมหาสมุทรและความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว ดังนั้น การท�าประมง 
ที่ยั่งยืนจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการรักษาสมดุลของจ�านวนสัตว์ทะเล และต้องอาศัยกลไกการควบคุมและการติดตาม 
เฝ้าระวังการท�าประมงผิดกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา ประชาคมระหว่างประเทศได้ร่วมมือกัน 
เพ่ือก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal  
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) รวมทั้งการใช้มาตรการทางการค้าเพ่ือขจัดการท�าประมง IUU 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากเหตุการณ์ที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเตือนอย่างเป็น 
ทางการต่อกรณีที่ ไทยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
รูปธรรมในเรื่องการท�าประมง IUU ซึ่งไทยได้เร่งแก้ไข 
ปัญหาโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พร้อมท้ังจัดท�าแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย 
และนโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการประมงทะเล 
พ.ศ. 2558 - 2562 อาทิ การสร้างความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศและองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 
การปรับปรุงกฎหมายให้รองรับกับมาตรการและกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ แก้ไขกฎระเบียบการตรวจเรือประมงให้ม ี
ความเข้มงวด โครงการจัดท�านโยบายประมงร่วมอาเซียน 
เพ่ือการต่อต้านการประมง IUU ส่งผลให้สถิติการเกิดคดี 
การท�าประมงผิดกฎหมายของประเทศลดลงอย่าง 
ต่อเน่ืองจาก 3,270 คดี ในปี 2559 เป็น 958 คดี และ  
574 คด ีในปี 2560 และ 2561 ตามล�าดบั ผลการด�าเนิน 
งานดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของประเทศไทย 
ในการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย โดยในวันที่ 
8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลือง 
ให้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และภายหลังจากการ 
ปลดใบเหลืองจึงได้มีการยกเลิก ศปมผ. และจัดตั้งศูนย์ 
อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ ในการคุ้มกัน 
ผลประโยชน์ทางทะเลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. 2562

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

จ�านวนคดีเกี่ยวกับการท�าประมงผิดกฎหมาย

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กรมประมงได้ด� า เนินการด้ านการพัฒนากฎหมาย   
ได้แก่ การจัดท�าอนุบัญญัติจ�านวน 2 เรื่อง คือ ร่างกฎ 
กระทรวงก�าหนดวิธีปฏิ บัติของเจ้ าของเรือประมง 
ที่ ใช้สนับสนุนเรือที่ ใช้ท� าการประมงหรือเรือขนถ่าย
สัตว์น�้า    พ.ศ. . . . . และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต 
แล ะก า รอนุญาตท� า ก า รปร ะมง พ้ื นบ้ า น  พ . ศ .  . . . .  
ร ว ม ทั้ ง ด� า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ ข จั ด ปัญห า ก า ร ป ร ะ ม ง 
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
ได้แก่ (1) การก�าหนดมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port   
State Measures: PSM) ที่ เข้มงวดในการควบคุม 
ก ารน� า เ ข้ า สิ นค้ าปร ะมงผ่ านทางตู้ คอน เทน เนอร์ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นสัตว์น�้าที่ไม่ได้มาจากการท�าประมง    

ภายในปี 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงบางรูปแบบที่มีส่วนท�าให้เกิดการประมงเกินขีดจ�ากัด 
ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท�าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ 
และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
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ภายในปี 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมงบางรูปแบบที่มีส่วนท�าให้เกิดการประมงเกินขีดจ�ากัด 
ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท�าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ 
และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
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ความท้าทาย
แม้ว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีออกมาเพ่ือควบคุมการท�า 
ประมงท่ีผิดกฎหมายในช่วงปี 2558 – 2561 จะมีผลให ้
ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองการประมง IUU 
จากสหภาพยุโรป แต่ได้สร้างแรงกดดันต่อชาวประมง 
ขนาด เล็ ก ที่ ไ ม่ มี เ งิ นทุ น เ พียงพอ ในการป รับป รุง 
เครื่ องมือและการจ้างแรงงานใ ห้ ได้มาตรฐานตาม 
ที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้ไม่สามารถออกเรือได้หรือต้อง 
เปลี่ยนอาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมง  
วิถีชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการเพ่ือควบคุมจ�านวนการออก 
ใบอนุญาตการท�าประมงพาณิชย์และการก�าหนดจ�านวน 
วันท�าการประมง เพ่ือไม่ให้ปริมาณการจับสัตว์น�้าเกิน 
กว่าปริมาณการผลิตทดแทนตามธรรมชาติ โดยการ 
ป ร ะ เ มิ น ค่ า ผลผ ลิตสู ง สุ ด ท่ี ยั่ ง ยื น  (Max imum      

ข้อเสนอแนะ
ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญ 
กับการ ให้ ความรู้ แล ะสนับสนุ นการปรั บตั วของผู้ 
ประกอบการประมงขนาดเล็กไปสู่การท�าประมงอย่าง 
ยั่งยืน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเครื่องมือการประมง 
เป็นประเภทที่ไม่ท�าลายล้าง ควบคู่ไปกับการบังคับใช ้
กฎหมายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้ 
มีการก�าหนดปริมาณควบคุมการจับสัตว์น�้าที่แบ่งตาม 
ชนิดพันธุ์และพ้ืนที่การท�าประมง รวมทั้ง ใช้มาตรการ 
ควบคุมไม่ ให้มีการจับสัตว์น�้ าวัยอ่อน เพ่ือลดความ 
เสี่ ยงต่อการสูญพัน ธ์ุของสัตว์น�้ า  โดยใน ทุกการ 
ด� า เนิ นงานต้อง ให้ความส� าคัญกับการ มีส่ วนร่ วม 
ของภาคี ในระดับพ้ืนที่  โดยเฉพาะชุมชนชาวประมง 
พ้ืนถิ่นขนาดเล็ก รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาให้มีขีด 
ความสามารถในการปรับตัวต่อบริบททางสิ่งแวดล้อม 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตการ 
หาเลี้ยงชีพด้วยการท�าประมงยังคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

IUU (2 )  อ นุวัติ ก ารความตกลง เ พ่ือส่ ง เสริ มการ 
ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการ
โดย เ รื อปร ะมง ในท ะ เลหลวง พ .ศ .  2563  ( 1993   
Agreement to Promote Compl iance wi th  
International      Conservation      and       Management 
Measures  by     Fishing    Vessels    on    the    High    Seas  
หรือ  1993  FAO   Compliance  Agreement) และ  
(3) การด�าเนินมาตรการประเทศไทยปลอดสัตว์น�้าและ
สินค้าสัตว์น�้าที่มาจากการท�าประมงแบบ     IUU    ( IUU 
Free  Tha i l and )  นอกจากนี้  ยั งมี คว าม ร่วมมื อ 
ระหว่างประเทศเพ่ือต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย 
อาทิ  การสร้างความร่วมมือระหว่ างประ เทศกับรัฐ 
เจ้าของธง รัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝ่ัง และรัฐเจ้าของ
ตลาดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงการท�าประมง 
และอื่น ๆ  เพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ 
และด�า เ นินการจัดตั้ง เครือข่ายอาเซียนเ พ่ือต่อต้าน 
การประมง   IUU (ASEAN   Network   for   Combating 
IUU Fishing: AN-IUU) เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ิม 
ประสิทธิภาพมาตรการตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวัง 
ของประ เทศสมาชิกในการต่อต้ านการประมง IUU  
ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

Sustainable Yield: MSY) ของสัตว์น�้า อย่างไรก็ดี  
MSY ที่มีการประเมินขึ้นในปัจจุบันยังไม่มีการจ�าแนก 
ตามชนิดพันธ์ุของสัตว์น�้าเชิงพาณิชย์ที่ส�าคัญ อีกทั้ง 
ยังไม่ได้จ�าแนก MSY ตามพ้ืนที่อย่างครบถ้วน รวมท้ัง 
ยังขาดการควบคุมการจับสัตว์น�้าวัยอ่อน ซึ่งอาจท�าให้ 
ชนิดพันธุ์ของสัตว์น�้าที่มีความต้องการสูงแต่มีอัตรา 
ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนต�่าและสัตว์น�้าในพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศ 
เปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้
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รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก เป็นกลุ่มประเทศที่มีลักษณะทางกายภาพอันส่งผลให้มีความล่อแหลมและเปราะบาง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดด้านขนาดของตลาดภายในประเทศและฐานทรัพยากร โดยทะเล 
เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส�าคัญของรัฐก�าลังพัฒนาที่ เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ เป็นทั้งแหล่งอาหารเพ่ือการด�ารงชีพ 
ของประชากรและเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ 
และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทด้านความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
ในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะในบริบทของกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation)  
ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยมีบทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ 
เพ่ือการพัฒนาในด้านการประมงและการเพาะเ ล้ียง 
สัตว์น�้ า โดยในระดับอนุภูมิภาค ประเทศไทยมีความ 
ร่วมมือทางวิชาการผ่านองค์กรระหว่างประเทศและ 
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมาธิการ 
แม่น�้าโขง (MRC) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) แผนงานความร่วมมือ 
ทาง เศรษฐกิจ ในอนุภู มิภาคลุ่ มแม่น�้ า โขง (GMS) 
แล ะ แผนง านก า ร พัฒนา เ ขต เ ศ รษฐกิ จ ส าม ฝ่ า ย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และในฐานะผู้ให ้
ความช่วยเหลือ ประเทศไทยมีความร่วมมือระดับทวิภาคี 
ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง 
วิชาการและเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ 
ในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุดได้แก่ (1) ความร่วมมือกับ 
ประเทศเมียนมาด้านการต่อต้านการท�าประมงที่ผิด 
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และ 
การค้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเสริม 
สร้ างและสนับสนุนความร่วมมือทางด้ านวิชาการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการค้าสินค้า 
ประมง (2) ความร่วมมือกับประเทศ สปป.ลาว ด้าน 
เทคโนโลยีการประมง การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การค้า 
การฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และวิชาการ และการบังคับ 
ใช้กฎหมายระหว่างคู่ภาคี และ (3) ความร่วมมือกับ 
ประเทศติมอร์-เลสเต เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ า การพัฒนาชุมชนชายฝ่ัง 
อย่ างยั่งยืน และการพัฒนาขีดความสามารถของ 
บุคลากรและชุมชน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการ 
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาคและทวิภาคี โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลักดัน
การจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพ่ือต่อต้านการประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน แล ะ ไร้ ก ารควบคุม  
(AN-IUU)      เพ่ือเพ่ิมพูนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่ างทันท่วงที  และ เ พ่ิมขีดความสามารถ 
ของประเทศสมาชิกในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 
เ พ่ื อ ต่ อ ต้ า น ก า ร ท� า ป ร ะ ม ง  I UU  แ ล ะ ใ น ปี  2 5 6 3 
กรมประมงร่วมกับรัฐบาลญี่ ปุ่นจัดซื้อเรือ “ปลาลัง” 
ขนาด  44.99  ตันกรอส เพ่ือน�ามาพัฒนาปรับปรุงเป็น 
เรืออวนลากต้นแบบ ให้ เ ป็นตัวอย่ างในการพัฒนา 
ปรับปรุงเครื่องมือท�าการประมงเพ่ือลดต้นทุนและลด 
ผลกระทบต่อแหล่งท�าการประมงและสิ่งแวดล้อด้วยการ 
ใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
อย่างคุ้มค่า

ที่มา: กรมประมง

เรืออวนลากต้นแบบ

ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
และประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และการท่องเที่ยว
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รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในด้านการประมง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และการท่องเที่ยว
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ความท้าทาย
การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยแก่ประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กในระดับ 
ทวิภาคียังจ�ากัดอยู่ ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและใน 
อนุภูมิภาคเป็นหลัก นอกจากนี้ การพัฒนาการประมง 
อย่างยั่งยืนของประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในการ 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามการท�า 
ประมงที่ ท� าลายสัตว์วัย อ่อนการ ใ ช้ เค รื่ องมืออวน 
ล้อมจับการลดจ�านวนของเรือป่ันไฟจับสัตว์น�้าที่ใช้อวน 
ตา ถี่ แล ะการก� าหนดระยะห่ างจากชาย ฝ่ังของเรื อ 
พาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้การออกมาตรฐาน 
การท�าประมงและแปรรูปสินค้าประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน 
จะต้องด�าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้าง 
แรงจูงใจให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเข้าร่วมในทุกพ้ืนที่

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรสนับสนุนการท�าประมงพ้ืนบ้านให้มีความ 
เข้มแข็ง เนื่องจากยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ น้อย  
มี อุ ปสรรคทางกฎหมาย  แล ะมี คว าม เสี ย เปรี ยบ 
เมื่อเทียบกับการท�าประมงพาณิชย์ที่มีอุปกรณ์ทันสมัย 
ซึ่งการส่งเสริมการประมงพ้ืนบ้านควบคู่ไปกับการท�า 
ประมงยั่งยืน จะเกิดประโยชน์ต่อมวลสัตว์น�้าโดยรวม 
เพราะเครื่องมือพ้ืนบ้านเป็นอันตรายน้อยกว่าส�าหรับ 
สัตว์วัยอ่อน รวมถึงเรือประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มี 
ขนาดเล็กกว่า 10 ตันกรอส ท�าให้จับปลาได้ปริมาณที่ 
ไม่มากเกินไป ซึ่งเป็นไปในแนวทางของการรับผิดชอบ 
ต่อการประมง ด้วยเหตุน้ี การสนับสนุนมาตรการท่ีเป็น 
รูปธรรม อาทิ การออกกฎหมายให้ประมงพ้ืนบ้านได ้
รับการขึ้นทะเบียนและได้รับความคุ้มครอง การส่งเสริม 
สินค้ าจากแหล่งประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งการสนับสนุนที่ 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
ภายในประเทศ  กรมประมงได้ออกมาตรฐานการท�า 
ประมงและแปรรูปสินค้าประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน   
พ.ศ .  2563 เ พ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์ ที่ ได้จากการท� า 
ปร ะมง พ้ืนบ้ านยั่ งยื นสู่ ตลาดสากล ซึ่ งมาตรฐาน 
ดังกล่าวครอบคลุมกระบวนการจับสัตว์น�้ าการดูแล
สัตว์น�้ าหลังการจับ และการแปรรูป เพ่ือยกระดับวิถี
และสินค้าประมงพ้ืนบ้านของไทยมีมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ภาครัฐ 
มีแนวทางการสนับสนุนชุมชนประมงในหลายแหล่ง
ที่มี ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพ่ือน�าเสนอวิถีชีวิต 
ชาวประมงท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จัก อาทิ ชุมชนบ้านไม้รูด 
จังหวัดตราด ศูนย์ เรียนรู้ประมงพ้ืนบ้านเชียงคาน  
จังหวัด เลย ชุมชนบ้ าน เกา ะ พิ ทัก ษ์  จังห วัดชุมพร 
ที่ ยั งคงด� า รงวิ ถี ชี วิ ตของชาวปร ะมงดั้ ง เดิ มแล ะ
ภูมิ ปัญญาที่สะท้อนการพ่ึงพากันระหว่างชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่ งการท่อง เที่ ยว โดยชุมชน 
จะช่วยส่งเสริมใ ห้ เกิดการตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล 
ควบคู่ไปกับการท�าประมงยั่งยืนตามวิถีประมงพ้ืนบ้าน
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ในปัจจุบัน หลายประเทศหันมาให้ความส�าคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
อย่างย่ังยืน หรือ เศรษฐกิจสีน�้าเงิน (Blue Economy) เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในการ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท�าประมง การท่องเที่ยว 
แหล่งพลังงาน การขนส่งทางเรือ รวมทั้งการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดย OECD คาดการณ์ 
ว่าภายในปี 2573 เศรษฐกิจสีน�้าเงินจะมีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และท�าให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้นอีก 
ประมาณ 1 ล้านต�าแหน่ง ซึ่งความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาขีดความสามารถ 
ทางการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน ส�าหรับประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางทะเลหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นเแหล่งอาหารที่ส�าคัญของคนในประเทศและเป็นที่อยู่อาศัยของมวลสัตว์น�้า 
ที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน 
ด้วยเหตุนี้  การพัฒนาองค์ความรู้และเ พ่ิมพูนขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเล 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล จึงมีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศได้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสีน�้าเงิน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยมีแนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายทางการวิจัย 
และพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GERD/GDP) พบว่าระหว่างปี 2559 – 2561 มีทิศทาง 
การลงทุนทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น และลดลง 
เล็กน้อยในปี 2562 โดยในปี 2562 มีสัดส่วน GERD/ 
GDP อยู่ที่ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.78 ในปี 2559  
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
วิจัยด้านเทคโนโลยีทางทะเลอย่างต่อเน่ือง อย่างไร
ก็ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการวิจัยทางทะเล 
ในปีงบประมาณ 2563 ลดลงเหลือ ประมาณ 52.45  
ล้านบาท จากประมาณ 105.62 ล้านบาทในปี 2559  
อาจเ น่ืองมาจากการเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงาน 
ที่ รั บ ผิดชอบ ด้ านข้ อมู ลก า รวิ จั ย ไปยั งส� า นั กง าน 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดเก็บ 
รวมถึงการวิจัยในส่วนของมหาวิทยาลัย สถาบันการ 
ศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล และภาค 
เอกชนที่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุม 
ในขณะนี้

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านทะเล  
ปี 2559 -2562

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ทางทะเล โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล 
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เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ทางทะเล โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล 
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ เพ่ือจะพัฒนาความอุดมสมบูรณ ์

ของมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา 
ของประเทศก�าลังพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

และประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด

14.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
นอกจากการส นับส นุนงบปร ะม าณด้ านการวิ จั ย 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเลแล้ว     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ร่วมกันจัดท�าฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ซึ่ ง เ ป็นส่วนส� าคัญ 
ในการต่อยอดการศึกษาวิจัยทางด้านสมุทรศาสตร์  
สัตว์ทะเล        ปะการัง        ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง       และน�้าทะเล
เปลี่ยนสี  โดยได้ เผยแพร่งานศึกษาวิจัยเหล่า นี้ทาง
เว็บไซต์     นอกจากนี้     สกสว.    ได้ด�าเนินการสนับสนุนงาน
วิ จัยที่ เกี่ยวข้องกับทะเลโดยการขับเคลื่อนประเด็น 
วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติ
และความม่ันคงทางทะเล       อาทิ      ชุดโครงการยุทธศาสตร์ 
การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล       ชุดโครงการ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลบนฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยั่งยืน           ชุดโครงการความรู้
เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน   (SDG 14)  และการจัดท�าแผนที่น�า 
ทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์
แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล 

ความท้าทาย
ยังมีข้อจ�ากัดในการน�างานวิจัยและข้อเสนอแนะมาใช ้
ในทางปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากปัญหา 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และต้องอาศัยทรัพยากรคนและ 
งบประมาณจ�านวนมากเพ่ือแก้ไข อาทิ การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ปะการัง 
ฟอกขาว ขยะทะเล การสูญพันธ์ุของสตัวน์�า้ และการฟื้นฟู 
มวลปลา ซ่ึงปัญหาเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการศึกษา 
วิ จัยอย่างเร่งด่วน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขให้ เ ป็น 
รูปธรรม นอกจากนี้ การจัดท�าฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ 
ท้องทะเลให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความ 
ส�าคัญเช่นเดียวกัน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าข้อมูล 
ไปศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกัน 
ซึ่งจะน�าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านท้องทะเลไป 
ยังหนว่ยงานต่าง ๆ  ตลอดจนประเทศอืน่ ๆ  อีกดว้ย

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐที่ เ ป็นหน่วยเก็บ 
ข้อมูลและหน่วยงานวิจัย ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และสถิติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
โดยเฉพาะที่มีสถาบันเกี่ยวกับทรัพยากรทะเล เพ่ือให ้
เกิดการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
ทางทะเล ตลอดจนสนับสนุนให้ ใช้ประโยชน์จากงาน 
วิจัยในทุกพ้ืนที่ โดยผลที่เกิดจากการส่งเสริมการวิจัย 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทย และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปยังประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
อย่างยั่งยืน 
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และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประมงชายฝ่ัง (inshore fisheries) หรือประมงพ้ืนบ้าน (artisanal fisheries) คือ การประมงเพ่ือยังชีพ 
หรือประมงขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะใช้เรือขนาดเล็กหรือเรือพ้ืนบ้าน ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดเครื่องยนต์ด้วย  
โดยใช้เครื่องมือประมง เช่น แห หรือเบ็ดแบบง่าย ๆ ซึ่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดให ้
ผู้ท�าการประมงพ้ืนบ้านต้องได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพ้ืนบ้าน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการท�าการประมงที่กรมประมงก�าหนด  อย่างไรก็ดี แม้ว่าการที่ประเทศไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) เพ่ือปลดใบเหลือง 
ที่คณะกรรมาธิการยุโรปประเมินว่าประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบ IUU และจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่ถูกเตือน โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมาย การขึ้นทะเบียน และนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ จนท�าให้ประเทศไทยเลื่อนมา 
อยู่ในกลุ่มประเทศเฝ้าระวัง จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมประมงไทยในภาพรวม แต่ประมงพ้ืนบ้านที่ไม่สามารถปรับตัวได้
ทันต่อสถานการณ์กลับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ปร ะ เทศ ไทย ไ ด้ปรั บปรุ งกฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ 
การท�าประมง อาทิ  พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 รวมถึงข้อบังคับกว่า  300 ฉบับ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา IUU และปลดใบเหลืองด้านการประมง 
ของประเทศไทย ซึ่งกลับส่งผลกระทบอย่างมากต่อ 
การท�าประมงพ้ืนบ้าน เช่น การห้ามเรื่องเครื่องมือประมง 
การขึ้นทะเบียนเรือประมงท่ีต้องมีอาชญาบัตรร่วมด้วย 
และการติดต้ังระบบติดตามเรือ ซ่ึงภาครัฐตระหนัก 
ถึงปัญหาดังกล่าวและได้ด�าเนินการส่งเสริมการประมง 
พ้ืนบ้านให้เกิดความยั่งยืน โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการท�าประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยผู้แทนชาวประมงพ้ืนบ้าน ผู้แทนชาวประมง 
พาณิชย์ ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  
เพ่ือร่วมกันหารือและจัดท�าข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การพัฒนาการท�าประมงพ้ืนบ้านให้สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที่และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ในระยะที่ผ่านมา ภาครัฐได้ก�าหนดให้มีการขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านหรือชาวประมงพ้ืนบ้าน  
เช่นเดียวกับเกษตรกรสาขาอื่น ๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
ในการก�าหนดมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ  และให้ชาวประมง 
พ้ืนบ้านสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐได้มากขึ้น 
และได้เปิดให้จดทะเบียนเรือประมงพ้ืนบ้านทั้งหมดของ

ประเทศไทย เพ่ือจัดท�าเป็นฐานข้อมูลเรือประมงพ้ืนบ้าน และ 
จัดท�าอัตลักษณ์เรือประมงพ้ืนบ้านทุกล�า ซึ่งในปี 2563  
มีจ�านวนเรือประมงพ้ืนบ้านที่ผ่านการตรวจอัตลักษณ์ 
ทั้งสิ้น 51,490 ล�า โดยเป็นเรือที่มีทะเบียน 16,910 ล�า  
และยังไม่ได้จดทะเบียน 34,580 ล�า 

ที่มา: กรมเจ้าท่า

จ�านวนเรือประมงพ้ืนบ้านที่ผ่านการตรวจอัตลักษณ์
(51,490 ล�า)

จัดให้ชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด14.b
SDG
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และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดให้ชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 14.b
SDG

นอกจากนี้  ได้มีการออกระเบียบกรมประมงว่าด้วย 
ก า ร ขอแล ะ ก า ร ออก ใ บ รั บ ร องม าต รฐ านก า รท� า 
การประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้า 
ประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2563 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ  
บ�ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้ นฟูและการใช้ประโยชน ์
จากทรัพยากรสัตว์น�้ าอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม 
การท�าการประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูป 
สินค้ าประมงพ้ืนบ้านใ ห้ มี คุณภาพและปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภค เพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท�าประมง 
พ้ืนบ้านยั่งยืนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
นอกจากการจัดตั้งกลไกและมาตรการเพ่ือสนับสนุน 
การท�าประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืนแล้ว หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การท�าประมงอย่างถูกต้อง ผลักดันให้เข้าถึงแหล่งทุน
ได้ ง่ายขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝ่ังและ
ประมงพ้ืนบ้าน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และการน�า 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสินค้าประมงพ้ืนบ้าน เ พ่ือเ พ่ิมรายได ้
และยกระ ดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน 
ไทย อาทิ การด�าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายฝ่ัง
ทะเล และการฝึกอบรมให้กับชาวประมงในชุมชน

 
ความท้าทาย
มาตรการและกฎระ เบียบที่ บังคับ ใ ช้ ไม่ ได้ค� านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่ างการประมงพาณิชย์และการ
ประมงพ้ืนบ้าน และผลกระทบของการประมงพาณิชย์ต่อ 
ชาวประมงรายย่อย อาทิ ปัญหาการท�าลายสัตว์น�้ า 
วัยอ่อน เช่น ปลาทู ปลาลัง ปลากุเลา ปลาอินทรี และปูม้า  
โดยการใช้เครื่องมือจับปลาประสิทธิภาพสูง ซ่ึงส่งผล 
กระทบต่อมวลสัตว์น�้า และการออกหาปลาของชาวประมง 
พ้ืนบ้าน นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดในการออกใบอนุญาต 
ท�าการประมงพ้ืนบ้านแก่เรือที่มีระวางบรรทุกน้อยกว่า  
10 ตันกรอส 

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมงขนาดน้อยกว่า  
10 ตันกรอสให้ครอบคลุม  เ พ่ือ ให้ก ารขับ เคลื่ อน 
นโยบายสนับสนุนการท�าประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน 
เ ป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและส่ง เสริมการเข้ าถึง 
ทรัพยากรทางทะเลและตลาดของชาวประมงพ้ืนบ้าน  
รวมทั้ง ควรบังคับใช้กฎหมายเพ่ือหยุดยั้งการประมง 
ที่ท�าลายสัตว์น�้าวัยอ่อนและการจัดการทรัพยากรทาง 
ทะเลอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
การตรวจสอบแหล่งที่มาของผลผลิต เ พ่ือป้องกัน 
การท�าประมง IUU การสวมทะเบียนเรือประมง และการ 
ละเมิดสิทธิแรงงาน 
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ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ การประมง พาณิชย์นาวี การท่องเที่ยว การผลิตก๊าซธรรมชาต ิ
และปิโตรเลียม อันท�าให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกันใน 
หลายมิติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอาจท�าให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมี
การก�าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือจัดการปัญหาทางทะเล โดยมีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 
(United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) หรือ UNCLOS ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ได้แก ่
สิทธิและหน้าที่ของรัฐต่าง ๆ ในเขตทางทะเล ท้ังน่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่องการเดินเรือ เขตเศรษฐกิจ 
จ�าเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเล และการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 
2555 ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่ทางทะเลของไทยได้รับการรับรองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องเขตอ�านาจ 
อธิปไตยและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลและชายฝ่ังให้ชัดเจน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การเข้ า เ ป็นภาคีของรัฐ/ประ เทศจะต้องอยู่ภายใต ้
บทบัญญัติทั้งหมด โดยไม่ มีข้อสงวน อย่างไรก็ด ี
ประเทศไทยยังไม่มีการอนุวัติการกฎหมายภายในตาม 
UNCLOS อย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร เช่น ในข้อท่ี 
เกี่ยวข้องกับสิทธิเขตอ�านาจและหน้าที่ของรัฐชายฝ่ัง 
ในเขตเศรษฐกิจจ�า เพาะ และสิทธิของชายฝ่ังเหนือ 
ไหล่ทวีป โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ด�าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือเ พ่ิมเติมกฎหมายภายในที่ เกี่ยวข้อง 

กับการดูและรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะ เล 
ให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับดังกล่าว เช่น  
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และ 
การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย 
พ.ศ. .... 

ที่มา: ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล โครงการจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ภาพตัดขวางแสดงเขตทางทะเลตาม UNCLOS 1982

เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการด�าเนินการ
ให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS 

ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายส�าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้น
อย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในวรรค 158 ของเอกสาร The Future We Want

14.c
SDG
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14.b
SDGเพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการด�าเนินการ

ให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS 
ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายส�าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้น

อย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในวรรค 158 ของเอกสาร The Future We Want

14.c
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม เรื่ อง ทรัพยากรทางทะ เลและชายฝ่ัง 
ก� าหนดให้ปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายทางทะ เลให้สอด 
คล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล    
ค.ศ. 1982   โดยในระยะที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนผ่านกลไก 
คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ 
ปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ  
( 2 )  คณ ะ อนุ ก ร ร มก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข กฎหม า ย 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิต   (3)   คณะอนุกรรมการ 
ปรับปรุงแ ก้ ไขกฎหมาย ท่ี เกี่ ยว ข้องกับทรัพยากร 
ไม่มีชีวิต    (4)    คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษี ศุลกากร การวิจัย 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล การถ่ายทอดเทคโนโลยี มลพิษ 
และส่ิงแวดล้อม การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข 
และโบราณคดี และ (5) คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวกับ
การบังคับให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย โดยได้ เริ่มศึกษา 
และด�าเนินการแก้ไขกฎหมายบางฉบับแล้ว 

นอกจากนี้  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง 
การต่ างปร ะ เทศ ยัง มีการด� า เ นินการทบทวนและ 
ปรั บปรุ งแก้ ไ ขกฎหมาย ให้ สอดคล้ องแล ะรองรั บ 
พันธกรณีและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ จ ะมี ก ารตรา ข้ึนมา ใหม่ แล ะที่ จ ะปรั บ เป ล่ียน ไป ใน 
อนาคต      เช่น      ร่างตราสารระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพัน
ทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการ อนุรักษ์
และการใช้อย่างยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะ เลใน พ้ืนที่นอกเขตอ� านาจรัฐ  (b io logica l 
diversity         of         areas           beyond          national             jurisdiction) 
 ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือของรัฐสมาชิก 

ความท้าทาย
การด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีของ UNCLOS 
มีความล่าช้า เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการ 
และกฎหมายหลายฉบับ และต้องให้ความส�าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถใช้สิทธิที่ได้ตามที่ให้ในสัตยาบันได้อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพและอาจส่งผลกระทบไปยังอนุสัญญาหรือ 
ความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้ ท้ังนี้ การอนุวัติ 
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่ าวอาจส่งผล 
กระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและ 
ปัญหาอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ซึ่งจ�าเป็นต้องพิจารณาและเร่งรัดการด�าเนิน 
การเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ตามสิทธิตาม 
อนุสัญญาฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมกลไกระดับชาติที่มีอยู่ เดิม อาทิ  ศูนย ์
อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  
เพ่ือหารือร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรคของกฎหมายในประเทศ ส่งเสริมการ 
อนุวัติกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีของ UNCLOS 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง 
บูรณาการโดยมองเป้าหมายและความท้าทายร่วมกันใน 
แบบองค์รวม เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศจาก 
การเป็นภาคีใน UNCLOS และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
รวมทั้ งช่ วย ให้ปร ะ เทศไทยสามารถแก้ ไข ปัญหาที่ 
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล อาทิ การอ้างสิทธ์ิ 
ทับซ้อนทางทะเล ความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ 
อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาภัยธรรมชาติทางทะเล 
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เป้าหมายที่ 
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SDG 15: Protect, restore and promote sustainable use of 
           terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 
           combat desertification, and halt and reverse 
           land degradation and halt biodiversity loss 

ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก 
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ 
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน 
และฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ผ่ านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิ เวศและทรัพยากร 
ธรรมชาติ อาทิ การใช้สารเคมีเกินขนาดในภาคการเกษตร การผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษและ 
ก๊าซเรือนกระจก การขยายตัวของเขตเมืองที่รุกล�้าพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งพฤติกรรม 
การบริโภคของมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรม 
ของที่ดินและระบบนิเวศบนบก ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตต้องสูญพันธุ์ สูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศัย หรืออยู่ในสถานภาพที่มี 
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงมีความพยายามทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพ่ืออนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากร 
ป่าไม้และระบบนิเวศบนบก รวมถึงปกป้องคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ไม่ให้สูญพันธุ์จากการถูกคุกคามโดยมนุษย์ 
และการถูกรุกรานโดยชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช ้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เท่าเทียมและเป็นธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีระดับ 
คงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 32 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยใน 
ปี 2563 มีพ้ืนที่ ป่าไม้ 102.35 ล้านไร่ ซึ่งภาครัฐได้ 
ส่งเสริมการจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมผ่าน 
การจัดตั้งป่าชุมชนกว่า 7.63 ล้านไร่ มีชุมชนเข้าร่วม 
โครงการ 17,442 หมู่บ้าน ในปี 2562 นอกจากนี้ 
สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น โดยปัญหาที่ เกิดตามสภาพธรรมชาติที่ เ ป็น 
อุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ดินมีขนาดลดลงจาก 66.38 
ล้านไร่ในปี 2550 เป็น 60.03 ล้านไร่ ในปี 2563  
การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่ามีแนวโน้มลดลง โดยใน 
ปี 2563 มีคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า 29 คดี ตรวจยึด 
สัตว์ป่าของกลาง 2,099 ตัวและซากสัตว์ป่าของกลาง 
60 ซาก ลดลงจาก 627 คดีในปี 2559 ซึ่งตรวจยึด 
สัตว์ ป่ าของกลางได้  13 ,428 ตัวและซากสัต ว์ ป่ า  
1,204 ซาก 

นอกจากนี้ ประเทศไทยให้ความส�าคัญด้านระดมและ 
เพ่ิมทรัพยากรทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการ 
ด้ า น ส่ิ งแวดล้ อม เ พ่ิ มขึ้ น  โ ดยงบปร ะ ม าณด้ า น 
สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรร 
12,689 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 6,947 ล้านบาทในปี 
งบประมาณ 2559 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มแย่ลง โดยดัชนีบัญช ี
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม   (Red    List    Index)   ของประเทศไทย 
ลดลงจาก 0.810 ในปี 2553 เป็น 0.776 ในปี 2563  
ซึง่บง่ชีว้า่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
และมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ถูกคุกคามมากขึ้น โดยใน 

ปี 2559 มีจ�านวนสัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ไปแล้ว 
8 ชนิด และมีสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติอีก 4 ชนิด 
นอกจากนี้ การประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของชนิด 
พันธุ์พืชปี 2558 พบว่ามีจ�านวนพันธุ์พืชที่สูญพันธุ์ใน 
ธรรมชาติ 2 ชนิด อยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ  
737 ชนิดใกล้สูญพันธุ์ 207 ชนิด และใกล้สูญพันธุ ์
อย่างยิ่ง 20 ชนิด 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปร ะ เ ทศ ไทย ได้ มี ก า รบ ริห า รจั ดก า ร พ้ื น ที่ อนุ รั กษ์ 
สั ตว์ ป่ า ใน รูปแบบของ เขต รักษา พันธุ์ สั ตว์ ป่ า แล ะ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ก�าหนดให้มีแผนการปล่อยสัตว์ป่า 
คื น สู่ ธ ร ร ม ช า ติ  ร ว ม ทั้ ง น� า เ ท ค โ น โ ล ยี เ ข้ า ม า ใ ช ้
ในการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้น อาทิ ระบบส�ารวจ 
และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานสภาพทรัพยากร 
ป่า ไม้  และระบบการตรวจวัด ติดตาม และรายงาน 
ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งจัดท�าเป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 
(Land     Degradation       Neutrality:     LDN)    เพ่ือก�าหนด
มาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรม  นอกจากนี้  ยังได้ 
จัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National 
Biobank of Thai land: NBT) เ พ่ือเป็นโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศในการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ 
และจุลินทรีย์ 

ในส่วนการด�า เ นินการด้านโยบาย กฎระเบียบ และ 
กฎหมาย ประเทศไทยได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่ เ น้นการอนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู ่
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ความท้าทาย
ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง และการสูญเสียความหลาก 
หลายทางชีวภาพจากการ ที่ แห ล่ง ที่ อยู่ อ าศัยของ 
พันธุ์ พื ชแล ะสัตว์ถู กท� าลาย เ ป็นความ ท้ าทายของ
การบรรลุ  SDG 15 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการด�า เนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ ไม่ยั่งยืน การขยายตัวของ 
เมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม การลักลอบล่าและค้าชนิด 
พันธ์ุพืชและสัตว์คุ้มครองอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจน 
พฤติกรรมการบริ โภคของมนุษย์ ที่ ส่ งผล เสี ยต่ อ 
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดในการจัดการองค์ 
ความรู้และการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม 
สถานการณ์เฝ้าระวังและสนับสนุนการก�าหนดมาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาที่แม่นย�าและทันท่วงที อีกทั้งยังขาด 
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของระบบนิเวศและทรัพยากรที่ 
ครอบคลุมทุกมิติ ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการจัดท�าบัญช ี
บริวารและบัญชีประชาชาติ ท่ีผนวกรวมต้นทุนด้ าน 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการจัดท�านโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการคุณค่าของระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังยังไม่มีการก�าหนดกรอบ 
การด�าเนินงานที่ ชัดเจนในการร่วมระดมทุนระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้าน 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง 
ชวีภาพ และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ
การอนุ รักษ์ แล ะฟื้ น ฟู พ้ืนที่ ป่ า ไม้ควรด� า เนินการ ให้ 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดการป่าไม้อย่าง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
อย่างสมดุลและยั่งยืน และควรเร่งรัดปรับปรุงและ 
บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการหยุดยั้งการท�าลาย 
ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันการขยายพ้ืนที่ปลูกพืช 
เศรษฐกิจเข้าไปในพ้ืนที่ป่าสงวน ตลอดจนจัดระเบียบ 
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง 
หรือ ใช้ประ โยชน์ที่ดิน ป่า ไม้  มีมาตรการเร่งด่วนใน 
การยุติการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย 
ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน และบังคับใช้กฎหมาย 
ด้านการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์ พืชอย่างเข้มงวด 
ม า กขึ้ น  อี ก ทั้ ง ยั ง ค ว ร เ ร่ ง พัฒน าฐ า น ข้ อ มู ล ใ ห ้
ครอบคลุมและเชื่อมโยง รวมถึงควรจัดท�าบัญชีบริวาร 
ด้ าน ส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุม เ พ่ือ ให้มีการจัดท� า 
บัญชีประชาชาติที่ผนวกรวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมใน 
ภาพรวมของประเทศต่อไป 

อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
สูงไว้ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การเติบโตอย่างยั่งยืน      ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมาย 
อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช  พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติ ป่ าสงวนแห่งชาติ   (ฉบับที่  4 ) 
พ.ศ. 2559       รวมไปถึงยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 -  
2579) ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน SDG 15 

SDG

15.a
SDG

15.b

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

SDG

15.3
SDG

15.4
SDG

15.8
SDG

15.c

SDG

15.6

SDG

15.2

SDG

15.7

SDG

15.1

SDG

15.5
SDG

15.9

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินสถานะของ SDG 15
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15
SDG

ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าครอบคลุมกว่า 102 ล้านไร่ 
โดยในปี 2561 มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนกว่า 332,000 ไร ่
(อ้างอิงข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ป่าไม้ปี 2560-2561 โดย 
กรมป่าไม้) จะเห็นได้ว่าภารกิจในการปกป้องพ้ืนป่าของ 
ไทยนั้นครอบคลุมพ้ืนที่กว่าร้อยละ 32 ของประเทศและ 
นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ท่ามกลางความท้าทายในการปกป้องพ้ืนป่าและสัตว์ป่า 
ดังกล่าว ประเทศไทยได้ด�าเนินการปฏิรูปการท�างานด้าน 
การอนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์คุ้มครอง โดยใช้เทคโนโลย ี
สมัย ใหม่ เข้ ามา ช่วยในการท� างานของทุกภาคส่วน 
ภายใต้การพัฒนาระบบที่ชื่อว่า “การปฏิรูประบบลาด 
ตระเวนพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานการลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ (SMART Patro l  System)” เ ป็น 
การบูรณาการท�างานที่ครอบคลุมทุกมิติโดยมีเป้าหมาย 
เ พ่ือ ให้บุคลากรที่ปฏิบั ติงานด้ านการอนุรักษ์ ได้ รับ 
การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง 

กรณีศึกษา

“ปฏิรูปการปกป้องพ้ืนป่าด้วยเทคโนโลยี กับ SMART Patrol System”
มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ ป่ าและ 
พันธุ์ พืช ร่วมกับ สมาคมอนุรัก ษ์สัตว์ ป่ า  (WCS) 
ประ เทศไทย ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส�าหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลาดตระเวน 
ในระดับต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
และเทคนิคการลาดตระเวน และได้ด�าเนินการพัฒนา 
การท�างานที่มีการดึงเอาระบบฐานข้อมูล “สมาร์ท” 
(Spatial Monitoring And Reporting Tool :  
SMART) เข้ามาใช้ในการท�างานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลและมาตรฐาน 
กับสากล และยังเป็นต้นแบบท่ีดีในการพัฒนาเครือข่าย 
การท�างานของผู้เชี่ยวชาญข้ามสาขาโดยมีการพัฒนา 
ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ในการร่วมกัน 
เสริมประสิทธิภาพการท�างานของระบบ ทั้งในระดับ 
ฐานข้อมูลการเพ่ิมพูนทักษะการลาดตระเวน การใช้ 
งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการด�าเนินการโครงการ SMART  
Patrol System ในพ้ืนที่น�าร่อง เช่นเขตรักษาพันธ์ุ 
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งได้รับการขึ้น 
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก 
ตั้งแต่ ปี 2534 ซึ่งผลการด�าเนินเป็นไปได้อย่างด ี
และอยู่ ร ะหว่ างการขยายโครงการลาดตระเวนเชิง 
คุณภาพฯ ดังกล่าวไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ของประเทศไทย 
ด้วยเช่นกัน
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้ นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และแหล่งน�้าในแผ่นดินรวมทั้งบริการจากระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน�้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไป

ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ แหล่งน�้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึง 
ทรัพยากรธรณี ซ่ึงเป็นฐานการผลิตท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 
ที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การตัดไม้ท�าลายป่า  
การขาดแคลนน�้ า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสี่ยงต่อการกลายสภาพเป็นทะเลทราย  
ปัญหามลพิษทางอากาศและทางน�้า ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  
จึงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะระบบนิเวศบนบกและแหล่งน�้าจืดในแผ่นดิน รวมถึงป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน�้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยภาค ี
สมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ที่ประเทศไทย
ร่วมเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี 2546 ได้รับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 - 2020 และ 
เป้าหมายไอจิ (Aichi Targets) ซึ่งในเป้าหมายไอจิ C11 ก�าหนดให้อนุรักษ์แหล่งน�้ าบนบกและในแผ่นดิน 
อย่างน้อยร้อยละ 17 โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความส�าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 
ภายในปี 2563

ในระยะที่ผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศค่อนข้างคงที่อยู่ 
ที่ประมาณร้อยละ 32 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยในปี 2563   
มีพ้ืนที่ป่าไม้ 102.35 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.64 ของ 
พ้ืนที่ทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนหน้า 130,587.95 ไร่  
ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ    ฉบับที่   12   (  พ.ศ. 2560  –  2565)   ที่ก�าหนด 
ให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 
(ประมาณ 129.41 ล้านไร่ ) โดยแบ่งเป็นป่าเพ่ือการ 
อนุรักษ์ร้อยละ 25 (ประมาณ 80.88 ล้านไร่) และป่าเพ่ือ 
เศรษฐกิจร้อยละ 15 (ประมาณ 48.53 ล้านไร่) ซึ่งระหว่าง 
ปี 2559 - 2563 ได้ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์ท้ังหมดจาก 66.31 
ล้านไร่ในปี 2559 เป็น 73.72 ล้านไร่ในปี 2563 ประกอบ 
ด้วยพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่า 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง พ้ืนที่
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง พ้ืนท่ีเตรียมการ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 5 แห่ง วนอุทยาน 91 แห่ง สวนรุกขชาติ  
53 แห่งและสวนพฤกษศาสตร์ 18 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 22.78 ของพ้ืนที่ประเทศ 

นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการอนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มน�้า  
ประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทะเลสาบ 
และแม่น�้า คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 22.88 ล้านไร่ แบ่งเป็น 
พ้ืนที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์)1  
15 แห่ง พ้ืนที่ชุ่มน�้ าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติ  
69 แห่งและพ้ืนที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับชาติ 47 แห่ง 
อีกทั้งได้มีการก�าหนดพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 4 แห่ง พ้ืนที่ 
ประมาณ 1.67 ล้านไร่ 

1  พ้ืนที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญระหว่ำงประเทศ ภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยพ้ืนที่ชุ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญในระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะในกำรเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน�้ำ หรืออนุสัญญำ
   แรมซำร์ (Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat: Ramsar Convention) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้พ้ืนที่ชุ่มน�้ำ
   อย่ำงยั่งยืน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย

15.1
SDG

ที่มา: กรมป่าไม้

สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2563
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการขับเคล่ือนการพัฒนา 
ที่ ส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์  การฟื้ น ฟู  แล ะการ ใช้ ร ะบบ 
นิ เวศบนบกอย่างต่อเ น่ือง โดยได้ด� า เ นินโครงการ
ส� า คัญ อ าทิ  ก า รจั ดท� า ร ายง าน ข้อ มูลสถานภาพ
พ้ืนที่ชุ่มน�้ า ในบริ เวณพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลของประเทศ 
ไทยที่ มี ความส� าคัญระดับนานาชาติ แล ะร ะดับชาต ิ
ของประ เทศไทย โดยใ ช้ เครื่ อง มือ Ramsar  s i te  
Management Effect iveness Tracking Tool 
(R-METT) และระบบการติดตามสถานการณ์ การเก็บ
รวบรวม ส่ งผ่ าน ข้อ มูล ด้ าน พ้ืน ที่ ชุ่ มน�้ า จ ากร ะดั บ 
พ้ื น ที่ เ ข้ า สู่ ส่ ว น กล า งอ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบ ใ น รู ป แ บบ 
Mobi le S i te และ Mobi le Appl icat ion  เ พ่ือให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ได้อย่าง 
สะดวกรวดเร็ว 

นอกจากนี้     ยังได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
การมีส่ วนร่ วมของชุมชนที่ อ ยู่อาศัยหรื อท� ากิน ใน 
แล ะ รอบ พ้ืนที่ ป่ า อนุ รั กษ์ อย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง  แล ะ ไ ด้ ม ี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ชุมชน      พ.ศ.   2562 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้ นฟู 
จัดการ บ� ารุงรักษา และใ ช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่ า งสมดุ ล แล ะยั่ ง ยื น  โดยอ นุญาต ใ ห้ ชุ มชนที่ ม ี
ความพร้อมสามารถขอจัดต้ังป่าชุมชนได้เฉพาะในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติและท่ีดินอื่นของรัฐ ซ่ึงครอบคลุมถึง
การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน 

ความท้าทาย
เนื่องจากปัจจุบัน แนวเขตป่าไม้อนุรักษ์และที่ดินประเภท 
อื่น อาทิ พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร และพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา 
เศรษฐกิจ มีความไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน ประกอบ 
กับการจ�าแนกพ้ืนที่ที่ดินป่าไม้ เ พ่ือการบริหารจัดการ 
การแบ่งเขตพ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้อง 
กับสภาพพ้ืนที่จริง ท�าให้เกิดความขัดแย้งหรือมีความ 
เข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ครอบครองพ้ืนที่ อีกท้ังยังม ี
การขยายการท�าการเกษตรหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เข้าไปยังพ้ืนที่อนุ รักษ์เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุ 
ส�าคัญของปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ความพยายามในการเพ่ิมพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ ์
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ ใช้ปร ะ โยชน์หรืออยู่ 
อาศัยในพ้ืนที่ป่าไม้ได้ 

ข้อเสนอแนะ
การอนุ รักษ์ แล ะฟื้ น ฟู พ้ืนที่ ป่ า ไม้ควรด� า เนินการ ให้ 
สอดคล้องกับบริบทของประเทศและมุ่งให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์จากการจัดการป่าไม้อย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรมโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
ฟื้ นฟู จัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ ควรก�าหนดมาตรการ 
เยียวยาหรือชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดท�า 
ฐานข้อมูลแปลงที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือ 
ท�าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ท้ังหมด เพ่ือน�าข้อมูลเหล่าน้ี 
ไปใช้ ในการบริหารจัดการการฟื้ นฟูและใ ช้ประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ ป่าไม้และที่ดินของรัฐ ซึ่งจะเป็นการตัดสิทธิ 
ของผู้ ที่ ข าดคุณสมบัติ แล ะ ใ ห้ สิ ทธิ กั บปร ะช าชน ที่ 
ยากจนได้มีที่ท�ากินแทน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้าน 
การท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง 
มั่นคงและยั่งยืน
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่า ฟื้ นฟูป่าที่เส่ือมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่า

และฟื้ นฟูป่าทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายในปี 2563

การสูญเสียพ้ืนท่ีป่าไม้ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เฉพาะสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด โดยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว และบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ  
หายาก และถูกคุกคาม นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมหรือมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่าง 
ไม่เป็นธรรม การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางส�าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์  
ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่ตอบสนองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ปี 2562 ได้ก�าหนดแนวทาง 
การจัดการป่าไม้เชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการประสาน
ความร่วมมือในทุกระดับ และก�าหนดให้เพ่ิมและพัฒนา 
พ้ืนที่ ป่าไม้ ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน  
โดยก� า หนด ให้ มี พ้ื น ที่ ป่ า ไ ม้ ท่ั วปร ะ เ ทศอย่ า งน้ อย 
ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 
มี พ้ืนที่ ป่าไม้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 31.64 ของพ้ืนที่ 
ประเทศ ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.13 โดยเป็น 
พ้ืนที่อนุรักษ์ร้อยละ 22.78 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20.90 
ในปี 2562 นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งป่าชุมชน โดยมีพ้ืนที่ 
ป่าชุมชนสะสมท้ังสิ้นกว่า 7.63 ล้านไร่ ณ สิ้นปี 2562  
มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 17,442 หมู่บ้าน และมีสวนป่า 
ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลของ 
Forest Stewardship Council (FSC) รวม 38 สวนป่า 
โดยเ ป็นของภาครัฐ 28 สวนป่า และภาคเอกชน  
10 สวนป่า 

เมื่อพิจารณาข้อมูลมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่ 
ป่าไม้ (above-ground biomass stock in forest) 
จากผลการประ เมินทรัพยากรป่า ไม้ โลก ปี  2563  
(Global Forest Resources Assessment 2020)  
ขององค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติ  
(FAO) พบว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีมวลชีวภาพเหนือ 
พ้ืนดิน 142.5 ตัน/เฮกแตร์ และมีปริมาณธาตุคาร์บอน 
ที่สะสมในมวลชีวภาพ 83.07 ตัน/เฮกแตร์ ซึ่งมวล 
ชีวภาพมีบทบาทส�าคัญในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด ์
จากบรรยากาศและกักเก็บคาร์บอนไว้ในรูปของมวล 
ชีวภาพ

15.2
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ที่มา: กรมป่าไม้

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปร ะ เทศ ไทย ได้ด� า เ นิ นการ เ พ่ือรั กษาแล ะส่ ง เสริ ม 
ความสมบูรณ์ของระบบนิ เวศป่า ไม้อย่ างต่อ เ น่ือง 
อ า ทิ  ( 1 )  ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร พิ ทั ก ษ์ ป่ า   
(ศปก .พป. )  เ พ่ือ บูรณาการการปฏิบัติภารกิจของ 
เ จ้ าหน้ าที่ กรม ป่ า ไม้  กรม อุทยานแห่งชาติ  สัตว์ ป่ า  
และพันธุ์ พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
แล ะ เ พ่ื อ เ ป็ นศู นย์ บัญชาการหยุ ดยั้ งก า รลั กลอบ 

พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ส่งเสริมการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่า ฟื้ นฟูป่าที่เส่ือมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่า

และฟื้ นฟูป่าทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายในปี 2563

ความท้าทาย
การพัฒนาที่ดินและการขยายตัวของเมืองในระยะ 
ที่ ผ่ า นมาก่ อ ให้ เ กิ ดผลกร ะทบต่ อ พ้ืน ที่ ป่ า ไ ม้  อ าทิ  
การขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเข้าไปในพ้ืนที่ ป่าไม้ 
และน� าที่ดิน ป่า ไม้มา ใ ช้ประ โยชน์ เ พ่ือการท่องเที่ ยว 
อย่างไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาทรัพยากรป่าไม ้
เสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์จนเกินขีดจ�ากัด ไฟป่า 
ที่ขาดการควบคุม การลักลอบตัดไม้ ตลอดจนความ 
ขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน

15.2
SDG

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรัดการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายตามที่ 
ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งจัดตั้งกลไก 
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รถ่ า ย ทอดน โ ยบ ายที่ เ กี่ ย ว กั บ 
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติสู่การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ยังควรเร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากร ป่ า ไม้ ใ นภาพรวมแล ะ ในร ะดั บ พ้ืน ที่ ใ ห้ มี
มาตรฐาน และทันต่อสถานการณ์ และเชื่อมโยงกับข้อมูล 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรอื่นของประเทศ  
รวมทั้งการจัดท�าข้อมูลส�าหรับประเมินการกักเก็บคาร์บอน
ของป่าไม้แต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาและ 
ขยายตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ ได้มาตรฐาน 
สากล  สร้างรายได้ให้กับชุมชน   รวมทั้งสนับสนุนการเปล่ียน
ผ่านสู่การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า  

ตัด ไม้ท� าลาย ป่ า  รวมไปถึงการทวงคืนผืน ป่ าจาก 
ผู้ บุกรุกถือครองพ้ืนท่ีป่าไม้    โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
( 2 )  โ ค ร งก า ร ป ร ะ ก วดอุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ สี เ ขี ย ว 
ปี 2563 โดยตรวจประเ มินอุทยานแห่งชาติสี เขียว 
30 แห่ง เพ่ือยกระดับอุทยานแห่งชาติเข้าสู่มาตรฐาน 
IUCN  GREEN  List  Standard  (3) โครงการปฏิ รูป 
ร ะบบลาดตร ะ เ วน พ้ืน ที่ ป่ า อ นุ รั กษ์ ต ามมาตรฐาน 
ร ะบบลาดตระ เวน เชิงคุณภาพ (SMART Patro l ) 
เ พ่ือประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน 
ก า รว างแผนแล ะก า ร เก็ บข้ อมู ลก า รล าดตร ะ เ วน  
เพ่ือน�ามาวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร จั ด ก า ร พ้ื น ที่ ป่ า อ นุ รั ก ษ์ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบ แล ะ
ม าตรฐ าน เดี ย วกั น  ซึ่ ง ไ ด้ เ ริ่ ม ด� า เ นิ นก า ร ไปแล้ ว  
213 ไ ร่ ในพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ และ(4) โครงการปลูกป่า 
ฟื้ นฟูในพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค ส่ ว น อื่ น  ๆ  ซึ่ ง ใ น ปี ง บป ร ะ ม าณ     
พ .ศ .  2563 ได้ มีการป ลูก เสริ ม ป่ า ใน พ้ืน ที่ อ นุ รั กษ ์
รวมเนื้อที่     47,000    ไร่

นอกจากนี้  ภาครัฐยังมีการน� า เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เข้ ามา ใช้ ในการด� า เนินการด้ านการบริหารจัดการ 
ป่า ไม้ทั้ งระบบส� ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทรัพยากรป่าไม้  โดยท�าการติดตั้งแปลง 
ตัวอย่างถาวรในพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ัวประเทศ และการจัดท�า
ร ะบบการตรวจวัดติดตาม และรายงานทรัพยากร 
ป่าไม้แห่งชาติ 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ประสบปัญหาความแห้งแล้งและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน การตัดไม้แผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้ต้นน�้าล�าธารท�าให้เกิดการชะล้างพังทลาย 
ของหน้าดินอย่างรุนแรง การพัฒนาแหล่งน�้าในบริเวณที่มีเกลือสะสมอยู่มากท�าให้เกิดปัญหาดินเค็ม และการปนเป้ือน 
ของสารเคมีในดินจากการท�าการเกษตร ดังนั้น ภาครัฐจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน�้า

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2561 ประเทศไทยมีเนื้อที่ของดินปัญหาที่เกิดตาม 
สภาพธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ทาง 
การเกษตร ประกอบด้วย (1) ดินเปรี้ยวจัด 5.42 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.69 ของเนื้อที่ประเทศ (2) ดินเค็มจัด 
4.02 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.31 ของเน้ือที่ประเทศ 
(3) ดินทราย 11.86 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.70  
ของเนื้อที่ประเทศ (4) ดินอินทรีย์ 0.35 ล้านไร่หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่ประเทศ และ(5) ดินตื้น 
38.19 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.91 ของเนื้อที่ประเทศ 
จึงมี พ้ืนที่ของดินปัญหาที่ เกิดตามสภาพธรรมชาติ 
รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 60.03 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 18.72 ของเน้ือท่ีประเทศ ซ่ึงมีขนาดเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2558 ที่มีเนื้อที่ประมาณ 55.92 ล้านไร่ (ร้อยละ 17.44 
ของเนื้อที่ประเทศ) 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน

เนื้อที่ของดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ
ของประเทศ พ.ศ. 2550, 2557, 2558 และ 2561

ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้ นฟูที่ดินและดินที่เส่ือมโทรม 
รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอุทกภัย  

และพยายามที่จะบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน 
ภายในปี 2573

15.3
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ เข้า ร่วมโครงการจัดท�า เป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน 
(Land Degradation Neutral i ty : LDN) ซึ่ง เ ป็น 
โครงการน�าร่องในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ภ า คี ส ม า ชิ ก อ นุ สั ญ ญ า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว่ า ด้ ว ย 
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความ 
แห้งแล้ง (UNCCD ) เ พ่ือก�าหนดข้อมูลและตัวชี้ วัด 
เพ่ือประเมินแนวโน้มความเสื่อมโทรม สภาพแวดล้อม 
ที่เป็นตัวกระตุ้นความเสื่อมโทรมของที่ดิน และติดตาม 
สถานะการเปลี่ยนแปลงของความเสื่อมโทรมของดิน 
ตลอดจนก�าหนดมาตรการในการจัดการที่ดินที่เหมาะสม
เพ่ืออนุรักษ์ลดผลกระทบและฟื้ นฟูที่ดิน ซึ่งในปัจจุบัน 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ 
ส�าหรับการด�าเนินการตามอนุสัญญา UNCCD ได้จัด 
ท� าตัวชี้ วัด พ้ืนฐานทั้ง 3 ตัว ช้ีวัด ได้แ ก่  ตัวชี้ วัดสิ่ ง 
ปกคลุมดิน ตัวชี้ วัดผลิตภาพของที่ดินและตัวชี้ วัด 
คาร์บอนในดินเ พ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงของ 
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปี    2558  ถึง   2573  

นอกจากนี้  โดยกรมพัฒนาที่ ดิ นยั ง ได้ด� า เนิ นการ 
จัดท� าแผนปฏิบัติการแห่งชาติอนุสัญญา UNCCD 
ปี  2 5 6 2  - 2 5 6 4  ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น 
กรอบทิศทางการด�า เนินงานตามอนุสัญญาฯ ของ
ปร ะ เทศ ไทย โดยทุ กห น่วยงานแล ะทุ กภ าคส่ วนที่ 
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ 
แ ล ะ น� า แ ผ น ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งต า ม แน วคิ ด 
ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน   เพ่ือให้ 
การพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้ นฟูที่ดินและดินที่เส่ือมโทรม 
รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอุทกภัย  

และพยายามที่จะบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน 
ภายในปี 2573

15.3
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ความท้าทาย
แม้ว่ าปร ะ เทศไทยจะ ได้ก� าหนดตัวชี้ วัด พ้ืนฐานทั้ ง 
3 ตัวชี้วัด แต่เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดท�าตัวชี้วัด 
มาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ฐานข้อมูล 
ของส่ิงปกคลุมดินเป็นข้อมูลในระดับประเทศ ในขณะที่ 
ข้ อ มูลของผ ลิตภาพของ ที่ ดิ นแล ะคาร์ บอน ในดิ น  
น�ามาจากฐานข้อมูลระดับโลกโดย Trends.Earth ซึ่งมี 
ความละ เอียดของข้อ มูล ที่ต�่ ากว่ าฐานข้อมูลร ะดับ 
ประเทศจึงอาจท�าให้ผลการประเมินความเสื่อมโทรมของ 
ประเทศมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 
การก�าหนดเป้าหมายการจัดการทรัพยากรดิน และ 
การติดตามผลสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดิน อีกทั้ง 
ยังไม่สามารถน�าตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทรัพยากรดินและ 
ที่ดินของประเทศไทยเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดด้านความรู้ เรื่องดินและการจัดการที่ดินของ 
เกษตรกร อาทิ  การท� าการเกษตรขึ้นลงตามแนว 
ความลาดชันในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอนท�าให้เพ่ิมอัตรา 
การชะล้างพังทลายหน้าดินและธาตุอาหารในดินไปจาก 
พ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่ง จัดท� าข้อมูลในระดับประ เทศของผลิตภาพ 
ของที่ดินและคาร์บอนในดิน เ พ่ือจะได้มีฐานข้อมูล 
ตัวชี้วัดในความละเอียดระดับเดียวกัน เพ่ือมาวิเคราะห์ 
ร่วมกันทั้ง 3 ตัวชี้วัด และลดความคลาดเคลื่อนของผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ควรเร่งแก้ไข 
ปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมอย่างจริงจัง โดยการสร้าง 
ความรู้ความเข้ า ใจ ในเรื่ องดินและการจัดการที่ดิน 
ส�าหรับการท�าเกษตรอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้ นฟูแร่ธาตุ 
ในดิน ตลอดจนควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ใช้ที่ดินในการดูแล 
ทรัพยากรดินเพ่ือลดการพ่ึงพาสารเคมีหรือโลหะหนัก 
ที่จะปนเป้ือนและสะสมในดินได้ รวมทั้งควรส่งเสริมให้ 
หน่วยงานท้องถิ่นท�าการส�ารวจมาตรฐานคุณภาพดิน 
อยา่งสม�า่เสมอเพ่ือตรวจสอบการปนเป้ือนของดนิ
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศ

ในการสร้างผลประโยชน์อันส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

15.4
SDG

ระบบนิเวศภูเขาเป็นระบบนิเวศท่ีมีปัจจัยแวดล้อมต่างจากระบบนิเวศอื่น ๆ อาทิ ลักษณะภูมิอากาศที่แปรผันตาม 
ระดับความสูงของพ้ืนที่ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น อีกทั้งยังเป็น 
แหล่งต้นน�้าที่ส�าคัญและหล่อเล้ียงระบบนิเวศอื่น ๆ เป็นแหล่งผลิตอาหาร และยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากร 
หลากหลายชาติพันธุ์ โดยในช่วงท่ีผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม และการตัดไม ้
ท�าลายป่า ได้ส่งผลต่อระบบนิเวศภูเขาท่ัวโลก และน�ามาสู่ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ดินถล่ม อุทกภัย จึงควรให้ความส�าคัญ
กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและคงความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรักษาวิถี
ชีวิตของชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยยังไม่มีการก�าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองที่ม ี
ความส�าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา 
แยกออกจากพ้ืนที่ ป่ า ไม้อนุรักษ์อื่น ๆ โดยระหว่าง 
ปี 2559 - 2563 ได้ขยายพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งหมดจาก  
66.31 ล้านไร่ในปี 2559 เป็น 73.72 ล้านไร่ในปี 2563 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.78 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20.49 
ในปี 2559 เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก UN Global SDG 
Database พบว่าสัดส่วนโดยเฉลี่ยของพ้ืนที่ส�าคัญด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Key  Biodivesity  Areas: 
KBA) ของภูเขา1  ที่อยู่ ในเขตอนุรักษ์ของประเทศไทย 
มีแนวโน้มดีขึ้นจากร้อยละ 83.34 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 
88.43 ในปี 2562 โดยพ้ืนที่เขตภูเขาที่ถูกก�าหนดให้เป็น 
พ้ืนที่ KBA ของประเทศไทย ประกอบด้วยเขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ ป่าภู เขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าภูหลวง 
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซ่ึงในการก�าหนด  
KBA จะประเมินความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืช 
และสัตว์  รวมถึงความเสี่ยงจากการถูกคุกคามใน 
ด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตรที่อยู่อาศัยการคมนาคม 
พันธุ์ ต่ างถิ่ น  มลพิษ และการ เป ล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศนอกจากน้ี ข้อ มูลดัชนี พ้ืนที่ ภู เขาสี เขียว  
(Mountain Green Cover Index) ของประเทศไทย 
ในทุกช่วงระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 3,500 เมตรจาก 
ระดับน�้าทะเลปานกลางในปี 2561 อยู่ท่ี 99.85 ลดลง 
จาก 99.87 ในปี 2543 โดยดัชนีพ้ืนที่ภูเขาสีเขียวใช ้
วัดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สีเขียวเช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า 
 และพุ่มไม ้ในเขตภเูขาซ่ึงจะช่วยบง่ช้ี สถานะของการอนรุกัษ์
สภาพแวดล้อมในเขตภูเขา

การด�าเนินการที่ผ่านมา
การด�าเนินการด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพมุ่งเน้นไปที่การจัดการพ้ืนที่ 
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมโดยเฉพาะใน 
เขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งบางส่วนเป็นเขตภูเขา     อาทิ   อุทยาน 
แห่งชาติ วนอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     โดยได้ 
กฏหมายที่ เกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้พันธ์ุ 
พืชและสัตว์ในพ้ืนที่ดังกล่าว  อาทิ  พระราชบัญญัต ิ
ส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชา ติ 
พ . ศ .  2 535  ที่ ก� า หนด ใ ห้ มี ก า รคุ้ ม ค รอง พ้ื นที่ ที่ มี 
ลักษณะเป็นต้นน�้ าล� าธาร ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ ในพ้ืนที่ 
ภู เขาหรือเนินสูง มีความลาดชันค่อนข้างมาก ไม่ ให ้
ถูกท�าลายหรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรม 
ของมนุษย์   นอกจากนี้      สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) ได้ด� า เ นินการเ พ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง โดยรักษาภู มิ ปัญญาท้องถิ่นควบคู่ 
ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้ นฟูป่าต้นน�้า

1  Key Biodiversity Areas (KBA) เป็นกำรระบุพ้ืนที่ที่มีควำมส�ำคัญในระดับนำนำชำติตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรอนุรักษ์และป้องกันกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ระบบนิเวศที่หลำกหลำย ทั้งมหำสมุทร ภูเขำ และทะเลทรำย 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศ

ในการสร้างผลประโยชน์อันส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

15.4
SDG

ความท้าทาย
ประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดข้อมูลที่จ�าแนกเฉพาะด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศภูเขา ซึ่งอาจส่ง 
ผลให้การติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ต่อการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร และยังไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล 
ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่ภูเขาโดยตรง แต่อยู่ใน 
ความดูแลร่วมกันของหลายหน่วยงาน อาทิ กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งผลให ้
การบริ ห าร จัดการ พ้ืนที่ ภู เ ข าอาจขาด เอกภาพใน 
การก�าหนดแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศภูเขา นอกจากนี้ 
ยังพบการรุกล�้ าของประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ ป่าตาม 
แนวเขา ทัง้จากการตัง้ถิน่ฐานเพ่ืออยู่อาศัย และการบุกรุก 
ที่ดิน เ พ่ือพัฒนาเ ป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่ สร้ างความ 
เส่ือมโทรมแก่ระบบนิเวศภูเขา

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระบบนิ เวศภู เขาที่ครอบคลุม และทัน 
ต่อสถานการณ์  เ พ่ือน� ามา ใช้ติดตามและ เ ฝ้ าร ะ วัง 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
รวมทั้งควรมีการหารือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
การก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาที่ชัดเจน โดย
อาจใช้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและประสานความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภาคเอกชนและประชาสังคมที่มีการด�าเนินการ 
ในพ้ืนที่
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ปฏิบัติการที่จ�าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี 2563 

ปกป้อง และป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

15.5
SDG

ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในเขตร้อนช้ืนแถบศูนย์สูตร ท�าให้พ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติในประเทศไทยเป็นแหล่งอาศัย 
ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า อย่างไรก็ตามความหลากหลาย 
ทางชีวภาพนี้ก�าลังถูกคุกคามโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ค�านึงถึงความย่ังยืน นอกจากน้ี 
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 
ซึ่งก�าหนดให้ภาคีจ�าแนกและวินิจฉัยองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญส�าหรับการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยระบุตามประเภทชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์หายาก และชนิดพันธุ ์
เฉพาะถิ่นหรือชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคาม อีกท้ังยังก�าหนดให้ภาคีจัดท�าหรือธ�ารงรักษากฎข้อบังคับที่จ�าเป็นและ/ 
หรือข้อก�าหนดระเบียบบังคับต่าง ๆ  เพ่ือการคุ้มครองชนิดพันธุ์และประชากรที่ถูกคุกคาม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากดัชนีบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
(Red List Index) ที่วัดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 
ของความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามที่จ�าแนกโดยบัญชี
ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม (IUCN Red List of Threatened 
Species) โดยค่าของ Red List Index ของประเทศไทย
ระหว่างปี 2553 – 2563 มีแนวโน้มลดลงจาก 0.810 
ในปี 2553 เหลือ 0.776 ในปี 2563 ซ่ึงสะท้อนว่า 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และมี 
ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ถูกคุกคามมากขึ้น 

สอดคล้องกับข้อมูลสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูก 
สันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย โดยในปี 2559 
มีจ�านวนสัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ไปแล้ว 8 ชนิด 
ได้แก่  สมัน กูปรีกระ ซู่  แรด นกพงหญ้า นกช้อน 
หอยใหญ่ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง และปลา 
หวีเกศ และมีสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติอีก 4 ชนิด 
ได้แก่นกกระสาคอด�า นกช้อนหอยด�า ตะโขง และปลา 
เสือตอ อีกทั้งมีชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคาม  
569 ชนิด จ�าแนกเป็น มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 
282 ชนิดใกล้สูญพันธุ์ (EN) 185 ชนิด และใกล้สูญพันธุ ์
อย่างยิ่ง (CR) 102 ชนิด นอกจากนี้  การประเมิน 
สถานภาพการอนุรักษ์ของชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย 
ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยเฟิร์นพืชเมล็ดเปลือย 
พืชใบเล้ียงเด่ียว และพืชใบเล้ียงคู่  พบว่ามีพันธุ์ พืช 
ที่ อยู่ ใ นสถานะมี แนว โน้ม ใกล้สูญพันธุ์  737 ชนิด  

ที่มา: UN Global SDG Database

ดัชนีบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (Red List Index)
ของประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2563

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ได้ประเมินสถานการณ์ชนิดพันธุ์
ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย ปี 2559

ใกล้สูญพันธุ์  207 ชนิด และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
20 ชนิดโดยมีชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 2 ชนิด 
ได้แก่ ฟา้มุ่ยน้อย และโสกระย้า

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ปฏิบัติการที่จ�าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี 2563 

ปกป้อง และป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

15.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
หน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้องได้ติดตามสถานการณ์ด้ าน 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมาอย่ าง 
ต่อเนื่อง      โดยได้ด�าเนินการวิจัยเพ่ือประเมินสถานภาพ
พรรณพืชในโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศ 
ไทย เ พ่ื อจั ดล� าดั บความส� าคัญ ให้ แก่พรรณพืชที่ 
เสี่ ยงต่อการ ถูก คุกคามและสูญพันธุ์   โดยใ ช้หลัก 
เกณฑ์ตาม  IUCN  Red  List  Categories  ให้แก่พืช 
ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย 940 ชนิด รวมทั้งวิจัย 
ด้ า น ค ว า มหล า กหล า ย แล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก 
พรรณพืช ระบบนิ เวศป่าบุ่ ง ป่ าทาม  เ พ่ือรวบรวม 
องค์ความรู้ด้ านพรรณพืชที่ มีความเป็นเอกลักษณ์ 
ของระบบนิเวศ และองค์ความรู้ พ้ืนบ้านที่ ใกล้สูญหาย
ไป ตลอดจน ช่วย ให้ ปร ะชาชนทั่ ว ไป มีความ เข้ า ใ จ 
และตระหนักถึงความส�าคัญของระบบนิเวศ

ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ ป่า ได้ มีการจัดท�าฐานข้อมูล 
ชนิดพันธุ์ สัตว์ ในแต่ล ะกลุ่ มที่ ได้ รับคัด เลือกให้ เ ป็น 
ตัวแทนส�าหรับจัดท�าดัชนี Red List และสรุปจ�านวน 
ชนิ ด พันธุ์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม สถ านภาพ ที่ ถู กคุ กค าม 
และค�านวณค่าดัชนี Red  List รวมของประเทศไทย 
และส�าหรับสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูก 
สั นหลั งนอกจาก น้ี  ยั ง ได้ด� า เ นิน โครงการส� า รวจ 
คว ามหลากหลายทางชี วภ าพ ใน พ้ืน ท่ี ป่ า อนุ รั กษ ์
4  ก ลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่  สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ลู ก ด้ ว ย น ม  น ก  สั ต ว์ 
เลื้ อยคลาน และสัตว์สะ เ ทือนน�้ าสะ เ ทินบก เ พ่ือเ ป็น 
ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ า น ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ 
การจัดการพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
1 5  แห่ ง  แล ะ จั ดท� า แผนปฏิ บั ติ ก า รคุ้ ม ค รองดู แ ล 
ชนิดสัตวป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์ 
13 ชนิด ได้แก่ กวางผา นกแต้วแล้วท้องด�า  ควายป่า 
สมเสร็จ   เก้งหม้อ   พะยูน    เสือโคร่ง    วัวแดง   จระเข้ 
น�้ าจืด  ไก่ฟ้าหางลายขวาง  เ น้ือทราย ละอง-ละมั่ง 
นกยูงไทย

ความท้าทาย
สา เหตุ ส� า คัญของการสูญ เสี ยคว ามหลากหลาย 
ทางชีวภาพในประเทศไทยเกิดจากความเสื่อมโทรมของ 
ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ 
เขตเมืองและการด� า เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
ไม่ยั่งยืนตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่ 
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การพัฒนาและ 
ปรับปรุงพันธุ์ พืชและสัตว์ เ พ่ือผลิต เ ป็นอาหารและ 
การค้าโดยให้ความส�าคัญกับพันธุ์ พืชและสัตว์ เพียง 
ไ ม่ กี่ ช นิ ด อ า จส่ ง ผล ใ ห้ ช นิ ด พั น ธุ์ ท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เ ดิ ม 
สูญหายไป  

ข้อเสนอแนะ
ประ เทศไทยเ ร่ง รัดการสนับสนุน ให้ เกษตรกรปรับ 
รู ปแบบการผลิตสู่ เ กษตรกรรมยั่ งยื นแล ะ เกษตร 
ชีวภาพ เนื่องจากเป็นแนวทางการผลิตอาหารที่ลดการใช้ 
สารเคมี ซึ่งจะช่วยลดการสะสมของมลพิษในระบบนิเวศ 
รวมทั้ง ควรสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชนถึง 
ความส� าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อ 
วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือกระตุ้นความ 
รับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ รวมทั้งส่งเสริมให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน และร่วมป้องกันการลักลอบ 
ค้าพันธุ์พืชและสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการด�ารงชีพ 
ของมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม ผลิตสินค้า 
และบริการ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศคุณค่าของความ 
หลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรพันธุกรรมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จึงเป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากน้ี ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ตั้งแต่ปี 2546 และได้รับรองแผนกลยุทธ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 – 2020 และเป้าหมายไอจิ (Aichi Targets) ซ่ึงในเป้าหมายไอจิ D16 ก�าหนดให ้
บังคับใช้และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการ 
ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบระดับชาติ ภายในปี 2558  
ซึ่งพิธีสารนาโงยาฯ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นแนวทางในการจัดท�ากฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิกเพ่ือ 
(1) แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (2) ส่งเสริมการเข้าถึง 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ (3) สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อยา่งยัง่ยนื

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในพิธีสาร 
นาโงยาฯ แต่ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อม โดย 
ทบทวนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
และการใช้ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วย 
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2554 

นอกจากนี้  ยังมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีสภาพ 
บังคับใช้แล้วหลายฉบับ อาทิ  (1 ) พระราชบัญญัต ิ
สวนป่า  พ.ศ. 2535 ที่ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าใน 
ที่ดินของรัฐและเอกชนและให้การรองรับและคุ้มครอง 
สิทธิการท�าไม้หวงห้ามในส่วนป่า เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
จากไ ม้และความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า   
(2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับ ท่ี 4)  
พ.ศ . 2559 ที่ปรับปรุงบัญชี  อัตราค่ าธรรมเนียม  
ค่าภาคหลวง และค่าบ�ารุงป่า รวมไปถึงใบอนุญาต 
ใช้ประ โยชน์และอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพใน 
ปัจจุบันและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า    

พ.ศ.  2562  เพ่ือจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบ 
ครองการค้า การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน ซ่ึงสัตว์ป่า 
ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าตลอดจน 
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ

ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น

อย่างเหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ

15.6
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่ าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ    พ.ศ. 2554 
เป็นกรอบในการบริหารจัดการการเข้าถึงและแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศ
แล ะ ใน ปัจ จุบั นอ ยู่ ร ะหว่ างด� า เนิ นการจัดท� า ( ร่ า ง )  
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. . . . 
ซึ่งมีการก�าหนดกลไกในการเข้ าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ตามหลักการ 
ที่ก�าหนดไว้ในพิธีสารนาโงยาฯ     และส่งเสริมการเข้าถึง
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม    โดย (ร่าง)  พ.ร.บ. ฯ 
ดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการขอรับฟังความคิดเห็น
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จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น

อย่างเหมาะสม ตามความตกลงระหว่างประเทศ

15.6
SDG

ความท้าทาย
แม้ว่ าที่ ผ่ านมาประ เทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่ 
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ชีวภาพแต่ยังมีข้อจ�ากัดทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับการ 
เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ดูแลในทรัพยากร 
ชีวภาพบางประเภท อาทิ พันธุกรรมสัตว์ และจุลินทรีย์ 
ซึ่งนับเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ส�าคัญและมีบทบาทสูง 
ในปัจจุบันรวมทั้งไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ก�าหนด 
กลไกให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามพิธีสารนาโงยาฯ  
นอกจากนี ้ ยงัขาดความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีจ่ะสนบัสนนุ 
ให้มีการศึกษาและวิจัยข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย 
ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับยังมีความทับซ้อนใน 
การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
และความหลากหลายทางชีวภาพท้ังชนิดพันธุ์พืชและ 
สัตว์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความท้าทายในการประสานงาน 
และการขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเร่งรัดการประกาศและบังคับใช้ (ร่าง) พ.ร.บ. 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และเตรียมความ 
พร้อมเกี่ยวกับระบบกฏหมายและกลไกภาครัฐอื่น ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมให้สัตยาบันในพิธีสารนาโงยาฯ 
ในอนาคตรวมทั้งเ พ่ิมพูนการสนับสนุนการวิจัยและ 
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม    
ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือรองรับการด�าเนินงานของประเทศในระยะต่อไป 
นอกจากนี้ ยังควรบูรณาการการด�าเนินงานระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการด�าเนิน 
งานตามข้อผูกพันของพิธีสารนาโงยาฯ และเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกัน 

จากสาธารณะแล้ว  แล ะอยู่ ร ะหว่ างการบังคับ เ ป็น 
กฏหมายต่อไป  รวมทั้ งยัง ได้มีการจัดท� าแนวทาง 
ปฏิบัติในการด�าเนินการตาม (ร่าง) พ.ร.บ.ความหลาก 
หลายทาง ชีวภาพ พ.ศ. . . . .  เ พ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการด�า เนินการตาม (ร่ าง) พ.ร .บ . ฯ ดังกล่าวกับ 
การเ ข้ าถึงและแบ่ง ปันผลประ โยชน์จากทรัพยากร 
พั น ธุ ก ร รม แล ะภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ป ร ะ กอบด้ ว ย 
การยินยอมโดยการแจ้งล่วงหน้า (Prior     Informed 
Consent:     PIC)     การจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน   (Mutually 
Agreed     Terms:     MAT)  และการแบ่งปันผลประโยชน์
 อย่างยุติธรรมและเท่า เทียม

นอกจ ากนี้   ส� า นั ก ง า น พัฒน า วิ ทย าศ า สต ร์ แ ล ะ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ด�า เนินโครงการจัด
ตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  (Nat ional       
B iobank  of  Tha i l and :  NBT )  ซ่ึ งผ่ านมติ คณะ 
รัฐมนตรี ในการจัดตั้งเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 
เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในการสนับสนุน 
กิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  โดยท� าการจัดเก็บครอบคลุม 
ทั้ ง พื ช  สั ต ว์  แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย์  บ� า รุ ง รั กษ าตั ว อย่ า ง 
เหล่ า นี้ ใ ห้ คงสภาพมี ชีวิตแบบระย ะยาว เ พ่ือน� า ไป 
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหลายด้าน อาทิ  การวิ เคราะห์ 
ระดับโมเลกุลเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช  การวิเคราะห์
ร ะดั บ โม เลกุ ล  เ พ่ื อก าร ใช้ ป ร ะ โยชน์ ส า ร มูลค่ า สู ง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส� าคัญในห่วงโซ่การพัฒนาเศรษฐกิจ

383รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
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จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีความส�าคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศ รวมทั้งมีประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ แต่ ในปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาการสูญพันธุ์และ 
การลดจ�านวนลงของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุส�าคัญส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า 
และพืชป่า รวมทั้งการน�าเข้า ส่งออก และน�าผ่านสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิดกฎหมาย ประเทศไทยจึงได้เร่งด�าเนินการ 
ในการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าของไทย รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน ตลอดจนด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า 
และพืชป่าที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered  
Species of Wild Fauna and Flora) หรือ ไซเตส (CITES) โดยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526  
ซึ่งไซเตสมีเป้าหมายเพ่ือควบคุมไม่ให้การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอด 
ของชนิดพันธุ์ ในธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ห รือถูกคุกคามที่ระบุ ไ ว้ 
ในบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญาไซเตส ซึ่งประเทศไทยได้มีความพยายามในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ มาอย่าง 
ต่อเนื่องโดยได้ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการน�าเข้า  
ส่งออก และน�าผ่านซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่อนุสัญญาไซเตสควบคุม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินงาน
สืบสวน จับกุม และด�าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการกระท�า 
ผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า การสืบติดตามการค้าสัตว์ป่า 
แล ะ พืช ป่ าท างอิ น เตอร์ เ น็ ต  รวมถึ งก ารลั กลอบ 
น�าเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าตามด่านสัตว์ป่าระหว่าง 
ประ เทศ จุดผ่อนปรน หรือจุดข้ ามพรมแดนอย่าง 
เข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้จ� านวนคดี ท่ี เกี่ ยวข้องกับ 
การลักลอบค้าสัตว์ป่าลดลงจาก 627 คดี และตรวจยึด 
สัตว์ ป่าของกลางได้  12,428 ตัว และซากสัตว์ ป่า 
ของกลาง 1,204 ซาก ในปี 2559 เหลือเพียง 29 คดี  
พร้อมสัตว์ป่าของกลาง 2,099 ตัว และซากสัตว์ป่า 
ของกลาง 60 ซาก ในปี 2563 อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ�านวน 
คดี เกี่ ยวกับการ ลักลอบล่าและ ค้ าสัต ว์ ป่ าจ ะลดลง 
อย่างมาก   แต่สัดส่วนของกลางท่ีตรวจยึดได้ต่อคด ี
กลับเพ่ิมสูงขึ้นนอกจากนี้ สถิติคดีการลักลอบน�าเข้า 
ส่งออก น�าผ่าน ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามบัญชีไซเตส ระหว่าง 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 มีจ�านวนรวม 
ทั้งสิ้น 181 คดีโดยส่วนมากเป็นการจับกุมในพ้ืนที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (69 คดี) และพ้ืนที่ท่าอากาศยาน  
(61 คดี) โดยเฉพาะการตรวจยึดตัวลิ่น/เกล็ดลิ่น แสดงให ้
เห็นถึงสถานการณ์ที่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงใน 
การเป็นประเทศทางผ่านของการลักลอบค้าสัตว์ป่า 

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า พ.ศ. 2559 - 2563

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการลักลอบล่าและค้าชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์คุ้มครองและแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทาน

ของผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

15.7
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ 
ส ถ า นก า รณ์ ปั จ จุ บั น ม า ก ขึ้ น  โ ด ย ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า      พ.ศ. 2562 
เ พ่ือให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ�ารุงรักษา 
เขต รักษาพันธุ์ สัตว์ ป่ าและ เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่ า  และ 
ก า รบริ ห า รจั ดก า รสั ตว์ ป่ า  ท รั พย ากรธร รมช าติ 

 

ระบบนิ เวศ และความหลากหลายทางชีวภาพให้ เกิด 
ประโยชน์อย่ างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีการก�าหนด 
ชนิ ด พันธุ์ ที่ ไ ด้ รั บคว ามคุ้ มครอง ท่ีสอดคล้ องกั บ
อนุสัญญาไซเตสและเพ่ิมบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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เ พ่ือใช้ เ ป็นเครื่องมือในการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง 
ดูแลและฟื้ นฟู สัตว์ ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ป่า 
ร วมถึ ง รั กษ าทรั พย ากรธร รมช าติ อื่ น ไ ด้ อย่ า งมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

น อกจ ากนี้  ยั ง ไ ด้ ด� า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ ยุ ติ ก า ร ล่ า แ ล ะ 
ก า ร ขน ย้ า ยชนิ ด พั น ธุ์ พื ช แ ล ะ สั ต ว์ คุ้ ม ค รองต าม 
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องโดยมีการด�าเนินการ 
ที่ส� า คัญ อาทิ  (1 ) โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวน 
พ้ืนที่ ป่ าอนุรักษ์  ตามมาตรฐานการลาดตระเวนเชิง 
คุณภาพ (SMART  Patrol  System)    โดยประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวางแผนและ 
การเก็บข้อมูลการลาดตระ เวน เ พ่ือน� ามา วิ เคราะห์ 
สถานการณ์และด� า เนินการปราบปราม และจับกุม 
การลักลอบค้าน�าเข้า-ส่งออกสัตว์ป่า  (2) โครงการ 
ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท�าผิดด้านสัตว์ ป่า  
ได้ด� า เนินการตรวจปราบปราม จับกุม และยึดของ 
กลาง ในการกระท�าความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและ 
คุ้ มครองสัตว์ ป่ า  พ .ศ . 2562 แล ะ  พ . ร .บ .  ง า ช้ าง  
พ.ศ .  2558 โดยมุ่งเ น้นการป้องกันการลักลอบค้ า 
สั ต ว์ ป่ า ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ห รื อ ท า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น ์
นอกจากนี้  ยั ง ได้ เ ข้ มงวดการตรวจสอบสิ นค้ าที่ 
น�าเข้า-ส่งออก    และน�าผ่านรวมถึงตรวจสอบการลักลอบ 
น�า เข้า-ส่งออกของนักท่องเ ท่ียวบริ เวณด่านตรวจ 
สัตว์ป่าทุกแห่ง นอกจากนี้  ในปี  2562  ประเทศไทย 
มีความก้าวหน้าในการควบคุมและปราบปรามการค้า 
งาช้างผิดกฎหมาย และได้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศ 
เ ฝ้ าร ะวั ง  (Pr imary Concern )  ที่ ต้ องจัดท� าแล ะ 
ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ อันเป็น
ผลจากการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ 

ความท้าทาย
แม้ ว่ าปร ะ เทศ ไทยจ ะปฏิบั ติ ต ามอนุ สัญญาไซ เตส 
ในการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า และด�าเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ ป่าและพืชป่า 
ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันยังพบว่ามี 
การลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิดกฎหมาย 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่าง 
รวด เ ร็ว  แล ะก� าลั ง เ ป็น ปัญหา ที่ ส� าคัญใน ปัจจุ บัน 
เนื่องจากกระท�าได้ง่าย รวดเร็ว และติดตามจับกุมได้ยาก  
นอกจากนี้ การรายงานเรื่องการจับกุมชิ้นส่วนของสัตว์ 
ที่อยู่ ในรายการบัญชีไซเตส พบว่า ประเทศไทยเป็น 
ทางผ่านในการน�าเข้าและส่งออกช้ินส่วนสัตว์ในบัญชี 
ไซเตสที่ส�าคัญแห่งหน่ึงในภูมิภาค สะท้อนให้ เห็นว่า 
กลไกทางกฎหมาย และการปฏิบัติของประเทศไทยยัง 
อาจมีข้อจ�ากัดอยู่ โดยเฉพาะการควบคุมการเคลี่อนย้าย 
สัตว์ป่าข้ามพรมแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรมีมาตรการเร่งด่วนในการยุ ติการ 
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ทั้งในด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน และบังคับใช้กฎหมายด้านการ 
คุ้มครองสัตว์ ป่าและพันธุ์ พืชอย่างเข้มงวดมากขึ้น  
รวมทั้งส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง 
ทางสื่อสังคมออนไลน์อาทิ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 
ผ่านช่องทางออนไลน์ และใช้สื่อดังกล่าวในการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่า 
ของสั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พื ช ป่ าตลอดจนกร ะตุ้ น เ ตื อ น ใ ห้ 
ประชาชนไม่ซื้อสัตว์ป่าที่ถูกน�ามาขายในประเทศอย่าง 
ผิดกฎหมาย รวมถึงรายงานการกระท�าผิดของกลุ่ม 
ค้ าสัตว์ ป่ าผิดกฎหมายแก่ภาครัฐด้วย นอกจากนี้   
ควรเพ่ิมพูนความร่วมมือและประสานการท�างานร่วมกัน 
กับประ เทศเ พ่ือนบ้ าน เ พ่ือกวดขันการปราบปราม 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์ พืชให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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15
ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ อาทิ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร โดยหลายประเทศ 
ประสบปัญหาการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประเทศไทยจึงต้องให้ความส�าคัญในการจัดการ 
และควบคุมปัญหานี้ เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของประเทศอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นเขตที่มีความหลาก 
หลายทางชีวภาพสูงและมีระบบนิเวศที่ซับซ้อน ท�าให้มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
อีกท้ังยังมีความพร้อมและศักยภาพในการรับมือค่อนข้างต�่า โดยในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา 
จากการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายชนิด อาทิ ไมยราบยักษ์ ผักตบชวา ปลาซัคเกอร์ และหอยเชอรี่ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประ เทศไทยได้ มีการ บัง คับ ใ ช้กฎหมาย ที่ เกี่ ยวกับ 
การควบคุมป้องกันชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ได้แก่ พระราช 
บัญญัติก�าจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติ 
กักพืชพ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 และ  
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 พระราช 
บัญญั ติสงวนแล ะคุ้ มครองสัตว์ ป่ า  พ .ศ .  2562 
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัต ิ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ก�าหนดมาตรการป้องกัน 
ควบคุม หรือก�าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดต่าง ๆ 

อย่ างไรก็ตาม แม้ว่ าประ เทศไทยจะมีกฎหมายและ 
ระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการชนิดพันธุ์ 
ต่างถิ่นอยู่หลายฉบับ แต่ก็ยังประสบปัญหาการแพร ่
ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอย่างมาก และยังมีผู้น�าเข้า 
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบางชนิด 
สามารถด�ารงชีวิตได้ดี ในสภาพธรรมชาติและกลาย 
เ ป็ น พื ช แ ล ะ สั ต ว์ ท่ี มี ค ว า มส� า คัญท า ง เ ศ รษฐกิ จ  
บางชนิดมีการแพร่กระจายจนกลายเป็นชนิดพันธุ์ 
ต่างถิ่นที่รุกรานส่งผลคุกคามความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหาก 
ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2561 ได้มี 
การปรับปรุงทะเบียนรายการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควร 
ป้องกันควบคุม ก�าจัดของประเทศไทย จ�านวน 323 ชนิด  
เพ่ิมขึ้นจากจ�านวน 273 ชนิดในปี 2552 ซ่ึงแบ่งตาม 
สถานภาพได้ดังน้ี (1) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 
138 ชนิดโดยเป็นชนิดพันธุ์ที่ต้องมีมาตรการป้องกัน 
เฉพาะ 16 ชนิด (2) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน

จ�านวน 58 ชนิด โดยเป็นชนิดพันธุ์ที่ต้องมีมาตรการ 
ป้องกันเฉพาะ 15 ชนิด (3) ชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นที่มี 
ประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่น แต่ยังไม่รุกรานใน 
ประ เทศไทย 45 ชนิด โดยเ ป็นชนิดพันธุ์ ที่ ต้องมี 
มาตรการป้องกันเฉพาะ 4 ชนิด และ (4) ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
ที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย 82 ชนิด 

นอกจากนี้ ในการควบคุมหรือก�าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ที่ มีล� าดับความส� าคัญสูง ประ เทศไทยได้จัดล� า ดับ 
ความส�าคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทาง 
แพร่ระบาด รวมทั้งก�าหนดแนวทางการควบคุมหรือ 
ก�าจัดชนิดพันธุ์ดังกล่าว รวม 23 ชนิด แยกเป็นพันธ์ุ
สัตว์ต่างถิ่น 12 ชนิด อาทิ ปลาหมอสีคางด�า เต่าแก้มแดง 
และหอยทากยักษ์แอฟริกา และพันธุ์พืชต่างถิ่น 11 ชนิด 
อาทิ จอกหูหนูยักษ์ ธูปฤาษี และผักตบชวา 

น�าใช้มาตรการเพ่ือป้องกันการน�าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน�้า และควบคุมหรือก�าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ที่มีล�าดับความส�าคัญสูง (priority species) ภายในปี 2563

15.8
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

น�าใช้มาตรการเพ่ือป้องกันการน�าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน�้า และควบคุมหรือก�าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ที่มีล�าดับความส�าคัญสูง (priority species) ภายในปี 2563

15.8
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าหนังสือเผยแพร่เรื่อง   “พืชต่างถิ่น 
รุกรานในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์”    เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการชนิดพันธุ ์
ต่างถิ่นที่รุกรานในพ้ืนที่ที่ตนเองดูแล และได้ปรับปรุง 
แนวทางปฏิบัติ แล ะหน่วยงานที่ รั บผิดชอบเ พ่ือ ใ ห้ 
สอดคล้ องกั บสถานการณ์ แล ะ เ พ่ิ มปร ะสิ ทธิ ภ าพ 
การบริหารจัดการ และได้ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ ์
ต่ า ง ถิ่ น ที่ ค ว ร ป้ อ ง กั น  ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ก� า จั ด ข อ ง 
ปร ะ เทศ ไทย ให้ มี ความสอดคล้องกับสถานการณ ์
ปัจจุบันและมาตรฐานโลก รวมทั้งเพ่ิมกลุ่มของชนิด 
พั นธุ์ ต่ า งถิ่ น ที่ มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ ท าง 
เศรษฐกิจ ควบคู่กับการก� าหนดมาตรการป้องกัน 
เฉพาะที่ รัดกุม เ พ่ือ ป้องกัน ไม่ ให้ ชนิดพันธุ์ ต่ างถิ่ น 
ขยายพันธุ์และแพร่กระจายเข้าไปในพ้ืนที่อนุรักษ์ 

นอกจ ากนี้   ยั ง ได้ จั ดท� า  ( ร่ า ง )  พร ะ ร า ชบัญญัติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. . . . .  โดยในหมวด 
ว่ าด้วยการควบคุมผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ท างชี วภ าพ  ก� า หนด ใ ห้ มี ก า รควบคุ มกิ จ ก ร รมที่ 
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพประเภทชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
และการจัดท�าบัญชีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ควบคู่ 
ไปกับมาตรการป้องกัน ควบคุม หรือก�าจัดชนิดพันธุ ์
ต่างถิ่นนั้น      โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แล ะหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง  ให้ สอดคล้ องกั บแผน 
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เ พ่ือ ควบคุม 
ป้องกันภัยคุกคามและผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความท้าทาย
การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน 
ควบคุม และก�าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จ�าเป็นต้องมีฐาน 
ข้อมูลการน�าเข้าของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เ พ่ือน�าไปใช ้
ในการตรวจสอบการอนุญาตการน�าเข้า และควบคุม 
ชนิดพันธุ์ต่ างถิ่นไม่ ให้มีการแพร่กระจายได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีข้อมูล 
ดังกล่าวน้อยมาก และขาดความต่อเนื่องของข้อมูลสถิติ 
เกี่ยวกับจ�านวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่พบในประเทศไทย 
และจ�านวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม  
และก�าจัดของประเทศไทย ท�าให้ยากต่อการติดตาม 
สถานการณ์และการจัดการการรุกรานของชนิดพันธุ ์
ต่างถิ่นได้อย่างทันท่วงที

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดท�าฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระดับประเทศ 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการอนุญาตการน�าเข้า ควบคุม 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไม่ให้มีการแพร่กระจาย และมีระบบ 
ตรวจสอบและติดตามการน� า เ ข้ าชนิดพันธุ์ ต่ างถิ่น 
โดยให้มีการติดตามตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการน�าเข้าเพ่ือท่ี 
จะสามารถควบคุมและก�าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นนั้นได ้
อย่างทันท่วงทีและช่วยลดผลกระทบและความเสียหาย 
ที่จะ เกิดขึ้นต่อระบบนิ เวศและความหลายหลายทาง 
ชีวภาพของประเทศ ตลอดจนการจัดตั้งช่องทางสื่อสาร 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ  
แอปพลิเคชันส�าหรับการแจ้งเตือนและการระบุจุดที่พบ 
การรุกรานของพันธุ์ต่างถิ่น 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

มูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่ถูกบูรณาการสู่กระบวนการก�าหนดนโยบาย
และจัดท�ายุทธศาสตร์อย่างแพร่หลายนัก   โดยเฉพาะในการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการขจัดความยากจน 
ซึ่งการบูรณาการคุณค่าของบริการจากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการจัดท�าแผน 
และก� าหนดนโยบายจะช่วยสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีแนวทางการประเมินมูลค่า 
ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเหมาะสม ซ่ึงที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าระบบนิเวศของประเทศไทยเป็นการประเมิน
เฉพาะส่วน เช่น การประเมินมูลค่าชนิดพันธ์ุที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในระบบนิเวศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยมีกลไกการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนิน 
งานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. 2011 - 2020 และเป้าหมายไอจิ (Aichi Targets)   
ซึ่งในปี 2562 ได้จัดท�ารายงานแห่งชาติว่าด้วยความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่  6 เพ่ือสื่อสารความ 
ก้าวหน้าในการด�าเนินงานของประเทศในการอนุรักษ ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จาก 
ระบบนิเวศชนิดพันธุ์  และพันธุกรรมอย่างย่ังยืนและ 
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะอย่างไรก็ดี มูลค่าของระบบ 
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่ค่อยถูก 
น�า ไปใช้ประกอบการจัดท�าแผนและก�าหนดนโยบาย 
อย่างแพร่หลายนักท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  
เนื่องจากยังขาดข้อมูลและความเชี่ยวชาญในการประเมิน 
มูลค่าของระบบนิเวศ ซึ่งที่ผ่ านมาเป็นการประเมิน 
เฉพาะส่วน อาทิ การประเมินมูลค่าระบบนิเวศทะเลและ 
ชายฝ่ัง การประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าไม้ และการประเมิน 
มูลค่าชนิดพันธุ์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในระบบนิเวศ 
 
นอกจากนี้ ยังไม่มีการผนวกประเด็นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเข้าสู่ระบบการรายงานและด�าเนินการจัดท�า 
บัญชีประชาชาติที่ผนวกรวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม  
(System of Environmental-Economic Accounting: 
SEEA) อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังน้ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได ้
เริ่มด�าเนินการศึกษาแนวทางการจัดท�า SEEA อาทิ  
การบูรณาการต้นทุนทางธรรมชาติไว้ในแผนด้านการ 
พัฒนา และการจัดท�าบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 
ที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Tourism Satell ite  
Account-System of Environmental Economic 

Accounting: TSA-SEEA) รวมถึงการศึกษาแนวทาง 
จัดท�าบัญชีบริวาร(satellite account) ในด้านต่าง ๆ  
เช่น บัญชีบริวารด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ    Integration 
of Natural Capital Accounting in Public and 
Private  Sector  Policy  and  Decision-Making  
fo r  Sus ta i nab le  Landscapes  ซึ่ ง ได้ รั บก า ร 
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เพ่ือบูรณาการ 
ต้นทุนธรรมชาติไว้ในการจัดท�าแผนและนโยบายของ 
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�าเนินการในพ้ืนที่น�าร่อง 
ในภาคเศรษฐกิจที่ เ ป็นพ้ืนที่ภาคการผลิต ซึ่งคาดว่า 
จ ะแล้ ว เสร็ จภาย ใน ปี  2565 นอกจากนี้  กร ะทรวง 
การท่ อง เที่ ยวแล ะกี ฬ า  ร่ วมกับส� านั กงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    (สวทช.)     ด�าเนินการ
จั ดท� า บัญ ชีปร ะ ช า ช าติ ด้ า นก า รท่ อง เ ที่ ย วที่ ร วม 
ต้ น ทุ น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( To u r i sm  S a t e l l i t e  
Account   System  of  Environmental  Economic  
Accounting:      TSA-SEEA)     ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ส� าคัญ โดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว 3 รูปแบบ 
ได้ แก่  ภู เ ข า  ท ะ เล  แล ะวัฒนธรรม อาทิ  การจัดท� า 
TSA-SEEA ในเขตพัฒนาการท่องเที่ ยวอันดามัน 
เขตพัฒนาการท่องเที่ ยววิ ถีชี วิต ลุ่มแม่น�้ า โขงและ 
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
 

บูรณาการคุณค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่
การจัดท�าแผนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ กระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน และการจัดท�าบัญชีประชาชาติ ภายในปี 2563
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

บูรณาการคุณค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่
การจัดท�าแผนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ กระบวนการพัฒนา 
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ความท้าทาย
ข้อมูลด้ านการประ เมิน มูลค่ าของสิ่ งแวดล้อมและ 
ระบบนิ เวศยังไม่ครอบคลุมทุกมิ ติ ท� า ให้มีข้อจ�ากัด 
ในการจัดท�าบัญชีบริวาร และบัญชีประชาชาติที่ผนวกรวม 
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจัดท�า 
แผนพัฒนาและก� าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ี 
บูรณาการคุณค่าของระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานยังขาดข้อมูลและ 
ความเชี่ยวชาญในการจัดท�านโยบายและแผนท่ีผนวก 
มิติความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในการจัดท�า 
แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาท้องถิ่ น  แล ะแผน 
ปฏิบัติการ เ พ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
อีกทั้งความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณค่า 
ของความหลากหลายทางชีวภาพและความเช่ือมโยง 
กบัการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติยังอยู่ในวงจ�ากัด

ข้อเสนอแนะ
ประ เทศไทยควรเร่งด� า เนินการสร้ างความ รู้ความ 
เข้าใจแก่ทุกภาคส่วนถึงความส�าคัญของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพต่อการด�ารงชีวิต 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ท�างานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึง 
การขยายผลการด�าเนินการสู่ระดับพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนา
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ครอบคลุม 
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน�าไปสู่การเรียนรู้
ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการ 
บริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศ นอกจากนี้  ควรเร่งรัดการจัดท�าบัญชี 
บริวารด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมเพ่ือสนับสนุนการ 
จัดท�าบัญชี SEEA ในภาพรวมของประเทศต่อไป 

ในระดับนโยบาย ได้มีการผนวกประเด็นความหลาก
หลายทางชีวภาพในกฎหมายและแผนระดับชาติที่
ส� าคัญ ได้ แก่  รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย  
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 560  พร ะ ร า ชก� า หนดก า รป ร ะ มง  
(ฉบับที่  2) พ.ศ . 2560 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ยุทธศาสตร ์
ก ร ะ ท ร วงทรั พย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ วดล้ อ ม  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนส่งเสริม 
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างสิ น ค้ า แล ะบริ ก า รที่ เ ป็ น มิตรกั บ 
สิ่งแวดล้อม ระยะที่  3   (พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้น  
โ ดย ใ นก า รขั บ เ ค ลื่ อ น ร ะดั บ พ้ื น ที่  ไ ด้ มี ก า รผนวก 
ปร ะ เด็ นการบริ ห าร จัดการความหลากหลายทาง 
ชี ว ภ า พ ไ ว้ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  2  ก ลุ่ ม  
(ภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนบน) และแผนพัฒนา
จังหวัด 9 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ล�าปาง  
แม่ฮ่องสอน ชัยนาท ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี )  
และในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลพรหมสวัสดิ์  เรื่อง การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ . 2560 ข้อบัญญัต ิ
องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนสัง เรื่อง การอนุรักษ์
พันธุ์ สัตว์ ป่ าและ ป่ า ไ ม้ ใน เขตป่าสาธารณประ โยชน์
ต�าบลโนนสัง พ.ศ. 2559 และข้อบัญญัติองค์การบริหาร
สวนต�าบลท่าเคย เรื่อง การคุ้มครองดูแลบ�ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศก�าลังถูกคุกคามจากปัจจัย 
หลายด้าน เช่น การตัดไม้ท�าลายป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่าและพืชป่าเพ่ือการค้าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน การสนับสนุนด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่ เหมาะสมจึงมี 
ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินการเพ่ือปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างการเติบโตสีเขียว และการสนับสนุน 
กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ 
ให้เป็นหนึ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ระหว่างปี 2559 – 2563 งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมปรับ 
ตัวเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ 12,689 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 6,947 ล้านบาท 
ในปี 2559 โดยงบประมาณท่ีจัดสรรด้านการรักษาระบบ 
นิเวศวิทยาและภูมิทัศน์คิดเป็นร้อยละ 15.77 ของงบ 
ประมาณด้านส่ิงแวดล้อมท้ังหมดในปี 2563 ซ่ึงลดลง 
จากร้อยละ 22.02 ในปี 2560 

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก UN Global SDG Database 
ระบุว่า ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) ในด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ระหว่างปี 2559 – 2561 คิดเป็นมูลค่า 33.51 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.05 พันล้านบาท ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณด้านส่ิงแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่ง เพ่ืออนุรักษ์
และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

15.a
SDG

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

390



15
ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่ง เพ่ืออนุรักษ์
และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

15.a
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยร่วมด�าเนินโครงการริเริ่มการลงทุนเพ่ือ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ     (Biodiversity      Finance 
I n i t i at i ve :  B IOF IN )  ของ โครงการ พัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเป็นการใช้กรอบการพัฒนา
แผนการระดมทุนเ พ่ืออนุรักษ์และฟื้ นฟูความหลาก 
หลายทางชีวภาพ ทั้ งจากภาครัฐและ เอกชน เ พ่ือ 
สร้ างรายได้และวางกรอบงบประมาณที่ เหมา ะสม   
โดยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในอนาคต และสนับสนุนให้เกิดการลงทุน 
ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้ น  โดยกล ไกการ เงิ น เ พ่ื อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรความหลาก 
ห ล า ย ของ พ้ื นที่ น อ กบ ริ เ วณ พ้ื นที่ คุ้ ม ค ร อง โ ดย 
นวัตกรรมการเงิน     ณ    เกาะเต่า     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แล ะก า รอนุ รั กษ์ ผื น ป่ าต ะวั นตกอย่ า งยั่ งยื น  โดย 
นวัตกรรมการเงินเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผ่านการจัดท� าแผ่น ป้ ายทะ เบียนรูปสัตว์อนุ รักษ์ ใน 
บริ เวณห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร  นอกจากนี้ 
ได้มีการระดมทุนเพ่ือด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ร ะบบนิ เ วศอ ย่ างยั่ งยื นของภาคส่ วนอื่ น  ๆ   อ าทิ  
ในปี 2561 ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ออก 
พันธบัตรสีเขียว (Green Bond)  มูลค่า 60 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ หรือประมาณ 1,850 ล้านบาท อายุ 7 ปี โดยมี 
วัตถุประสงค์ เ พ่ือน�าเงินไปสนับสนุนการลงทุนของ 
ภาคเอกชนในโครงการที่ เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ  
(climate-smart   project) 

ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ     ประเทศ 
ไทยได้รับการสนับสนุนจากสวนพฤกษศาสตร์หลวง 
เมืองคิว สหราชอาณาจักร ในปี 2560 ในการด�าเนิน 
โครงการThe Mil lennium Seed Bank Project 
เ พ่ือท�าการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ พืชที่มีประโยชน ์
พืชถิ่นเดียวของไทย และพืชท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์
เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย  โดยได้ 
รวบรวมพันธุ์ พืชที่ เ ป็นไม้ต้นได้  81 ชนิด  น�าไปฝาก 
เก็บรักษาไว้ที่     Millennium     Seed       Bank 

ความท้าทาย
ในปัจจุ บัน ยังไม่มีการก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน 
ที่ชัดเจนในการร่วมระดมทุนระหว่างภาครัฐและภาค 
เอกชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส่งผล 
ต่อการจัดล�าดับความส�าคัญ ความเป็นเอกภาพ และ 
ความต่อเนื่องของโครงการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิ เวศอย่างย่ังยืน นอกจากนี้  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ยังเป็น 
ความท้าทายของทุกภาคส่วนในการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือน�าไปใช้ในการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อเสนอแนะ
ภ าครั ฐ คว รมี บทบ าท ใ นก า รผส านคว าม ร่ ว มมื อ 
ระหว่างทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
และสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชนและ 
ประชาชนให้ เห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์และ 
การใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพ่ือ 
ให้ เกิดการระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนที่นอกเหนือ 
จากภาครัฐ นอกจากนี้ ในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ภาครัฐ 
ควรน�ากรอบแนวคิดการฟื้ นฟูเศรษฐกิจโดยค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม (Green Recovery) มาใช้ในการระดม 
ทุนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green  
Tourism) เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สิ้นสุดลงที่ดีขึ้นกว่าก่อนช่วงการแพร่ระบาดและเพ่ือให้ 
ระบบนิเวศมีความยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับ 
ภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
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ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม ้
อย่างยั่งยืน และสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า

15.b
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การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่น ๆ อีกหลายด้าน รวมถึงการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะ 
เป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน�้า รวมถึงความสามารถของป่าไม้ 
ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศและการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ดังนั้น ภาครัฐ 
จึงควรให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการด�าเนิน
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การระดมทรัพยากรทางการเงินเ พ่ือสิ่งแวดล้อมมี 
แนวโน้มมากขึ้น  พิจารณาจากวงเงินงบประมาณ 
แผ่นดินจากภาครัฐในช่วงปี   2559 - 2563    และความ 
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการจากองค์กร 
ร ะ ห ว่ า งป ร ะ เ ทศ ท่ี ส นั บส นุ นก า รด� า เ นิ นก า รด้ า น 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในภาคประชาชนและ 
ภาคเอกชน  พบว่ามีการด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ 
และการปลูกป่า อาทิ การออกพันธบัตรเพ่ืออนุรักษ ์
สิ่ ง แวดล้ อม  (G reen  Bond )  ของธนาค า ร เ พ่ื อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก .ส) วงเงิน 
20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือการระดม 
ทุนในโครงการต่าง ๆ  ของเอกชนท่ีส่งเสริมการปลูก 
ป่าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และในส่วนของโครงการ 
ที่    ธ.ก.ส.    ด�าเนินการเองจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการปลูก 
ต้นไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใน        4     รูปแบบ   ประกอบ
ด้วยการปลูกไม้เ พ่ือการออม  รูปแบบวนผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบวนเกษตร และการปลูกไม้ เศรษฐกิจ  โดยตั้ง 
เป้าที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในประเทศไทย    500,000   ไร่    สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
มูลค่าระบบนิเวศบริการที่ประชาชนและเกษตรกรจะได้ 
รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครั ฐยั ง ไ ด้ด� า เนิ นกิ จกรรมส่ ง เสริ มแล ะ พัฒนา 
การมีส่ วน ร่วมของชุมชนที่ อ ยู่อาศัยห รือท� ากิน ใน 
แล ะ รอบ พ้ืนที่ ป่ า อนุ รั กษ์ อย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง  แล ะ ไ ด้ มี 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ชุมชน     พ.ศ. 2562  
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ 
ฟื้ นฟู       จัดการ      บ�ารุงรักษา        และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยอนุญาตให้ชุมชนที่มีความ 
พร้อมสามารถ ขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ เฉพาะ ในพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินอื่นของรัฐ  ซึ่งครอบคลุม 
ถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการจากป่าชุมชน 
อาทิ การเก็บหาของป่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย 
ชุมชน และการใช้ประโยชน์จากไม้ตามความจ�าเป็นเพ่ือ 
ใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน  โดยมีพ้ืนที่ 
ป่าชุมชนสะสมทั้งสิ้นกว่า 7.63 ล้านไร่ณ สิ้นปี 2562 
และมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจ�านวน   17,442 หมู่บ้าน 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม ้
อย่างยั่งยืน และสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่ประเทศก�าลังพัฒนา 

เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า

15.b
SDG

ความท้าทาย
แนวเขตป่าไม้อนุรักษ์และที่ดินประเภทอื่นในปัจจุบัน  
อาทิ พ้ืนที่ เ พ่ือการเกษตร และพ้ืนที่ เ พ่ือการพัฒนา 
เศรษฐกิจยังมีความไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน ประกอบ 
กับการจ�าแนกพ้ืนที่ที่ดินป่าไม้ เ พ่ือการบริหารจัดการ 
การแบ่งเขตพ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้อง 
กับสภาพพ้ืนที่จริงในปัจจุบัน ท�าให้เกิดความขัดแย้ง 
หรือมีความเข้าใจที่ ไม่ตรงกันของผู้ครอบครองพ้ืนที่ 
อีกทั้งยังมีการขยายการท�าการเกษตรหรือกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจเข้าไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์เป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ ป่าไม ้
อย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ
การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ควรด�าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและมุ่งให้ประชาชน 
ได้ รั บปร ะ โยชน์ จ ากการจัดการ ป่ า ไม้ อ ย่ าง ท่ัวถึ ง 
และ เ ป็นธรรม โดยส่ง เส ริม ให้ ชุมชนมีส่ วนร่วม ใน 
การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู จัดการ บ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลาก 
หลายทางชีวภาพอย่ างสมดุลและยั่ งยืน  รวมทั้ ง 
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่อยู่ 
โดยรอบพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เ พ่ือ 
ส่ง เสริม ให้ ชุมชนได้อ ยู่ ร่ วมกับธรรมชาติ ไ ด้อย่ าง 
มั่นคงและยั่งยืน โดยภาครัฐควรมีบทบาทในการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมประสิทธิภาพ 
การอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ 
นิเวศอย่างยั่งยืน และสร้างความรู้และความเข้าใจให้ 
แก่ภาคเอกชนและประชาชนให้เห็นถึงความส�าคัญของ 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์ของ 
ระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดการระดมทรัพยากรจากแหล่งทุน 
ที่นอกเหนือจากภาครัฐในการด�าเนินงานด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 
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ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กับการลักลอบล่าและค้าชนิดพันธุ ์
ที่ได้รับการคุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

ในการแสวงหาโอกาสในการด�ารงชีพอย่างยั่งยืน 

15.c
SDG

ปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก 
หลายทางชีวภาพ และส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพ้ืนที่ ป่าซ่ึงต้องพ่ึงพาอาศัย 
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพืชป่า เพ่ือตอบสนองความต้องการจ�าเป็นพ้ืนฐาน เช่น เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร 
แหล่งอาหาร และยาสมุนไพร ดังนั้น ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการลักลอบค้า น�าเข้า ส่งออก สัตว์ป่า 
อย่างผิดกฎหมาย จึงควรค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น เ พ่ือให้ เกิดการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เป็นภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ ไซเตส (CITES) โดยให้สัตยาบันเมื่อวันท่ี  
21 มกราคม 2526 ซึ่งอนุสัญญาไซเตสมีเป้าหมายเพ่ือควบคุมไม่ให้การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศเป็น 
ภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุหรือ 
ถูกคุกคามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญาไซเตส และที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการปฏิบัติ 
ตามอนุสัญญาฯ มาอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการน�าเข้า ส่งออกและน�าผ่านซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่อนุสัญญาไซเตสควบคุม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ใ นช่ วง เ วล า ที่ ผ่ า นม า  ปร ะ เ ทศ ไทยด� า เ นิ นก า ร ได้ 
มีการส่งเสริมเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนใน
การมีส่วนร่วมป้องกันการลักลอบค้า      น�าเข้า    ส่งออก
สัตว์ ป่าอย่างผิดกฎหมาย อาทิ  ( 1 ) ความร่วมมือใน 
ระดับท้องถิ่นกับหน่วยงานของประ เทศเ พ่ือนบ้ าน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ป้องกันการลักลอบค้า 
น� า เข้ า ส่งออก สัตว์ ป่า ข้ามชาติ  (2) การร่วมมือกับ 
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ    เช่น   
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wild Fund for  
Nature:WWF) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ ป่า (Wi ldl i fe      
Conservation     Society:    WCS)    และโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ    (United        Nations        Development
Programme: UNDP) เพ่ือก�าหนดแผนงานป้องกัน 
การลั กลอบค้ า  น� า เ ข้ าส่ งออก สัตว์ ป่ า ใน พ้ืนที่ ที่ มี 
ความเสี่ยงในการกระท�าความผิดสูง และ (3) การจัด 
ฝึ กอบ รม เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า รบั ง คั บ ใ ช้ 
กฎหมายว่ า ด้วยการป่าไ ม้ เ พ่ือ เ พ่ิมประสิท ธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในปัจจุบัน ภาครัฐไ ด้วางแผนและปรับปรุงระ เ บียบ 
กฎหมาย เ พ่ือรองรับกิ จการ เพา ะ พันธุ์ สั ตว์ ป่ า ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  สงวนและคุ้มครอง 
สั ตว์ ป่ า  พ . ศ .  2562  โดยก� า หนด ให้ ผู้ ที่ จ ะ ด� า เ นิ น 
กิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าต้องขอรับใบอนุญาตด�าเนิน
กิจการเพาะพันธุ์สัตว์ ป่า เ พ่ือให้มีมาตรการควบคุม 
ดูแลให้เหมาะสม และลดภาระซ�้าซ้อนให้ผู้ประกอบกิจการ
ที่ด�าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 
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15
ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นฟูสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกด้านการต่อสู้กับการลักลอบล่าและค้าชนิดพันธุ ์
ที่ได้รับการคุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น

ในการแสวงหาโอกาสในการด�ารงชีพอย่างยั่งยืน 

15.c
SDG

ความท้าทาย
แม้ว่ าประ เทศไทยได้ประกาศใ ช้ พ.ร .บ .  สงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การสงวน อนุรักษ์  
คุ้มครองและบ�ารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่าให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
แต่ยังพบการลักลอบค้าสัตว์ ป่าและซากสัตว์อย่ าง 
ต่อเน่ือง รวมไปถึงการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไป 
ยังประเทศปลายทางท่ีนิยมบริโภคสัตว์ป่า นอกจากนี้ 
การเข้าถึงสิทธิ ในการใช้ประโยชน์ของประชาชนและ 
ชุมชน ท้องถิ่ นยังมีข้อจ� ากัดและ ไม่สอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจริงของพ้ืนท่ี และอาจท�าให้เกิดปัญหา 
การละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชของ 
ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ป่าตามมาได้

ข้อเสนอแนะ
ควรมีมาตรการ เ ร่งด่วน ในการยุติก ารลักลอบค้ า 
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมาย 
คุ้มครองสัตว์ ป่าและพันธุ์ พืชอย่างเข้มงวดมากขึ้น 
รวมทั้งด�าเนินการเชิงรุกร่วมกับชุมชนและภาคประชาชน 
โดยเฉพาะในการเฝ้าระวังทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ 
แก้ไขปัญหาการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที และยังควรเร่ง 
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและพืชป่า  
ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไม่ซื้อสัตว์ป่าที่ถูก 
น�ามาขายในประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมท้ังควร 
เพ่ิมพูนความร่วมมือและประสานการท�างานร่วมกัน 
กับนานาประเทศ เพ่ือร่วมมือกับปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น
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เป้าหมายที่ 

16

SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
           development, provide access to justice for all and build 
     effective, accountable and inclusive institutions at all levels

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ 
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16
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

สังคมที่สงบสุขจะต้องมีความม่ันคง มีสันติภาพ ประชาชนได้รับการปฏิ บัติอย่างเท่า เทียมกันภายใต้หลัก 
สิทธิมนุษยชน และมีระบบการปกครองบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
เป้าหมายที่ 16 มุ่งเน้นการตัดวงจรความขัดแย้ง การข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์  
การใช้ความรุนแรง และการทรมานทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ 
ประชาชน และสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม มีกระบวนการตัดสินใจ 
ที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม และมีส่วนร่วมในทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
การด� า เนินงานของประ เทศไทยในการมี ส่วนร่วม 
ในสถาบันที่ เ ก่ี ยวข้ องกับธรรมาภิบ าล โลกอยู่ ใ น 
ร ะดั บดี โ ดย ได้ รั บ เ ลื อก ใ ห้ ด� า ร งต� า แหน่ งสม า ชิ ก 
คณะมนตรี เศรษฐกิจและ สังคมแห่งสหประชาชาติ  
(ECOSOC) วาระปี 2563-2565 และได้รับเลือกตั้ง 
เ ป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่ าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
(CCPCJ) วาระปี 2561-2564 นอกจากนี้ ในปี 2563 
ยังได้รับการจัดอันดับจากดัชนีนิติธรรม (Rule of 
Law Index) ให้อยู่ในอันดับท่ี 71 จาก 128 ประเทศ 
ทั่วโลก ขยับสูงขึ้น 5 อันดับจากปี 2562 และยังมี 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเชิงสถาบัน โดยเฉพาะ 
การปรับปรุงการให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ โดยในปี 2561 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ร้อยละ 
84.50 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ภายใน 
ปี 2565 นอกจากนี้ ในปี 2563 ประเทศไทยได้คะแนน 
Corruption Perceptions Index (CPI) ท่ี 36 คะแนน 
เท่ากับปี 2562 และอยู่ในอันดับที่ 104 ลดลง 3 อันดับ
จากปี 2562 

ในด้านการจัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน 
ประเทศไทยมีแนวโน้มการจดทะเบียนเกิดเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมให้ม ี
การจดทะเบียนเกิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์โดยเฉพาะผู้ที่เกิด 
ในพ้ืนที่ห่างไกลและบุคคลไร้รัฐ เนื่องจากมีข้อจ�ากัด 
ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ ภาษา และการเดินทาง 

ในส่วนของการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย 
ที่ ไ ม่ เลือกปฏิบัติ  ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการไม่ เลือก 
ปฏิบัติและความเท่ า เทียม รวมทั้ งยังได้ระ บุ เรื่ อง 
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก�าหนด 
ให้ บุคคลย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย มีสิทธิและ 
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม 
กัน นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าในการจัดการปัญหา 
การค้ามนุษย์อย่างมีนัยส�าคัญ สะท้อนให้เห็นจากสถานะ 
ของประเทศไทยในปี 2563 ที่รายงานสถานการณ์การ 
ค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (The Trafficking in 
Persons:TIP Report 2020) จัดให้อยู่ในระดับ 2 
(Tier 2) ซึ่ง เ ป็นระดับ ท่ีต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ีเคยถูกจัดให้อยู่ ในระดับ 2 
ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) และระดับ 3 
(Tier 3)

16
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในช่วงที่ผ่านมา             ภาครัฐได้ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรม                 การมีส่วนร่วมของประชาชน            และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหา 
อาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่อง      โดยได้พัฒนาช่องทาง
การให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย และครอบคลุม 
เ พ่ือให้บริการกับประชาชนได้อย่ างสะดวกรวดเร็ว 
และเข้าถึงได้ง่าย             นอกจากนี้             พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท� าร่ างกฎหมายและการประ เ มินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย   พ.ศ.   2562       ยังได้ก�าหนดให้มีการพัฒนา 
ร ะบบกลางเ พ่ือ เผยแพร่ ข้อมูล เกี่ ยวกับการจัดท� า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์และก�าหนด

397รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



16
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

16
SDG

ความท้าทาย
ประ เทศไทยยังมีความท้ าทาย ในการพัฒนาร ะบบ 
การบริหารงานด้านการยุติธรรมที่ยังต้องเร่งสร้าง 
ความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการตามหลักสากล ท�าให ้
การมองเป้าหมายในการพัฒนาระบบยุติธรรมและ 
การก�าหนดนโยบายเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ เ ป็นไปได ้
อย่างจ�ากัด รวมทั้งยังมีขอบเขตการท�างานที่ไม่เอื้อ 
ต่ อ ก า รสนั บสนุ น ใ ห้ ป ร ะ ช า ชน เ ข้ า ม า มี บทบ าท ใ น 
การออกกฎหมายหรือการร่วมก�าหนดแนวนโยบาย  
เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ท�าให้ 
ไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมในวงกว้าง

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนดนโยบายและส่งเสริม 
ให้มีการป้องกันอาชญากรรมมากขึ้น โดยด�าเนินการ 
ควบคู่ ไ ปกั บม าตรก า รปร าบปร ามอ าชญากรรม  
รวมท้ังควรเร่งพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี 
ในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้  ยังควรให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ 
เ ชิงรุ ก เ พ่ื อ ป้องกันแล ะแก้ ไ ข ปัญหาการค้ ามนุษย์  
โดยเฉพาะด้านแรงงานผิดกฎหมาย ตลอดจนควรด�าเนิน 
มาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และเร่งน�าเทคโนโลยี 
มาช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และสร้างความเท่าเทียมกันทางโอกาสและสังคม และ 
ควรสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะน�าไปสู่ 
สังคมที่ยุติธรรม ด้วยการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
แห่งการเคารพกติกา

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

SDG

16.8

บรรลุค่าเป้าหมาย: 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG
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16.9

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย
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SDG
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16.10

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท� าแนวทางปฏิบัติ ในการใช้ 
ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการบังคับใช้กฎหมายให ้
มีความโปร่งใส       ตรวจสอบได้       และเผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบเป็นการทั่วไป      

ภ าค รัฐ ยัง ไ ด้มี ก า รน� า เ ทค โน โลยี ม า ใ ช้ ใ น ข้ันตอน 
การพิจารณาคดี  โดยศาลปกครองได้มีการพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการคดีและสถิติคดี เ พ่ือให้ประชาชน 
ส า ม า ร ถติ ด ต า ม ส ถ า น ะ ข อ ง แต่ ล ะ ค ดี   ร ว ม ทั้ ง 
การปรับปรุงห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Courtrooms) เ พ่ือลดระยะเวลาในการด�า เนิน
กระบวนการยุติธรรมบางขั้นตอน        นอกจากนั้น     ยังได้มี 
การด�าเนินงานเพ่ือยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์ 
อย่ างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์  การใ ช้ความรุนแรง  
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก       โดยการปรับปรุง
และปฏิบัติตามกฎหมาย/ระ เบียบที่ เกี่ยวข้อง  อาทิ     
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551   พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีบทบัญญัติ ใหม่ เ พ่ือก�าหนดลักษณะการกระท� า 
ที่ เ ป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และ 
ก�าหนดโทษให้เหมาะสมมากขึ้น

กระทรวงการยุติธรรมได้จัดท� าแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที่    4   (พ.ศ.  2562 - 2565)     เพ่ือส่งเสริม 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิที่ 
พึงจะได้รับอย่างทั่วถึง       เสมอภาค        และเท่าเทียม        รวมถึง 
ยกระดับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยให้
ทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้ านการ ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่ างด้ าว 
ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ชายแดน  โดย 
ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความคุ้มครองตาม 
มาตรฐานสากลเป็นส�าคัญ นอกจากนี้  ภาครัฐยังได ้
ด� า เนินการร่วมกับภาคส่วนต่ าง  ๆ  ประชา สัมพันธ ์
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและวิชาการ
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้อ�านาจแบบนุ่มนวลของ 
ประเทศไทยในการแสดงศักยภาพ       การสร้างความเข้าใจ 
การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในเวทีโลก 

ผลการประเมินสถานะของ SDG 16
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

16
SDG

กรณีศึกษา

Leaving No One Behind ด้วยกองทุนยุติธรรม

ในปี 2549 กระทรวงยุติธรรมได้ด�า เนินการจัดตั้ง  
“กองทุน ยุ ติธรรม” ขึ้น โดยมี เ ป้ าหมายเ พ่ือสร้ าง 
หลักประกันในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล�้ าในสังคม รวมทั้งเน้นการด�าเนินการ 
ที่ เ ชื่ อม โยงแนวคิดตามหลักสากล สู่การปฏิบัติ ใ น 
ระดับประเทศ การจัดตั้งกองทุนยุติธรรมนั้นได้ รับ 
การยกระดับทางกฎหมายข้ึนด้วยการตราพระราชบัญญัต ิ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ข้ึนมารองรับการด�าเนินงาน
ของกองทุนฯ ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับ 
ใช้วันที่ 24 เมษายน 2559 

ในภาพรวมการด�าเนินการในปัจจุบัน พบว่า การมีอยู่ของ 
กองทุนยุติธรรมได้ช่วยให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถ 
เข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยระหว่างปี 2560-2563 มีการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนในการด�าเนินคดีและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชนไปแล้วจ�านวนรวมกว่า 23,733 ราย

นอกจากนี้ บทบาทที่ส�าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งของกองทุน 
ยุติธรรมคือการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
โดยมุ่งเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิ 
และข้อกฎหมายต่าง ๆ แก่กลุ่มประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้รับ 
ความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมตาม 
กฎหมาย กระทรวงยุติธรรมได้พัฒนาระบบการให้บริการ 
ที่ทันสมัยโดยการน�า เทคโนโลยี เข้ ามาช่วยในการให ้
บริการและการเผยแพร่องค์ความรู้ อาทิ การพัฒนา  
แอปพลิ เค ช่ันในชื่อ Just ice Care ยุติธรรมใส่ ใจ  
เพ่ือให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมี 
การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในการส่งเสริม 
การเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายและหลักนิติธรรม 
ต่ าง  ๆ แก่สั งคม อาทิ  ความร่ วมมือกับสถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  
ในการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมหลักนิติธรรมและ 
การพัฒนาสังคม  เป็นต้น
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ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง
ในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรโลกเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ลดลง 
อันเนื่องมาจากการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางการเมือง และการใช้ความรุนแรงในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ตั้งแต่ปัญหาการฆาตกรรม การท�าร้ายร่างกาย ตลอดจน 
การล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ และสร้างความไม่ม่ันคงในการด�าเนินชีวิต 
ของคนในสังคม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีสถิติคดีอาญาในความผิด 
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 18,130 คดี ลดลงจากปี 
2561 ท่ีมี 19,170 คดี หรือคิดเป็นอัตราลดร้อยละ 5.43 
โดยเป็นคดีท�าร้ายร่างกายมากที่สุด 10,283 คดี (ร้อยละ  
56.72) รองลงมา ได้แก่ คดีพยายามฆ่า 2,086 คดี 
(ร้อยละ 11.51) คดีอื่น ๆ 1,997 คดี (ร้อยละ 11.01) และคด ี
ข่มขืนกระท�าช�าเรา 1,965 คดี (ร้อยละ 10.84) เมื่อพิจารณา
สถิติความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคดีดังกล่าว พบว่า  
กรณีฆ่าผู้อื่นและกรณีข่มขืนกระท�าช�าเรามีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 2560-2562 ในขณะที่กรณ ี
ท�าร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความเสียชีวิต กรณีพยายาม 
ฆ่าและกรณีท�าร้ายร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
มีนัยส�าคัญ 

นอกจากนั้น ข้อมูลทางสถิติของศูนย์ช่วยเหลือสังคม  
1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์ระบุว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ความรุนแรง 
ต่อเด็กและสตรี เ พ่ิมสูงขึ้นในช่วงปี 2559 - 2562  
โดยมี ร ายงาน ว่ าพบเด็กผู้ หญิงอายุ ไม่ เกิ น  18  ปี  
ถูกกระท�ารุนแรงเพ่ิมขึ้นจาก 259 ครั้ง ในปี 2559  
เป็น 455 ครั้ง ในปี 2562 สอดคล้องกับข้อมูลของ 
ศูนย์ พ่ึงได้  กระทรวงสาธารณสุขที่ ร ะบุ ในปี 2562  
มีรายงานการกระท�าความรุนแรงทางเพศ 5,191 ราย 
จากผู้ถูกกระท�าความรุนแรงเพศหญิง 15,797 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.86 อย่างไรก็ตาม ประชาชนมี 
ความหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมลดลงระหว่าง 
ปี 2560-2562 โดยลดลงจากร้อยละ 46.98 เป็น 
ร้อยละ 39.98 ในช่วงเวลาดังกล่าว

ที่มา: ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สถิติคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงานทั่วประเทศ

ที่มา: ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ร้อยละของประชาชนที่มีความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรม
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ด�าเนินมาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในทุกรูปแบบ อาทิ การสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ระดับต�าบล           การปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยการติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดเสี่ยง     และการจัดท�าฐาน 
ข้อมูล พิกัดอาชญากรรมในแต่ล ะ พ้ืน ที่  นอกจากนี้ 
ยังได้ส่ง เสริมการสร้ างส� านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ตั้ ง แต่ วั ย เ ด็ ก ผ่ า นก า ร เ ลี้ ย งดู ภ า ย ใ นค รอบค รั ว         
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง 
การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง และการดูแลเด็ก 
ที่ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงอย่างเหมาะสม                 เพ่ือป้องกัน 
มิให้เด็กมีพฤติกรรมความรุนแรงในอนาคต        ตลอดจน
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
ผ่านการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน 
การกร ะท� าความรุ นแรง ในครอบครั ว   กร ะทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กระจาย
ตัวอยู่ ในพ้ืนที่ ต่าง   ๆ    ทั่วประเทศ

ความท้าทาย
การลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวิต 
ที่ เ กี่ ย วข้ อง ในทุ กแห่ ง ให้ ลดลงอย่ างมี นั ยส� าคัญ 
นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเหตุการณ ์
ความรุนแรงขึ้นแล้ว ความท้าทายที่ส�าคัญอีกประการ
หนึ่งคือการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม 
เพ่ือสร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
พลเมือง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่
ให้ เหมาะสมและปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม 
และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

ข้อเสนอแนะ
ทุกภาคส่วนควรบูรณาการร่วมกันเ พ่ือเสริมสร้ าง 
จิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของพลเมือง โดย 
ปลูกฝังและพัฒนาแนวคิด/แนวปฏิบัติของพลเมืองที่ดี 
ตั้งแต่วัยเยาว์และต่อเ น่ืองตลอดช่วงชีวิต เ พ่ือให้ 
ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของความรุนแรงและ 
เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี รวมทั้ง 
ควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยกับการด�า เนิน 
ชี วิ ต  ตั้ ง แ ต่ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ้ื น ที่ เ สี่ ย ง ใ ห้ มี 
ความปลอดภัย ตลอดจนการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะ 
ที่ ป ร าศจ ากคว าม เสี่ ย ง ใ นก า ร เ กิ ดอ าชญากรรม 
แล ะความรุ นแรง  นอกจากนี้  ควรน� า เทค โน โล ยี 
ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) มาใช้ในการวิเคราะห์/คาดการณ์ 
โอกาสและความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงที่อาจ 
เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ออกแบบมาตรการรับมือกับสถานการณ์
ความรุนแรงได้อย่างตรงจุด    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และทันท่วงที
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ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่กระท�าต่อเด็กถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
โดยการใช้ประโยชน์จากความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม หลอกลวง หน่วงเหนี่ยว กักขัง ข่มขู่ ใช้ก�าลัง 
บังคับ กระท�าทารุณกรรม และแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มเปราะบาง 
เป็นประเด็นท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2563 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกา (The Trafficking in Persons: TIP  
Report 2020) จัดให้ไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier 2)  
ซึ่งเป็นระดับที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ ในช่วงที่ 
ผ่านมาไทยเคยถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง  
(Tier 2 Watch List) ในช่วงปี 2559-2560 และ 
ระดับ 3 (Tier 3) ในช่วงปี 2557 - 2558 สะท้อนให ้
เห็นถึงผลการด�าเนินงานอย่างจริงจังของภาครัฐใน 
การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ตามมาตรการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection’s Act: 
TVPA) ของสหรฐัอเมรกิา

จากรายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในปี 2562  
มีคดีค้ามนุษย์ 288 คดี ลดลงจากปี 2561 ที่มี 313 คดี 
หรือลดลงร้อยละ 7.99 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 พบว่า 
มีจ�านวนผู้เสียหาย 1,821 ราย เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 188.59  
จากปี 2561 ทีม่ผีูเ้สยีหายเพียง 631 ราย โดยการแสวงหา 
ประโยชน์ทางเพศลดลง ในขณะที่การบังคับใช้แรงงาน  
เพ่ิมสงูขึน้

ข้อมูลสถิติคดีค้ ามนุษย์แยกตามประเภทการกระท� า 
ความผิดของส�านักงานอัยการสูงสุด พบว่า ในปี 2562  
มีคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวม 364 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่มี 340 คดี โดย 
ประเภทการกระท�าความผิดที่มีมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  
ได้แก่ การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีลักษณะคล้ายทาส  
และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ (ไม่เกี่ยวกับประมง/ 
ประมง/อตุสาหกรรม) 

จากสถิติของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าใน 
ปี 2561 เกิดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 1,222 ราย  
ลดลงรอ้ยละ 23.24  จากปี 2560 แบง่เป็นความรนุแรงที่ 
เกิดในครอบครัวร้อยละ 55.73 และนอกครอบครัวร้อยละ 
44.27 โดยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถูกท�าร้ายร่างกาย  

ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ 
และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

16.2
SDG

ที่มา: รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report)

ผลการจัดระดับประเทศไทย
ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จ�านวนคดีและผู้เสียหายด้านการค้ามนุษย์

ที่มา: ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคม
        และความมั่นคงของมนุษย์

สถิติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

หมายเหตุ: WL = Watch List
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ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ 
และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

16.2
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง       เช่น       พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติ
ป้ องกั น แล ะปร าบปร ามการ ค้ าม นุษย์  ( ฉบั บที่  3 )   
พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช 
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์       พ.ศ.      2551 
พ .ศ .  2562 อนุสัญญาสหประชาชาติ เ พ่ือต่อต้ าน 
อาชญากรรมข้ ามชาติ ที่ จั ดตั้ ง ในลั กษณะองค์กร 
เป็นต้น      พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

น อ ก จ า ก นี้  ยั ง ไ ด้ พัฒน า ก ล ไ ก เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
คว าม เข้ ม แข็ งของสถา บันครอบครั ว  โดย จัดท� า 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว  
พ.ศ. 2560 – 2564  รวมทั้งจัดท�าแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฉบับที่    4    (พ.ศ. 2562 - 2565)    เพ่ือส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนได้ เข้าถึง 
สิทธิที่พึงจะได้รับอย่างทั่วถึง        เสมอภาค      และเท่าเทียม 
ตลอดจนยกระดับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ในภาพรวมของประ เทศไทยใ ห้ ทัด เ ทียมมาตรฐาน 
สิทธิมนุษยชนสากล และครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง                
รวมทั้งด�าเนินการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่รัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทาง 
การบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง 
กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 

ภาครัฐยังได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ทั้ ง ในและร ะห ว่างประ เทศเ พ่ือ ป้องกันและสกัดกั้ น 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทั้งแรงงานต่างด้าว  
ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์  แ ล ะ ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง 
หลักสิทธิมนุษยชน  และยังได้พัฒนาระบบคุ้มครอง 
ช่วยเหลือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย          นอกจากนั้น 
ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก         สตรี         และความรุนแรง 
ในครอบครัว              ผ่านโครงการต�าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง  

(รอ้ยละ 47.38) รองลงมา ไดแ้ก ่การถกูลว่งละเมดิทางเพศ 
(ร้อยละ 37.07) การถูกกระท�าอนาจาร (ร้อยละ 9.57)  
และการถกูทอดทิง้ (รอ้ยละ 5.97) ตามล�าดบั

ความท้าทาย
ความท้าทายที่ส�าคัญในการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้ที่ 
เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ทั้งจากการหลอกลวงและ 
การสมคัรใจเขา้สู่วงจรค้ามนุษย์     ซ่ึงจะตอ้งด�าเนนิการอยา่ง
รอบคอบและค�านึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคง 
ของชาติกับหลักสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมีความเสี่ยง 
ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือ 
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ รวมถึงปัญหา 
การใช้แรงงานเด็กและเยาวชนที่ผิดกฎหมายและปัญหา 
การคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมของผู้ที่ 
เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ ์
และแรงงานตา่งดา้ว 

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งมีแนวโน้ม 
สูงขึ้นทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานในภาคประมง ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง พัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง 
หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
ทั้ ง ในระดับประ เทศและภูมิภาค รวมทั้ ง พัฒนาขีด 
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ควรเร่งปราบปรามปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 
อย่างผิดกฎหมาย ทั้งในธุรกิจท่ีผิดกฎหมายโดยตรง 
และธุรกิจท่ีมีแนวปฏิบัติต่อแรงงานเด็กและเยาวชน 
อย่างผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานตระหนัก 
ถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้ อาทิ ค่าแรง จ�านวนช่ัวโมงพักผ่อน 
และสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนด ตลอดจนก�าหนด 
แนวทางปฏิ บัติที่ เ ป็นมาตรฐานต่อการให้สวัสดิการ 
กลุ่ม เด็กและ เยาวชนที่ เ ป็นบุตรหลานของแรงงาน 
ต่างด้าว รวมทั้งควรเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ครอบครัว ชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 
เสริมสร้างสัมพันธภาพของคนในครอบครัวและลด 
ความรุนแรงในครอบครัว
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ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การส่งเสริมหลักนิติธรรมมีความส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งถือเป็นหลักพ้ืนฐาน 
ที่จะน�าไปสู่สังคมที่ยุติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงโอกาส 
และสิทธิขั้นพ้ืนฐาน มีความเท่าเทียมกันในทุกระดับชั้นโดยปราศจากเลือกปฏิบัติ  โดยกระบวนการยุติธรรมจะเป็นกลไก
ที่ส�าคัญของรัฐในการสร้างความสงบเรียบร้อย และอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีจ�านวนคดี ท่ีรับค�าร้องทุกข์   
787,355 คดี ซึ่งสามารถด�าเนินคดีและจับกุมได้ 738,613  
คดี คิดเป็นร้อยละ 93.81 จ�าแนกได้เป็น 4 ประเภทฐาน 
ความผิด ได้แก่ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ 
เพศ (ร้อยละ 3) ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ร้อยละ 8) 
ฐานความผิดพิเศษ (ร้อยละ 3) และฐานความผิดที่รัฐ 
เป็นผู้เสียหาย (ร้อยละ 86) นอกจากนี้ ไทยยังมีผู้ต้องขัง 
ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดี 57,653 คน หรือร้อยละ 15.67 
ของจ�านวนผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบ 
กับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.2 
และปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 19.00  

จากสถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งจะเป็น 
การลดปริมาณคดีท่ี เข้ า สู่กระบวนการบังคับคดีและ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม พบว่าสัดส่วนของคด ี
ที่ไกล่เกลี่ยส�าเร็จมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 
2563 มีคดีที่ เข้า สู่การไกล่เกลี่ยทั้งส้ิน 23,776 คดี  
และไกล่เกลี่ยส�าเร็จ 22,009 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.57  

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรม

อย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน

16.3
SDG

ของคู่ความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 91.02

เมื่อพิจารณาดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) 
ที่จัดท�าขึ้นโดย The World Justice Project ซ่ึงสะท้อน 
ให้ เกณฑ์การวัดหลักนิ ติธรรมจากปัจจัยอื่น ๆ อาท ิ
การจ�ากัดอ�านาจของรัฐบาล การปราศจากคอร์รัปชั่น 
รัฐบาลที่โปร่งใส สิทธิขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบและความมั่นคง 
การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พบว่าในปี 2563  
ประเทศไทยได้คะแนนรวม 0.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
1.00 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่าคะแนนรวม 
ของไทยเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เล็กน้อย โดยในปี2563 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 71 จาก 128 ประเทศทั่วโลก 
ขยับสูงขึ้น 5 อันดับจากปีก่อนหน้าที่อยู่ในอันดับที่ 76 
จาก 126 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ตามหลังจาก 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ที่มา: The World Justice Project Rule of Law Index 2020

คะแนนดัชนีนิติธรรมของประเทศไทย ปี 2563
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16.3
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงยุติธรรมได้ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม      โดยมุ่งเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและ
แก้ปัญหาอาชญากรรม        ผ่านการท�างานของส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดและ เครือข่ ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัด ให้เป็นกลไกต้นน�้าในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของชุมชน อันเป็นการลดปริมาณคดี
ไม่ ให้ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  รวมทั้ง 
จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน 
การเงินกับผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับโอกาสและสามารถ 
เข้าถึงความเป็นธรรมได้      ตลอด จนพัฒนาช่องทางให ้
บริการในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิ  สายด่วนยุติธรรม   
1111     กด   77     และ  Application    Justice     Care    เพ่ือ 
รองรับการ ให้บริการกับประชาชนได้อ ย่างสะดวก                          
รวดเร็ว     และง่ายขึ้น

นอกจากนั้น ยังได้ พัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย 
แล ะจัดท� า ร่ างพร ะราชบัญญัติก ารจัดท� าปร ะมวล 
กฎหมายแบบต่อเน่ืองเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงโดย 
สะดวก ส�าหรับในขั้นตอนการพิจารณาคดี ศาลปกครอง 
ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีและสถิติคดี 
โดยใช้ Web-based Application เพ่ือให้ประชาชน
ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ส ถ า น ะ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ดี  ร ว ม ท้ั ง 
การปรับปรุงห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Courtrooms) เ พ่ือลดระยะเวลาในการด�า เนิน 
กระบวนการยุติธรรม  รวมถึงการน�ามาตรการทาง 
เลือกที่ เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด โดยใช ้
กระบวนการไกล่เกลี่ย เยียวยา ชดใช้ความเสียหายให้กับ 
ผู้เสียหาย       และมีการใช้มาตรการควบคุมตัวผู้กระท�าผิด
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  (Electronic  
Moni tor ing :  EM) ในการปล่อยตัวชั่ วคราวแทน 
การจ�าคุก กักขัง

ความท้าทาย
การจ�ากัดขอบเขตการท�างานที่ไม่เอื้อต่อการสนับสนุนให้ 
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการออกกฎหมายหรือก�าหนด 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องนับเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนดนโยบายและส่งเสริม 
ให้มีการป้องกันอาชญากรรมให้มากขึ้น โดยด�าเนินการ 
ควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามอาชญากรรม อาท ิ
การให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ 
การสร้างอาสาสมัครเพ่ือเฝ้าระวังในชุมชน รวมทั้ง 
ควรส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้วย 
วิธีการไกล่เกล่ียประนีประนอม ยอมความ และการใช ้
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกจากน้ี ยังควรให้ความส�าคัญ 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคม 
ให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีบทบาทในกิจกรรมของ 
กระบวนการยุติธรรมโดยตรง    ทั้งในด้านการออกกฎหมาย
การก�าหนดนโยบาย และการตรวจสอบ ตลอดจนควร 
ส่งเสริมให้ เกิดเครือข่ ายการท�างานจากภาคส่วนที่ 
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 
มุมมองใหม่ ๆ น�ามาใช้ในการก�าหนดนโยบายที่เหมาะสม 
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

นอกจากนี้ ยังควรที่จะน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา 
ช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และสร้างความเท่าเทียมกันทางโอกาสและสังคม รวมทั้ง 
รณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ภ าคส่ ว นตร ะ หนั ก แ ล ะ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง 
ความส�าคัญของหลักนิติธรรมที่เป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่จะ 
น�าไปสู่สังคมที่ยุติธรรมด้วยการร่วมสร้างวัฒนธรรม 
แห่งการเคารพกติกา รวมทั้งยังควรปลูกฝังวัฒนธรรม 
แห่งการรักษากติกาให้เป็นรากฐานที่ส�าคัญเพ่ือสร้าง 
สังคมไทยให้เป็นสังคมนิติธรรมได้อย่างแท้จริง 

มสีว่นรว่มของภาคสว่นในสงัคม นอกจากนัน้ ขอ้กฎหมาย 
โดยส่วนใหญ่ยังได้ก�าหนดไว้ให้เป็นการน�าโทษทางอาญา 
มาใช้กับพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ท�าให้มีการน�าคดี 
เข้าสู่ระบบยุติธรรมมากเกินสมควร ไม่มีการจัดการ 
อย่างเหมาะสมกับการกระท�าความผิดแต่ละระดับส่งผล 
ต่อความล่าช้าในการด�าเนินคดี และก่อให้ เกิดปัญหา
นักโทษจ�านวนมากที่เกินกว่าความจุของเรือนจ�า รวมถึง 
ปัญหาการกระท�าผิดซ�้าของผู้ที่ เคยต้องโทษที่จ�าเป็น 
ต้องให้ความส�าคัญในการฟื้ นฟูและแก้ไขผู้กระท�าผิดให ้
สามารถกลบัเขา้สูส่งัคมไดอ้ยา่งมคีณุภาพ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย    โดยการสกัดก้ันและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่าน 
และแหล่งจัดหาทรัพย์สิน อาวุธ และที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะการก่อการร้ายที่มีส่วนเชื่อมโยง 
มาจากต่างประเทศ และใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ก่อเหตุ เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุน แหล่งพักพิง 
แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้งการแสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน 
เป็นประเด็นด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และปราบปรามปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความสงบสุขและความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
จากรายงานการค้ า ผิดกฎหมายปี  2562 ( I l l i c i t  
Trade Report 2019) ขององค์การศุลกากรโลก  
(World Customs Organization: WCO) ด้าน 
ความมั่นคง พบว่าในปี   2562   ประเทศไทยเป็นแหล่งก�าเนิด  
ปลายทางหรือจุดแวะพักในการขนส่งอาวุธและกระสุน 
ผิดกฎหมาย 5-50 ครั้ง ทั้ง น้ี จากสถิติการจับกุม 
กลุ่มคดีที่ รัฐเป็นผู้ เสียหายของส�านักต�ารวจแห่งชาติ  
พบคดีท่ีมีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ในปี 2562 รวม 
ทั้งสิ้น 31,419 รายลดลงร้อยละ 5.53 จากปี 2561 ที่มี 
คดีความผิด 33,258 รายแบ่งเป็นความผิดประเภท อาวุธ 
ปืนธรรมดา 30,758 ราย และอาวุธปืนสงคราม 661 ราย  

นอกจากนี้  รายงานการวิ เคราะห์กระแสเข้าออกของ 
เงินที่ผิดกฎหมายจาก 148 ประเทศก�าลังพัฒนา ในช่วงปี 
2549-2558 (Illicit Financial Flows to and from 148 
Developing Countries: 2006-2015) ของ Global 

Financial Integrity (GFI) ฉบับเดือนมกราคม 2562 
ระบุว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 30 อันดับแรกของประเทศ 
ที่มีมูลค่าของกระแสเข้าออกของเงินท่ีผิดกฎหมายสูงท่ีสุด 
โดยในปี 2558 จากชุดข้อมูล Direction of Trade 
Statistics (DOTS) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ได้ประมาณการ
ว่ามีกระแสเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศไทยโดยวิธีการ 
ออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นเท็จประมาณ 22,888 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐลดลงร้อยละ 50.50 จากปี 2557 ที่มีมูลค่า 45,319 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการสูงสุดร้อยละ 10 ของ 
มูลค่าการค้ารวม) และมีกระแสเงินที่ผิดกฎหมายออก 
จากประเทศไทยโดยวิธีการออกใบแจ้งหนี้ที่ เ ป็นเท็จ 
ประมาณ 14,725 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.77  
จากปี 2557 ที่มีมูลค่า 18,127.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณการสูงสุดร้อยละ 4 ของมูลค่าการค้ารวม)

อย่ า ง ไ ร ก็ต าม  ไ ทยยั งคง เผชิญ กับ ปัญหาภ าว ะ 
การขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยม 
ทองค�า ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดมีความรุนแรง 
อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความถี่และปริมาณที่ลักลอบ 
น�าเข้า โดยในปีงบประมาณ 2562 สามารถจับกุมคดี 
ยา เสพติด ได้ ทั้ งหมด 359 ,688 คดี  มี ผู้ต้ องหา  
381,475 คน ซ่ึงประเทศไทยมีสถานะเป็นทางผ่านและ 
ปลายทางส�าคัญของขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่าย 
ทั่วโลก

ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่ง
ของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้
กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
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ที่มา: ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สถิติการจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ประเภทอาวุธปืน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเคล่ือน
ย้ายอาวุธและเงินท่ีผิดกฎหมาย     เช่น     พระราชบัญญัต ิ
ป้องกันแล ะปราบปรามการฟอกเงิ น  พ .ศ .  2542 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ  พ .ศ .  2556 และ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการ เงินแ ก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยาย 
อาวุธที่มีอ� านาจท�าลายล้างสูง  พ.ศ. 2559  เป็นต้น   
ควบคู่กับการปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือระหว่าง 
ประ เทศด้ านความมั่นคง เ ช่น สนธิสัญญาว่ าด้วย 
การค้าอาวุธ (Arms Trade Treaty: ATT) เ พ่ือให ้
การค้าอาวุธระหว่างประเทศมีความโปร่งใส  ป้องกัน 
การลักลอบค้าอาวุธอย่างผิดกฎหมาย หรือเบี่ยงเบน 
ปลายทางของอาวุธไปสู่ผู้ ใ ช้ ท่ี ไ ม่ ได้รับอนุญาต และ 
แผนปฏิบัติการสหประชาชาติ เ พ่ือป้องกัน ต่อสู้  และ 
ก�าจัดการค้าอาวุธเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมายใน 
ทุกรูปแบบ         (UN           Programme         of       Action        to          Prevent,  
Combatand   E rad i ca t e  t he  I l l i c i t  Trade  
i n  Sma l l  A rms  and L igh t  Weapons  i n  A l l  
I ts  Aspects :  UN PoA) ซึ่ ง ได้ บังคับ ใ ช้กฎหมาย 
ภาย ในปร ะ เทศอย่ าง เคร่ งครัด  พร้อมทั้ งแต่งตั้ ง 
คณะอนุกรรมการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อาวุธเล็กและอาวุธเบา เพ่ือเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติ
ตาม   UN     PoA      ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้   หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  อาทิ   ส�านักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน           (ปปง.)             กรมศุลกากร
ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ          และธนาคารแห่งประเทศ 
ไทยยังมีบทบาทอย่างมากในการคัดกรองติดตามและ 
ตรวจสอบแหล่ง ท่ีมาของทรัพย์สิน ท่ีผิดปกติหรือ 
ผิดกฎหมาย        โดย      ปปง.      ได้ ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ          อาทิ 
โครงการก�ากับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้ างสูง และโครงการเชื่ อมโยง 

เครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบ 
ลูกกระสุนปืน  ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติใน 
ส่วนภูมิภาค

ความท้าทาย
ความท้าทายส�าคัญในการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
คือ การเพ่ิมขึ้นขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งม ี
การพัฒนารูปแบบและช่องทางในการก่ออาชญากรรม 
ที่ หลากหลาย ซับซ้อน เ ชื่ อมโยงหลายมิติจนเ ป็น 
เครือข่ายขนาดใหญ่ และใช้ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ 
เป็นช่องทางในการกระท�าความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรก่อการร้ายสากล 
โดยอาศัยการค้าผิดกฎหมาย ซึ่งต้องระดมสรรพก�าลัง 
จากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปราม 
อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้องค์กรอาชญากรรม 
ดังกล่ าวแทรก ซึมแล ะขย าย เครื อ ข่ า ยจนยากแก ่
การปราบปราม

ข้อเสนอแนะ
นอกจากการบังคับใช้ การก�ากับ การตรวจสอบ และ 
การประเมินผลกฎหมายอย่างจริงจังแล้ว ควรสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถและ เ พ่ิมบทบาทของ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม
การกระท�าความผิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินตรา 
ในระบบการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุน 
การเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการปฏิบัติระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ การตรวจสอบ 
การสืบสวนสอบสวน การปฏิบัติการด้านการข่าวกรอง  
ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับมาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่าง ๆ ให้แก ่
ทุกภาคส่วน
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ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การทุจริตเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
โดยปัจจุบันรูปแบบของการทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีทั้งการทุจริตทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการทุจริต
เชิงนโยบายและการทุจริตข้ามชาติ ซึ่งอาจน�าไปสู่การเกิดอาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่น ๆ ดังนั้น การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตจึงเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะการลดการทุจริตในภาครัฐ 
และการสร้างกลไกทางสังคมเพ่ือป้องกันการทุจริตและการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International : TI) ได้มีการจัดอันดับคะแนนดัชน ี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:  
CPI) ของ 180 ประเทศทั่ว โลก พบว่า ในปี 2563  
ประเทศไทยได้คะแนน CPI อยู่ที่ 36 คะแนน เท่ากับปี 2562  
และอยู่ในอันดับที่ 104 ลดลง 3 อันดับจากปี 25621   

นอกจาก น้ี  ส� านั กงานคณะกรรมการ ป้อง กันแล ะ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้ม ี
ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ด้ า น 
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
พิจารณาจาก (1) จ�านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาพรวม (2) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ 
ถูกช้ีมูลเ ร่ืองวินัย (3) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท�าผิด และ (4) จ�านวนคดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมือง โดยในปี 2562 มีจ�านวนเรื่องร้องเรียนด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบใหม่จ� านวน 3,267 เรื่อง โดยได้ด� า เนินการ 
แล้วเสร็จ จ�านวน 4,767 เรื่อง2 ถึงแม้ว่าจ�านวนเรื่อง 
ร้องเรียนใหม่จะลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมี 4,622 เรื่อง 
แต่ ห า ก พิ จ า รณาแนว โ น้ ม ย้ อ นหลั งตั้ ง แต่ ช่ ว ง ปี 
2558 - 2561 จะเห็นได้ว่าจ�านวนคดีเรื่องร้องเรียน 
ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเพ่ิมขึ้น 

อ ย่ าง ไรก็ตาม ข้อมูลสถิติผลการด� า เนินงานชี้ มู ล 
ความผิดเจ้าพนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จ�าแนกข้อมูลตามประเภทคดี/ 
ลักษณะของคดี และต�าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มคดีด้านจริยธรรมและความประพฤติ 
มิชอบซึ่งประกอบด้วย (1) ร�่ารวยผิดปกติ (2) เบียดบัง 
ทรัพย์ ยักยอกทรัพย์และใช้ทรัพยากรของราชการ (3)  
เรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (4) การขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   
(5) การเสนอ แปรญัตติ อนุมัติจัดสรร เบิกจ่าย และ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ (6) การปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อ�านาจหน้าที่ ในต�าแหน่งโดยมิชอบพบว่ามีการชี้มูล 
ความผิดทั้งสิ้น  76  ราย ในปีงบประมาณ  2562  ลดลง 
จาก 350 ราย ในปีงบประมาณ 2561 โดยคดีการเรียกรับ 
สินบนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในปีงบประมาณ 
2562 มี 19 คดี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของจ�านวน 
คดีทุจริตการชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งหมด 
ลดลงอย่างมากจากปีงบประมาณ 2561 ที่มี 31 คดี หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของจ�านวนคดีทุจริตการชี้มูล 
ความผิดเจ้าพนักงานของรัฐทั้งหมดในปีนั้น 

1  https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=7433&filename=anti_coruption

2  https://www.dsi.go.th/th/Detail/Report_action_plan_prevention_corruption_DSI_2020

ที่มา: ส�านักงาน ป.ป.ช.

สถิติผลการด�าเนินการด้านปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส�านักงาน ป.ป.ช.

การลดการทุจริตในต�าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.5
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16
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การลดการทุจริตในต�าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 16.5
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงาน  ป.ป.ช . ได้ จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วย 
ก า ร ป้ องกั น แล ะป ร าบปร ามก า ร ทุ จ ริ ต  ร ะ ย ะ ที่  3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) เ พ่ือ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่ม ี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม              เป็นสังคมที่ประชาชน
ไม่ เ พิก เฉยต่อการ ทุจริต ทุกรูปแบบผ่ าน โครงการ 
และกิจกรรมต่าง   ๆ    เช่น  โครงการ  STRONG      โครงการ 
หมาเฝ้าบ้าน (Watch Dog)  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ นอกจากนี้ 
ส� านั กงานคณะกรรมการ ป้องกั นแล ะปราบปราม 
การทุ จริต ในภาครั ฐ  (ส� านั กงาน ป .ป .ท . )  ร่ วมกับ 
ส� า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ 
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
(OECD) ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรง 
ในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือด�าเนินการจัดท�าเอกสาร 
ทางวิชาการเรื่องการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
ของประเทศไทย (Thai land Integrity Review) 
ระยะที่ 2 และจัดท�าโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและ 
ป้องกันการทุจริตเ ชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  เ พ่ือ 
พัฒนากระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก  โดยการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริตภายในส�านักงาน          ป.ป.ท.    และส�านักงาน 
ป .ป .ท .  เขต 1-9 เ พ่ือ ให้ความรู้ และท� าการวิ เคราะห ์
ข้อมูลข่าวสารเ พ่ือสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ และ 
จัดท� าคู่ มื อการ เ ฝ้ าร ะวังความเสี่ ยงการ ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบส�าหรับเจ้ าหน้า ท่ีของรัฐ และส�าหรับ 
ประชาชน รวม ท้ังรณรงค์ ใ ห้ ทุกหน่วยงานของรัฐ 
ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ  จากการปฏิบัต ิ
หน้าที่

ความท้าทาย
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับ
พลวัตรูปแบบการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย 
และการเรียกรับสินบนท่ีมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง 
กฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็น 

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการปราบปราม 
การทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว 
เด็ดขาดและเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรมุ่งให้ความส�าคัญ 
กับ (1) การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวม 
และเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับคดีทุจริตโดยเฉพาะ 
คดีทุจริตที่มีนัยส�าคัญ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน 
สังคมและ (2) ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมทั้ งส ร้าง รูปแบบการตรวจสอบบัญชีให้ทัน ต่อ 
สถานการณ์การทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการเรียกรับสินบนต่าง ๆ รวมทั้ง 
ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดี เ พ่ือป้องกันไม่ ให้ เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่าย 
แล ะการมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน เ พ่ือ เ ฝ้ าร ะวั ง 
การทุจริตในภาครัฐ 

ความท้าทายส�าคัญต่อการด�าเนินการเพ่ือลดจ�านวนคดี 
ทุจริต กอปรกับการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการ 
จ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการด�าเนินการเพ่ือให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งยังพบว่ามีข้อจ�ากัดในการน�า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท�าให้ไม่สามารถ 
บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทา่ทีค่วร
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การพัฒนาสถาบันให้มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาสังคมให้มี 
ความสงบสุขและครอบคลุม โดยสัดส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน เทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
การอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของภาครัฐ ในการจัดการด้าน 
งบประมาณและการจัดสรรการให้บริการภาครัฐในทุกระดับให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และส่งผลต่อความเป็นอยู ่
และประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปีงบประมาณ 2562 ส่วนราชการและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องได้เบิกจ่ายเพ่ือน�าไปจัดสรรสินค้าและบริการ 
สาธารณะคิดเป็นร้อยละ 97.39 ของงบประมาณที่ได้รับ 
การอนุมัติ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบ 
ประมาณท่ีก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ 100 (ตามที่คณะรัฐมนตรี 
ก�าหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559)

นอกจากนี้ จากการส�ารวจในปี 2561 พบว่า ประชาชนม ี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐใน 
ภาพรวมร้อยละ 84.50  จ�าแนกเป็น (1) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 85.75 (2) ด้านเจ้าหน้าที่ 
ที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 86.25 และ (3) ด้านสถาน
ที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 83.25 ซ่ึงใกล้เคียงกับ 
ค่ า เ ป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่ 
ก�าหนดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ 
ภาครัฐไว้ที่ร้อยละ 85 ภายในปี 2565 แสดงให้เห็นว่า 
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ภ า ค รั ฐ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ งต่ อ 
ความต้องการของประชาชนได้     มีความสะดวกและรวดเร็ว 
ในด้านต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 

ที่มา: ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

สัดส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน
ต่องบประมาณที่ได้รับการอนุมัติรายปีงบประมาณ 

(ร้อยละ)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐจากการส�ารวจปี 2561 (ร้อยละ)

พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
16.6
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 16.6
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการปรับกระบวนงาน
บริการประชาชนและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  ให้อยู ่
ในรูปแบบดิจิทัล   อาทิ   การขึ้นทะเบียนนายจ้าง    การขอ 
ใ บอนุญาตปร ะกอบธุ รกิ จก า รน� า เ ที่ ย ว  ก า รออก 
ใบอนุญาตขายสุรา และการขอใบอนุญาตขายยาสูบ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวก  รวดเร็ว  และความโปร่งใสใน 
การให้บริการ นอกจากนี้  กรมศุลกากรยังได้พัฒนา 
ระบบ  National Single Window (NSW) ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์ม ในการเชื่ อมโยงข้อมูลจาก 36 หน่วย
งานที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกในการน�า เข้ าและส่งออกสินค้ า  โดยมี 
วัตถุประสงค์ ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพในการน� า เข้ า 
และการส่งออกสินค้าด้วยการลดระยะเวลา  ต้นทุน 
และขั้นตอนการด�าเนินการ       นอกจากนั้น       ส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้พัฒนา 
ระบบการติดตามประมวลผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือของภาครัฐได้จัดท�าขึ้นเพ่ือการติดตาม 
ตรวจสอบ        และประเมินผลการด�าเนินงานรายไตรมาส 
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               และได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบ 
ชี้ เป้า  (TPMAP) ซ่ึงทั้งสองระบบเป็นการประยุกต์ใช้ 
ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการก�าหนดโครงการและการก�าหนด 
นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างตรงจุด มีความคุ้มค่า ในเ ชิง 
การจัดสรรและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม      ในขณะที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล          (องค์การมหาชน)          ได้พัฒนาเว็บไซต์           “ภาษีไปไหน”  
เ พ่ือแสดงการใ ช้จ่ ายของภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถเข้ ามาตรวจสอบ 
การ ใ ช้จ่ ายภาษี    เ พ่ื อ เ พ่ิมความ โปร่ ง ใสแล ะ พ้ืนที่ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถเข้ามาแสดง
ความเห็นต่อการใช้จ่ ายของภาครัฐ ร้องเรียน และ 
แจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ความท้าทาย
หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการยังมีข้อจ� ากัดใน 
การปรับตัวเข้ากับการใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ ์
แบบและไร้รอยต่อ ส่งผลให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท�างานได ้
อย่างไม่เต็มศักยภาพ รวมถึงการสร้างการยอมรับและ 
ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของประชาชนในการรับรู้ 
ถึงประโยชน์และทัศนคติที่มีต่อการใช้ประโยชน์ นับเป็น 
อีกปัจจัยท้ าทายส� าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของการให้บริการภาครัฐ นอกจากน้ี การเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลระหว่ างหน่วยงานให้มีความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องยังเป็น 
ข้อจ�ากัดในการจัดท�าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big  
Data) เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการจัดท�านโยบายบนฐาน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรปรับรูปแบบการท�างานให้มีความทันสมัย 
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
โดยควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
ทันสมัย และลดความซ�้าซ้อนของการท�างานที่ไม่จ�าเป็น 
รวมถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ือให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ในการด� า เนิ นงานนั้ น เกิดปร ะ โยชน์สู งสุด  อี ก ท้ัง 
การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมี 
การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บและการจัดการข้อมูล 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือทันสมัย สามารถ 
น�าข้อมูลมาประยุกต์ ใช้ ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ควรเร่งการเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถปรับ 
วิธีการท�างานให้เข้ากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ การพัฒนาการเบิกจ่าย 
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพต้องมีการด� า เนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงาน เพ่ือ 
ติ ดต ามผลลัพธ์  ต รวจสอบก า รด� า เ นิ น ง านแล ะ 
ความโปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

411รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
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ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ 
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือสะท้อนถึงความต้องการของประชาชน รวมทั้งช่วยให ้
การตัดสินใจของรัฐบาลมีความโปร่งใส รอบคอบ และสอดรับกับปัญหามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจที่ดีนั้นจะต้องครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกสถานะทางเศรษฐกิจ 
และทุกสถานะทางสังคม ดังน้ันการสร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม 
มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ จะท�าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 
อยากเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ิมขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปีงบประมาณ 2562 ประเทศไทยมีก�าลังคนในภาครัฐ 
2,199,232 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ 1,338,989 คน โดยอยู่
ในฝ่ายพลเรือน 427,453 คน และเม่ือจ�าแนกข้าราชการ
พลเรือนในรายละเอียดพบว่า มีสัดส่วนข้าราชการสามัญ
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง 268,198 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.74 ของจ�านวนข้าราชการในฝ่าย
พลเรือนทั้งหมด และเพศชาย 127,702 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.26 หากจ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 67.62 รองลง
มาเป็นปริญญาโท ร้อยละ 14.35 ต�่ากว่าปริญญาตรี  
ร้อยละ16.30 และปริญญาเอก ร้อยละ 1.73 อย่างไร 
ก็ตาม เมื่อจ�าแนกตามประเภทก�าลังคนในภาครัฐ พบว่า  
ส่วนใหญ่ก�าลังคนภาครัฐกระจุกตัวในกลุ่มข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา รองลงมาเป็นข้าราชการ 
พลเรอืนสามญัและข้าราชการต�ารวจ      ซ่ึงจากขอ้มูลเชงิสถติิ
ดังกล่ าวสะท้อนถึงความหลากหลายของบุคลากร 
ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของประเทศได้ 
ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ หากพิจารณาจากคนพิการซึ่งเป็น 
กลุ่มเปราะบางในสังคม พบว่า ในปี 2562 ภาครัฐต้อง 
จ้างคนพิการทั้งหมด 17,999 คน ตามพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ที่ก�าหนดให้ม ี
การจ้างงานคนพิการร้อยละ 1 ของจ�านวนผู้ปฏิบัติงาน 
ทั่วประเทศ แต่มีการจ้างคนพิการเข้าท�างานในหน่วยงาน 
ของรัฐแล้วเพียง 7,105 คน (ร้อยละ 39.47) เท่านั้น 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภาพรวมก�าลังคนภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ 2562

สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 
ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
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นอกจากน้ี ส� าหรับสัดส่วนของประชากรที่ เชื่อ ว่า มี 
กระบวนการตัดสินใจที่ครอบคลุมและตอบสนองความ 
ต้องการจ�าแนกตามเพศ อายุ ความพิการและกลุ่ม 
ประชากรสามารถเทียบเคียงจากดัชนีนิติธรรม (Rule  
of Law)1 ปัจจัยหลักรัฐบาลโปร่งใส ปัจจัยย่อยประชาชน 
สามารถมีส่วนร่วม โดยรายงานตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรม 
ปี 2562 ระบุว่าประเทศไทยมีคะแนนปัจจัยย่อย ประชาชน 
มีส่วนร่วมอยู่ที่  0.51 คะแนนปรับเพ่ิมเล็กน้อยจาก 
ปี 2560 - 2561 ที่มี 0.50 คะแนนและเมื่อเปรียบเทียบ 
กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่าในปี 2562 
ประเทศไทยมีคะแนนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของภูมิภาค 
ที่ 0.48 คะแนน โดยประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ 
แรก คือ อินโดนีเซีย (0.64 คะแนน) และฟิลิปปินส ์
(0.55 คะแนน)

ดัชนีนิติธรรม: ปัจจัยย่อยประชาชนมีส่วนร่วม

ที่มา: The World Justice Project

1  อ้างอิงจากผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย การส�ารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายส�าหรับเป้าหมายที่ 16
  ของการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2560, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย,
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างจริงจัง        สะท้อนได้จากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2560    มาตรา     58 
รัฐต้องจัดให้มีการรับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน           เพ่ือน�ามาประกอบ 
การพิจารณาด�าเนินการ และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประ เทศด้านต่ าง  ๆ  การจัดท� าบริการ 
สาธารณะ รวมทั้ งการตัดสิน ใจทางการเมือง และ 
การอื่น  ๆ   ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน   นอกจากนี้ 
ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ประกันสิทธิของประชาชนด้าน
การมีส่วนร่วมและก�าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิด
ให้ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม อาทิ  พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ      พ.ศ.      2540          พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี  พ.ศ. 2546 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    พ.ศ.   2548 

ภาครัฐยังได้ด�าเนินงานที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง    ๆ  
เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การเปิดช่องทางให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการของรัฐที่ก�าลัง
ด�าเนินการ ผ่านทางสายด่วน   09-6806-0962    หรือ 
เว็บไซต์ www.publicconsultation.opm.go.th 
แล ะ เ ปิดช่ องทางสายด่ วน  1 1 1 1  เ พ่ื อ ใ ห้ปร ะช าชน 
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท�างานของส่วนราชการ
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ข อง รั ฐ   ร ว มถึ ง ก า ร ติ ด ต า มผล 
การด� า เนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ส� า นักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
เ พ่ือ เ ป็นช่ องทาง ให้ปร ะชาชน เข้ ามามีส่ วนร่ วม ใน 
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิ รูปประเทศ 

ความท้าทาย
แม้หน่วยงานภาครัฐจะมีแนวโน้มเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น อย่างไร 
ก็ตาม ยังพบว่ามีหลายกรณีที่อ� านาจการตัดสินใจ 
ขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผล 
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังประสบปัญหาใน 
ทางปฏิบัติท�าให้ผลลัพธ์จากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนไม่ประสบความส�า เ ร็จและยังไม่ ไ ด้รับ 
การยอมรับจากปร ะชาชนและ ผู้มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย 
เท่าที่ควร รวมทั้งช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมยังคงมีข้อจ�ากัด นอกจากนี้ กฎหมาย 
หลายฉบับ แม้จะแสดงเจตนารมณ์และให้ความส�าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใด 
ที่ระบุอ�านาจหรือบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจไว้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ควรน�ากระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ 
ประชาชนมาใช้ เ ป็นเครื่องมือประกอบในการด�า เ นิน 
กิจกรรมหรือโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และตระหนัก 
ถึงการน�าผลลัพธ์ที่ ได้จากกระบวนการดังกล่าวไป 
ประยุกต์ใช้ ในขั้นตอนการตัดสินใจในการด�าเนินงาน 
ต่าง ๆ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในการเปิด 
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ ประชาพิจารณ ์
ออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
และรวดเ ร็ว ตลอดจนเ ปิด เผยข้อมูล ให้ปร ะชาชน 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการ 
ตัดสินใจของรัฐให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินการ 
ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ 
จากประชาชน นอกจากนี้  ควรทบทวนและปรับปรุง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะ 
ท�าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพและ 
เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลโลกถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศผ่านการเป็นเวทีไกล่เกล่ียการเจรจาต่อรองอ�านาจทางการเมือง สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนากิจกรรม 
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการอยู่ร่วมกันของประเทศสมาชิกและมวลมนุษยชาติ การมีบทบาทในองค์การ
ระหว่างประเทศนั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของประเทศอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
แล้ว ยังสามารถด�าเนินการทางการทูตผ่านองค์การระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไข/ยับยั้งปัญหาและลดความขัดแย้งทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือสันติภาพได้อีกด้วย นอกจากน้ี การได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในองค์การ 
ระหว่างประเทศยังแสดงถึงศักยภาพของประเทศ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ อันน�ามาซ่ึงเกียรติภูมิ 
และอ�านาจต่อรองในเวทีโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีบทบาทน�าในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาในเวทีระหว่าง 
ประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลักดันประเด็นส�าคัญ รวมทั้งสนับสนุนผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ 
ร่วมกันของกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของประเทศ 
ไทยพิจารณาจากบทบาทของไทยในองค์การระหว่าง 
ประเทศระหว่างปี 2559 – 2563 ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็น 
สมาชิกและมีสิทธิออกเสียงในองค์การระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลโลกหลายองค์การด้วยกัน 
ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติล�าดับที่ 55 
ซึ่งท�าให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งสหประชาชาติและมีสิทธ ิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงโดยอัตโนมัติ เม่ือปี 2559 ไทยได้รับ 
มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ่ม 77 (G77) หรือ 
การรวมกลุ่มของประเทศก�าลังพัฒนาที่ เ ป็นสมาชิก
สหประชาชาติ จ�านวน 77 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึง 
ศักยภาพและการยอมรับของประเทศก�าลังพัฒนาที่มีต่อ 
ประเทศไทย รวมทั้งยังคงได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
สมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(ECOSOC) วาระปี 2563-2565 ซ่ึงมีภารกิจหลักใน 
การเสนอแนะและทบทวนนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา 
ในทุกมิติ เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 นอกจากน้ี ไทยยัง 
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญา (CCPCJ) วาระปี 2561-2564 และสมาชิก 
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา (CSTD) วาระปี 2563-2565  
ในทีป่ระชมุคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมแหง่สหประชาชาติ
อีกด้วย อีกทั้งไทยยังได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ส�าคัญในองค์การช�านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ อาทิ 
การเป็นสมาชิกสภาบริหารสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) วาระปี 2558-2561 ต่อเนื่องเป็นสมัยท่ี 9 
การด�ารงต�าแหน่งสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (IMO) วาระปี 2563-2564 ต่อเนื่อง 
เป็นสมัยที่ 8 การเป็นสมาชิกประจ�าคณะประศาสน์การ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) วาระปี 2560- 
2563 การด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการมรดกโลกของ 
องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) วาระปี 2562-2566 
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งถึง 156 เสียง 

สถานการณ์การด�ารงต�าแหน่งส�าคัญของประเทศไทย
ในองค์การระหว่างประเทศ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ
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จากทั้งหมด 170 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ 
ของประเทศไทย และความเช่ือม่ันจากนานาประเทศ 
ทั้ ง ยังเ ป็นการเ พ่ิมสัดส่วนประ เทศก� าลังพัฒนาให้ 
เข้าไปมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ 
สถาบันธรรมาภิบาลโลกบางแห่งที่ เกี่ยวกับธนาคาร/ 
การเงินก�าหนดสิทธิการออกเสียงตามสัดส่วนของ 
การถือหุ้นในองค์การระหว่างประเทศ มีเพียงธนาคารโลก/
ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ 
เท่านั้นที่ทุกประเทศมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน 
โดยไทยเป็นสมาชิกในหลายสถาบันฯ อาทิ บรรษัท 
เงินทุนระหว่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
องค์การการค้าโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับภาคี เครือข่ าย
การพัฒนาด�าเนินการส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีโลกผ่านการจัดโครงการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์          และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
และวิชาการ  ซึ่งส่งเสริมการใช้อ� านาจแบบนุ่มนวล 
ของไทยในการแสดงศักยภาพ การสร้างความเข้าใจ 
การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล 
รวมทั้ ง พิ จ า รณาการ เ ข้ า เ ป็ นสม าชิ ก ใ นองค์ ก า ร 
ร ะ หว่ า งปร ะ เ ทศต่ า ง  ๆ  ที่ ส นั บส นุนผลปร ะ โ ยช น์ 
แห่งชาติ       ตลอดจนผลประโยชน์ของภูมิภาค       กระทรวง 
การต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด� า เนินการสนับสนุนการลงสมัครรับเ ลือกตั้งใน 
องค์การระหว่างประเทศที่ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลโลก 
โดยรณรงค์หาเสียงกับประเทศต่าง     ๆ     ผ่านคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต 
ไทยในต่างประเทศ         และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ในไทย         รวมทั้งหยิบยกประเด็นการขอเสียง/แลกเสียง 
สนับสนุน ในโอกาสการหารือทวิภาคีของเ จ้าหน้ าที่ 
ร ะดับสูงซึ่ งส่ง เสริมการแสดงบทบาทน� าของไทย 
ในฐานะตัวแทนประเทศก�าลังพัฒนาในเวทีโลก

ความท้าทาย
ประเทศไทยยังคงมีข้อจ�ากัดในการเป็นที่ยอมรับจาก 
นานาประเทศในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เสถียรภาพ 
ทางการเมือง การยกระดับศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ ความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม 
มาตรฐานสากล รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศไทยกับประเทศพันธมิตรที่จะเป็นคะแนนเสียงให้ 
กับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การตกลง 
หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือให้ ได้มาซึ่ง 
คะแนนเสียงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อบทบาทน�า 
ของไทยในกรณีมีประเทศที่มีศักยภาพใกล้เคียงหรือ 
สูงกว่าลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ
ก า รด� า เ นิ น ก า ร ของปร ะ เ ทศ ไทย ใ นก า รส่ ง เ ส ริ ม 
การขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วม 
ของประเทศก�าลังพัฒนาในสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับ 
ธรรมาภิบาลโลกควรมุ่งเน้นการด�าเนินนโยบายที่ เป็น 
การส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เร่งรัด 
การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาเสถียรภาพ 
การเมือง การรักษามาตรฐานสากลด้านต่าง ๆ  การปฏิบัต ิ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยมีศักยภาพ  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีบทบาทน�าของไทยในฐานะตัวแทน 
ประเทศก�าลังพัฒนาในเวทีโลก รวมถึงสนับสนุนประเทศ 
พันธมิตรในภาคี/ภูมิภาคให้เข้าไปมีบทบาทในองค์การ 
ร ะหว่ า งปร ะ เทศที่ เ กี่ ย วข้ องกั บธรรมาภิ บ าล โลก  
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ 
แห่งชาติ และผลประโยชน์ของภูมิภาคต่อไป
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การจัดการรับรองอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคนถือเป็นหลักพ้ืนฐานที่พลเมืองทุกคนควรได้รับการปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สูติบัตรถือเป็นเอกสารหลักฐานส�าคัญฉบับแรกที่ทางราชการออกให้แก่เด็กทุกคนที่ เกิด 
ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงการแจ้งเกิด ถิ่นที่เกิด 
และความสัมพันธ์กับบิดามารดาของเด็ก รวมท้ังสามารถใช้เป็นเอกสารในการพิสูจน์ ตรวจสอบ หรือยืนยันตัวบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักฐานในการขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน (สูติบัตรและใบแจ้งการย้ายที่อยู่) การขอจ�าหน่าย
ชื่อออกจากทะเบียนบ้าน (มรณบัตร) การท�าบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันการมีสัญชาติไทย รวมทั้งการขอเลขเกี่ยวข้อง 
กับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อาทิ การศึกษา การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล และการเลือกตั้ง ดังน้ัน สูติบัตรจึง
เป็นเอกสารส�าคัญตั้งต้นที่จะมีผลกับการด�ารงชีวิตของคนไทยทุกช่วงวัย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สัดส่วนของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับ 
เจ้าพนักงานของรัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 
มีการจดทะเบียนเกิดร้อยละ  99.5   เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  99.4
ในปี 2560 ซึ่งเป็นระดับที่สูงเ ม่ือเทียบกับค่า เฉลี่ย 
ของภูมิภาคเอ เ ชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ มีสัดส่วน 
ร้อยละ 82 และภูมิภาคเอเชียใต้/กลาง ที่มีสัดส่วน 
ร้อยละ 62 (Sustainable Development Goals   
Report 2018) สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถ 
ควบคุมให้เกิดการจดทะเบียนท่ีถูกต้องตามกฎหมายได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มที่ตกหล่น 
จากทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่ เกิดในพ้ืนที่ห่างไกล 
และบุคคลไร้รัฐ เนื่องจากมีอุปสรรคด้านการเข้าถึง 
บริก ารของ รัฐ ด้ านภาษา  แล ะด้ านการถูกจ� า กัด 
การเดินทาง ท�าให้การขอทะเบียนการเกิดเป็นเรื่องล�าบาก 
ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะมีปัญหาใน 
ส่วนของการไร้สถานะและการเข้าถึงสิทธิของบุคคล 
ขั้นพ้ืนฐาน

ภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการเพ่ือให้มีการจดทะเบียนเกิด 
ที่ครอบคลุมมาอย่างต่อเนื่อง    อาทิ    กรมการปกครอง 
ได้มี ก ารด� า เนิ นการแ ก้ ไข ปัญหา ในส่ วนของเด็กที่ 
ตกหล่นจากทะเบียนราษฎรให้สอดคล้องกับบริบท 
ของประ เทศไทยโดยมีการแก้ ไขกฎหมายเ พ่ิม เติม 
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร                ซึ่งได้มีการปรับปรุง 
วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ท ะ เ บี ย น ร า ษ ฎ ร  เ พ่ื อ ใ ห ้
นายทะเบียนสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ ง อ� า นวยความส ะดวกแล ะคว าม เ ป็ นธรรม 
ให้ แก่ปร ะชาชนมากยิ่ งขึ้ น  ผ่ านการก� าหนดสิทธิ ใน 
การยื่นค� า ร้องขอมีสัญชาติ ไทยของเด็กและบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562  นอกจากนี้  กระทรวงการต่างประเทศได ้
มีแผนการด�าเนินงานร่วมกับ UNHCR, UNICEF  และ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากระบวนการ 
กฎหมายการ ให้ สัญชาติ  ก ารจดท ะ เบี ยน เกิ ดแล ะ 
กระบวนการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
เ พ่ือที่ จ ะช่ วยแก้ ไ ข ปัญหา เด็ก ไร้ รั ฐแล ะ ไร้ สัญชาต ิ
อาทิ  การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้านสัญชาติและ
ทะ เบียนราษฎรส� าหรับ เจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิ บัติ ใน พ้ืนที่ ให้ 
ทันสมัยและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน
โดยรวมถึงการให้มีการจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) ภายในปี 2573
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การด�าเนินการที่ผ่านมา

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลการจดทะเบียนเกิด ปี 2560 - 2562
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ความท้าทาย
การให้การรับรองอัตลักษณ์บุคคล โดยเฉพาะการแจ้ง 
เกิดของเด็กที่เกิดในประเทศไทยจ�าเป็นต้องใช้เอกสาร 
เพ่ือยนืยนัตวัตนของผูแ้จง้เกดิ (บดิา/มารดา หรอืเจา้บา้น) 
อาทิ ทะเบียนบ้าน ส�าเนาทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ของบิดา/มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือหนังสือรับรองการเกิด
จากโรงพยาบาล โดยให้ผู้แจ้งเกิดแจ้งต่อนายทะเบียน 
ผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด และในกรณีจ�าเป็น 
ไม่อาจแจ้งได้ตามก�าหนดให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 
30 วันนับแต่วันที่เกิด ซ่ึงในกรณีที่ผู้แจ้งเกิดไม่สามารถ 
แจ้งเกิดได้เนื่องจากขาดเอกสารยืนยันตัวตนของผู้แจ้ง 
เกิดหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมานานแต่อาจจะ 
ไม่ได้รับการส�ารวจเพราะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และ/หรือมีข้อ 
จ�ากัดเรื่องการสื่อสารภาษาไทย ไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสาร 
เ พ่ือยืนยันว่ามีถิ่น ท่ี เกิดในประเทศไทยอาจส่งผลให ้
เด็กที่เกิดจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มีเอกสารสูติบัตร
และกลายเป็นเด็กตกหล่น นอกจากน้ี ยังมีความท้าทาย 
ในส่วนของข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมกับตัวบุคคล 
ที่ ไม่มีการจดทะเบียนการเกิดเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ 
ยังขาดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งส่ง 
ผลให้บุคคลเหล่านี้ตกหล่นจากทะเบียนราษฎรและไม่ได ้
รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับ อาทิ สิทธิในการรักษา 
พยาบาล สิทธิทางการศึกษา และสิทธิ ในการเข้าถึง 
กระบวนการยตุธิรรม

ข้อเสนอแนะ
การมีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน โดยรวม 
ถึงการให้มีการจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) ภายในปี 2573 
จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์นั้นจ�าเป็น
ต้ อ ง เ ร่ งด� า เ นิ นก า ร แก้ ไ ข ข้ อกฎหม ายที่ อ า จ เ ป็ น 
อุปสรรคในการแจ้งเกิดของเด็กที่ เกิดในประเทศไทย 
จากบิดา/มารดาที่ ไม่มี เอกสารแสดงตัวตน รวมท้ัง 
การประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ี 
เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการจดทะเบียนเกิดและ 
กระบวนการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น ภาครัฐยังควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศใน 
ปัจจุบัน อาทิ ระบบ TPMAP ที่สามารถชี้เป้ากลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและการพัฒนาในระดับ 
ครัวเรือนและบุคคล รวมทั้งสามารถระบุกลุ่มคนท่ีตก 
ส�ารวจที่อาจต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่อยู่ในระบบ 
เนื่ องจากไม่มีข้อมูล ในการระบุตัวบุคคลเพราะ ไ ม่ มี 
สูติบัตร (exclusion error) ซึ่งจะท�าให้หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องสามารถด�า เนินการให้ความช่วยเหลือแก่ 
กลุ่มประชากรดังกล่าวได้

จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน
โดยรวมถึงการให้มีการจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) ภายในปี 2573

16.9
SDG
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นานาประเทศล้วนเห็นพ้องกันว่าสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับการปกป้องรักษาไว้ เพ่ือให้มนุษย์ 
สามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างเสรีและเท่าเทียมกัน โดยได้มีการร่วมกันรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเสรีภาพและความเท่าเทียม 
ของคนทุกกลุ่มทั่วโลก ซ่ึงประเทศไทยได้ด�าเนินการตามหลักปฏิญญาดังกล่าว โดยได้มีการหลักประกันให้สาธารณชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับอย่าง 
ทั่วถึงเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ข้อมูลจากส� านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติระบุว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีสถิติการร้อง 
เรียนในกระบวนการยุติธรรม 147 เรื่อง ลดลงจาก 230  
เรื่องในปีงบประมาณ 2561 ในขณะที่สถิติการร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพ่ิมขึ้นจาก 43 เร่ือง 
ในปีงบประมาณ 2561 เป็น 103 เรื่อง ในปีงบประมาณ 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถิติเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2562 สะท้อนให้ เห็นถึงสถานการณ์ด้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติ การเข้า 
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และการถูกกีดกันในบริการ
สาธารณะที่พึงมีพึงได้ ยังคงพบได้ในสังคมไทย ซึ่งเป็น
ข้อจ�ากัดส�าคัญในการบรรลุ SDG 16.10
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการส่งเสริมการสร้างหลักประกันว่า 
สาธารณชนสามารถเข้ าถึงข้อมูลของทางราชการ  
และมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้ก�าหนดเป็นหลักการพ้ืนฐานไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วย 
การรับรองให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบ 
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน 
ของรัฐตามที่กฎหมายก�าหนด       นอกจากน้ี         ภาครัฐยังได ้
ด�าเนินการร่วมกับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านการบังคับใช้กฎหมาย
และอนุสัญญาต่ าง  ๆ  เช่ น  พร ะราชบัญญัติ ข้ อมู ล 
ข่าวสารของราชการ    พ.ศ. 2540   และพระราชบัญญัติ
ป้ องกั น แล ะปร าบปร ามการ ค้ าม นุษย์  ( ฉบั บที่  3 ) 
พ.ศ. 2560    อีกท้ังยังได้ขยายความร่วมมือกับภาคีใน 
อนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ      อันเนื่อง 
มาจากการเข้าเป็นภาคีทั้งสิทธิทางการเมืองและสิทธ ิ
พลเมือง  อาทิ   อนุสัญญาระหว่ างประ เทศว่ าด้วย 
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย 
ถูกบังคับ ( International Convention for the     
Protect ion of  a l l  Persons f rom  Enforced 
d i sappearance :  CED)  แล ะอนุสัญญาต่อต้ าน 
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 
ไ ร้ ม นุ ษยธ ร รมหรื อ ย�่ า ยี ศั กดิ์ ศ รี  ( Conven t i on  
against Torture and  Other Cruel, Inhuman  
or      Degrading     Treatment     or      Punishment:    CAT)

ความท้าทาย
ถึงแม้ไทยจะมีความพยายามในการผลักดันและปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง แต่การปฏิบัติ 
ตามข้อตกลงที่เป็นหลักสากลต่าง ๆ อาจยังไม่เพียง
พอจึงท� า ให้ เกิดการละเมิดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน เช่น การค้ามนุษย์และการปฏิบัติกับลูกจ้าง 
อย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้  มาตรการเยียวยาผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจยัง 
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ กระบวนการเยียวยาด้านจิตใจ 
ที่ควรให้ความส�าคัญอย่างมาก ตลอดจนยังมีข้อจ�ากัด 
ในเรื่องการสร้างการรับรู้ของภาคประชาชนกับการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ จึงท�าให้ประชาชน 
ยังมีการร้องเรียนในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
ของหนว่ยงานภาครฐัอยู่

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพ่ือสร้าง 
เครือข่ายการพัฒนาในประเด็นสิทธิและเสรีภาพตาม 
หลักสากลร่วมกัน นอกจากนี้ ยังควรเร่งด�าเนินการ 
สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปกป้องเสรีภาพขั้น พ้ืนฐานตามกฎหมาย 
ภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศเ พ่ือให้ 
บรรลุ เ ป้าหมายที่ก� าหนดไว้  โดยเฉพาะการส่งเสริม 
องค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการบังคับใช้งานกฎหมายเพ่ือให้มีมาตรการการบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมท้ัง 
พัฒนาแนวทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้นเ พ่ือให้ประชาชนทุก 
กลุม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันระดับชาติ โดยเฉพาะสถาบันหรือองค์กรอิสระที่ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข    มีความครอบคลุม    และมีความรับผิดชอบได้ 
โดยการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับหลักการปารีส (Paris Principle) 
จะน�าไปสู่การความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และการปฏิรูปกฎหมาย 
ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาความรุนแรง การก่อการร้าย และอาชญากรรมลดลงได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญใน 
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
ซึ่งเป็นรากฐานให้สังคมมีความเข้มแข็งและประเทศม ี
สันติสุขได้อย่างยั่งยืน โดยขยายผลโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด�าริ จัดกิจกรรมเพ่ือถวายพระเกียรติและ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้าใจ 
ระหว่างศาสนา และส่งเสริมการด�าเนินงานของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปอย่างอิสระและมีเอกภาพ 
โดยได้มีองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้อง 
กับหลักการปารีส (Paris Principles) อาทิ ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาต ิ    ส�านกังานผูต้รวจการ 
แผ่นดิน และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ โดยในปี 
งบประมาณ 2562 มีเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 551 เรื่อง ลดลงร้อยละ 11.56 
จากปีงบประมาณ 2561 ท่ีมีเรื่องร้องเรียน 623 เรื่อง 
การร้องเรียนในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธ ิ
และเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิชุมชนลดลง ในขณะที่ 
การร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ใน 
ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2563 สถิติเรื่องร้องเรียน 
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี 231 เรื่อง 
โดยกว่ าร้อยละ 31 (72 เรื่ อง )  เ ป็น เรื่ อง สิทธิ ใน 
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งการสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนี้  
จะเป็นกลไกส�าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้  ยังได้ เสริมสร้ างขีดความสามารถของ 
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ 
โดยบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินแผนงาน/โครงการส�าคัญ
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง การก่อการร้าย
และอาชญากรรม รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับ 
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  อ า ทิ  ก า ร ข ย า ยผล 
โครงการพระราชด�า ริ  การด�า เ นินการตามแผนการ 
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา การจัดท�าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ    (MOU)    ด้านสิทธิมนุษย์กับองค์กรต่าง     ๆ
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย  พัฒน าองค์ ค ว า ม รู้  เ ผ ย แพร่       
เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง 
ความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ              การจัด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรการรับมือ 
ภัยก่อการร้ายต่อพ้ืนที่ เสี่ยงในเขตเมือง การจัดการ 
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) อาทิ  
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่ างประ เทศที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์
และรังสีระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี      และการฝึก

จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX)  
และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 
บูรณาการ (IDMEx) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
กับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมี 
ความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติ โดยในปี 2563 ได้จัด 
ให้มีการด�า เนินงานผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยให้สามารถ 
รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
ความรุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายย่อย 
16.A ได้

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง
กระท�าผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกันความรุนแรง
และต่อสู้กับการก่อการร้าย และอาชญากรรม

16.a
SDG
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ความท้าทาย
การแก้ไขปัญหาการแอบอ้าง/น�าสถาบันหลักมาเกี่ยวข้อง 
ในความขัดแย้ง และการรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์ 
กับประ เทศมหาอ� านาจและประ เทศที่มีความส� าคัญ 
ทางยุทธศาสตร์ ในการด�า เ นินนโยบายเพ่ือส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ นับเป็นความท้าทายส�าคัญ 
อีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญและ 
ด�าเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

ข้อเสนอแนะ
ควรสร้ างความ เข้ า ใ จ เกี่ ยวกั บความสั ม พันธ์ แล ะ 
บทบาทของสถาบันหลักอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง 
ความ เ ข้ า ใจและแก้ ไข ปัญหาด้ านสถา บัน ป้องกัน 
การบิดเบือนหลักค�าสอนของศาสนา และการแอบอ้าง/ 
การน�าสถาบันหลักมาเกี่ยวข้องในความขัดแย้ง รวมทั้ง 
ควรส่งเสริมให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด�าเนิน 
การได้อย่างโปร่งใส เป็นอิสระ และให้ประชาชนสามารถ 
ร้องเรียน/เข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยง่าย 

เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง
กระท�าผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกันความรุนแรง
และต่อสู้กับการก่อการร้าย และอาชญากรรม

16.a
SDG

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  
(IDMEx)    การด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการ 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ชน  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช นต่ อ 
การสร้างสรรค์    สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ในโลกดิจิทัล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวกรอง 
และหา รือข้ อราชการ ผ่ านกรอบความร่ วม มือด้ าน 
ความมั่นคงเฉพาะด้านกับประเทศมหาอ�านาจและประเทศ
ที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์     เป็นต้น

ที่มา: ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ประจ�าปี 2563 (C-MEX 20) การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล 

(FTX) ประจ�าปี 2563
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ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

การไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักพ้ืนฐานของความเสมอภาค ซึ่งรัฐควรบัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือข้อบังคับทางสังคม 
เพ่ือสร้างความคุ้มครองให้กับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งควรก�าหนดนโยบายและด�าเนินมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ตลอดจนก�าหนดบทลงโทษต่อผู้ที่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ที่มีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วงที่ผ่ านมา ประ เทศไทยได้ เข้ าร่วมเป็นภาคี ใน 
สนธิ สัญญาระหว่ างประเทศท่ีเกี่ยวกับการไม่ เลือก 
ปฏิบัติและความเท่าเทียม จ�านวน 8 ฉบับ อาทิ ปฏิญญา 
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้ งยั ง ได้ก� าหนดปร ะ เด็ นความ เสมอภาคและ 
การไม่เลือกปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช 2560 ว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกัน 
ตามกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ดังนั้นหากมีการเลือกปฏิบัติ 
จ ะถื อ เ ป็นการขัดต่ อบทบัญญัติ ของรั ฐธรรมนูญ  
นอกจากนี้ ยังได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราช 
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   พ.ศ.   2545   พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.  2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ. 2546  พร ะ ร าชบัญญัติ ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส� าหรับคนพิการ  
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง 
เพศ พ.ศ. 2558

การด�าเนินการที่ผ่านมา
นอกจากการบัญญัติประเด็นดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
และตรากฎหมายทีเกี่ยวข้องแล้ว  หน่วยงานภาครัฐ 
ยังได้ด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมการใช้กฎหมาย/นโยบาย 
ที่ ไ ม่ เ ลื อ กป ฏิบั ติ  อ า ทิ  ส� า นั กง านคณะกรรมก า ร 
สิทธิมนุษยชนได้ มีการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่า 
ด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ  เพ่ือเป็น 
กรอบแนวคิด ในการวิ เครา ะห์ข้อ เท็จจ ริง เ กี่ ยวกับ 

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
ที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

16.b
SDG

การเลือกปฏิบัติจัดท�าเป็นข้อเสนอ มาตรฐาน และแนวทาง 
ในการก�าหนดให้มีกติกากลางว่าด้วยความเสมอภาค
และไม่ เลือกปฏิบัติ เ ป็นมาตรฐานขั้นต�่ า  ที่ จ ะประกัน 
ความเป็นธรรมในการให้การคุ้มครองแก่บุคคลตาม 
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน     นอกจากนี้      กรมคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพ          กระทรวงยุติธรรม             ได้จัดท�ารายงานผล 
การด�าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ ฉบับที่  4 - 7 โดยได้เน้นย�้าเจตนารมณ ์
ที่ มุ่ งมั่ นของรัฐบาลไทยในฐานะรัฐภาคีที่ จ ะปฏิบัติ 
ตามพันธกรณีที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ  โดยเฉพาะ 
ก า ร เ ค า รพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแ ก่ บุ ค คลทุ ก คนอย่ า ง 
เท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประเทศไทย 
ในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติ ในการปฏิบัติตาม 
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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16
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ความท้าทาย
การส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย/นโยบายที่ไม่เลือก 
ปฏิบัติ เ พ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังมีความท้าทายใน
ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม 
ในทุกกลุ่ม ตลอดจนการสร้างจิตส�านึกของคนในสังคม 
และ ผู้บัง คับใช้กฎหมายในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
การตระหนักรู้ ในสิทธิของตนเองและผู้อื่ น รวมทั้ง 
กฎระเบียบที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
ทุกภาคส่วนควรให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังการสร้าง 
จิตส�านึกความเท่าเทียม เพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ 
ในทุกกรณี และควรมีการบังคับใช้บทลงโทษส�าหรับ 
ผู้ที่ เลือก โดยเฉพาะกับผู้บังคับใช้กฎหมายท่ี เลือก 
ปฏิบัติ นอกจากนี้  ควรสร้างการตระหนักรู้  เ พ่ือให้ 
ประชาชนได้ รับ รู้ ถึงสิทธิ พ้ืนฐานของตน ตลอดจน 
พัฒนานวั ตกร รมแล ะน� า เ ทค โน โ ลยี ที่ ทั น สมั ยม า 
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม 
เพ่ือให้ครอบคลุมการกระท�าผิดในทุกรูปแบบ รวมถึง 
แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กระบวนการบังคับ 
ใช้กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ 
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
ที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

16.b
SDG
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เป้าหมายที่ 

17

SDG 17: Strengthen the means of implementation 
           and revitalize the Global Partnership 
           for Sustainable Development

เสรมิความแข็งแกรง่ใหแ้ก่กลไกการด�าเนนิงาน
และฟื้ นฟูหุน้สว่นความรว่มมอืระดบัโลก
เพ่ือการพัฒนาทียั่ง่ยนื 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDG Progress Report 2016-2020

424



17
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน

และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 17 มุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะความร่วมมือ 
หลายภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการระดมทุนที่เป็นตัวเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดี 
เพ่ือสนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการด�าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามความ 
ต้องการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี 2573     

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ความสามารถในการระดมเงินทุนเพ่ือการพัฒนาของ 
ไทยในภาพรวมอยู่ ในระดับ ท่ี เหมาะสม เห็น ไ ด้จาก 
สัดส่วนรายได้ สุทธิของรัฐต่อ GDP และสัดส่วน 
งบประมาณภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษีภายใน 
ประเทศที่ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ในขณะที่สัดส่วนภาระ 
การช�าระหน้ีที่ เ ป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จาก 
การส่งออกสินค้าและบริการของลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และอยู่ในระดับต�่ากว่าเพดานที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ดี  
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งปร ะ เ ทศ สุทธิ ที่ ร วม 
การ ช่วยเหลือ เ พ่ือการพัฒนาอย่ าง เ ป็นทางการ  
(Net FDI) ในปี 2562 ยังอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 
ในช่วงปี 2554 - 2561 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ด�าเนินการ 
เพ่ือเสริมสร้างบทบาทความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา  
ผ่านการให้ความช่วยเหลือแก่ ต่างประ เทศในหลาย 
รูปแบบ อาทิ การให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาใน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ประเทศ 
ก�าลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการใน 
มิ ติการพัฒนาที่หลากหลาย การสนับสนุนวัสดุและ 
อุปกรณ์และการจัดส่งผู้เ ช่ียวชาญและอาสาสมัครไป 
ปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ และการปฏิบัติตามพันธะ 
สัญญาทางด้านภาษีขององค์การการค้าโลก (World  
Trade Organization: WTO) การให้สิทธิพิเศษแก ่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้วยการยกเลิกภาษีน�าเข้าและ 
โควตา (Duty Free Quota Free: DFQF) แก่สินค้าที่ 
ส่งมายังประเทศไทย เป็นต้น
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในด้ านการระดมเงินทุน เ พ่ือการพัฒนา ภาครัฐ ได้ 
พัฒนาระบบภาษี  โดยขยายฐานภาษีให้มีความครอบ 
คลุมมากขึ้น เช่น การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพ 
สามิตรถยนต์ ให้ เ ป็นไปตามการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไ ดออก ไ ซด์  แ ล ะ ก า รป รั บป รุ ง อั ต ร าภ าษี ส� า ห รั บ 
เครื่ องดื่ มตามมู ล ค่ าแล ะตามปริ ม าณความหวาน  
อีกทั้งได้ด�าเนินการภายใต้มาตรการรองรับการย้าย 
ฐ านการผลิตของนั กลงทุ น ต่ างชาติ  ( Tha i l and  
Plus      Package)     และมาตรการการเงินการคลังต่าง    ๆ
เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในด้านการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
ได้มีการด� า เนินการในหลายด้าน เช่น การถ่ ายทอด 
ความรู้ เ พ่ื อ เ สริ มสร้ า งศั กยภาพ ในการตรวจ วัด 
กั มมั นตภาพรั งสี แล ะร ะดั บรั งสี ใ นสิ่ ง แวดล้ อม ใน 
สปป.ลาว และกัมพูชา  การพัฒนานโยบายและระบบ 
ติดตามคุณภาพอากาศในเมียนมา    การสนับสนุนโรง 
สีข้าวให้รัฐยะไข่ ในเมียนมา  การพัฒนาโรงพยาบาล 
เมืองโพนโฮงใน สปป.ลาว      และการจัดสรรทุนการศึกษา
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เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน

และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความท้าทาย
การจัดเก็บภาษีในประเทศไทยยังคงมีช่องว่างระหว่าง
ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และภาษีที่จัดเก็บได้จริง (tax space) นอกจากน้ี  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้ภาครัฐ
ต้องกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่วนหนึ่งต้องอาศัย 
การกู้ เงินจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้องมีภาระหนี้ 
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีค่าจ้างแรงงานของประเทศ 
ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงาน 
ของประเทศเพ่ือนบ้านท�าให้การลงทุนจากต่างประเทศ 
ยังอยู่ ในระดับที่ไม่สูงนัก นอกจากนี้ การติดตามและ 
ประเมินผลการด�าเนินโครงการความช่วยเหลือของไทย 
ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าให้ยังไม่เห็นผลการด�าเนินงาน 
ที่ เ ป็ นรู ปธรรม ได้ เ ท่ า ที่ ควร  โดย เฉพา ะ ในแง่ ของ 
การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศผู้รับ
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ข้อเสนอแนะ
ควรมุ่งบริหารการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายให้เป็นไป 
ตามที่ก�าหนดไว้ ในแผนการคลังระยะปานกลาง โดย 
การขยายฐานและปรับ โครงสร้ างภาษี  ตลอดจน 
ยกระดับความสามารถในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ  
ในขณะเดียวกัน ควรสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุน 
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน เพ่ือให้การระดม 
ทุนเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้ง ในประเทศและการให ้
ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศควร 
ด�าเนินการในรูปแบบไตรภาคีร่วมกับประเทศพัฒนาแล้ว 
และองค์การระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดข้อจ�ากัด 
ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งจะท�า ใ ห้ 
การให้ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังยังควร 
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการ 
ในประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทาง 
ในระยะต่อไป

บรรลุค่าเป้าหมาย:
สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%

SDG

17.3
SDG

17.18
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

SDG

17.19
SDG

17.17
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง: 
สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย
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17.16
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SDG
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SDG

17.15

SDG

17.8

SDG

17.12
SDG

17.10
SDG

17.14

เ พ่ื อการ พัฒนามนุษ ย์ผ่ านทุน ฝึกอบรมนานาชาต ิ
ประจ�า ปี และทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ ในสาขา 
ที่ เกี่ยวข้อง และการให้สิทธิพิ เศษแก่ประเทศพัฒนา 
น้ อยที่ สุ ด  โดยกา รยก เลิ กภ าษี น� า เ ข้ า แล ะ โ ควตา 
นอกจากนี้  ภาครัฐได้มีการด�าเนินการในประเทศเพ่ือ 
ความร่ วมมือหลายภาคส่วน  อา ทิ   การสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
ในคณะกรรมการ เ พ่ือการพัฒนา ท่ียั่ งยืน  (กพย . ) 
โดยได้ จัดตั้งคณะท�างานร่วมภาคประชาสังคมและ 
ภาครัฐ เ พ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Open-ended  Working  Group  for  SDGs:  
OEWG     for    SDGs)

ผลการประเมินสถานะของ SDG 17
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ความร่วมมือระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต มีมาอย่าง 
ยาวนาน โดยได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ (MOU on Economic and 
Technical Cooperation) ระหว่างกันตั้งแต่ปี 2546 
และมีโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกหลาย 
โครงการ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งออกเป็น 
3 สาขาหลัก ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข

ส� า ห รั บภ าคการ เกษตร  ปร ะ เ ทศ ไทย ได้ ส่ ง เ ส ริ ม 
การพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบไตรภาคีภายใต้ 
โครงการ Sufficiency Economy and Business  
Promotion in the Agricultural Sector ระหว่าง 
ประเทศไทย เยอรมนี และติมอร์-เลสเต โดยมุ่งพัฒนา 
ขีดความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และสร้าง 
ชุมชนต้นแบบ ทั้งในด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก การแปรรูป 
และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึง 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวคิด 
ต ามหลั กปรั ชญาของ เศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง ใ ห้ กั บ 
เกษตรกรและยุวเกษตรกรผู้สนใจ

กรณีศึกษา

การทตูเพ่ือการพัฒนา: การสนบัสนนุ ตมิอร-์เลสเต ดา้นการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
ด้านการศึกษา ประเทศไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการ 
เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้แก่ติมอร์ - เลสเต มาตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2544 
โดยการให้ทุนฝึกอบรม/ดูงาน พ.ศ. 2544 ในสาขา 
ที่มีความส�าคัญเช่น การเกษตร สาธารณสุขศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือการพัฒนา 
เดก็ และเยาวชน ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ อนามัย 
โ ภชน าก า ร แล ะก า ร เ รี ยน รู้ ด้ า นก า ร เ กษตร ใ ห้ กั บ 
เด็กนักเรียน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจ�านวน 4 โรงเรียน 
และโรงเรียนที่ขอพระราชทานเข้าร่วมโครงการฯ อีก 
จ�านวน 2 โรงเรียน ในกรุงดิลี จังหวัด Emera และ 
จังหวัด Baucau

ในด้านสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้ริ เริ่มหารือถึง 
ความร่ วมมือ ไตรภาคี ในด้ านสาธารณสุขร ะห ว่ าง 
ติมอร์-เลสเต ประเทศไทย และ UNFPA เพ่ือส่งเสริม 
สุขอนามัยแม่และเด็ก ผดุงครรภ์ และการท�าให้ผู้ป่วย 
HIV อยู่ในสังคมร่วมกับคนทั่วไปได้ โดยติมอร์-เลสเต  
ยังให้ความสนใจต่อการพัฒนาสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 
ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการจัดการกลุ่ม โรคที่ ไม่ ติดต่อ เรื้ อรังซึ่ งถือ เ ป็น 
ปัญหาใหญ่ในกลุ่มวัยรุ่น เช่น การห้ามสูบบุหรี่ และ 
ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข
ที่มาของภาพ: เว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตไทย 
         ณ กรุงดิลี 
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17.1
SDG

ระบบการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ของภาครัฐถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการระดมทรัพยากร เพ่ือการบริหารและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เว้นตลอดจนการกระจายทรัพยากรไปยังประชากรกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ ภาษี
ยังสามารถใช้เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมหรือลดบทบาทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังสามารถลดภาระ
ทางการคลังที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ระบบภาษีจะส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงมากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ใน ปี  2563 สัด ส่วนรายได้สุ ทธิ ของ รัฐต่อ  GDP  
อยู่ที่ร้อยละ 20.87 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 21.40 ในปี 
2559 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเก็บภาษ ี
และรายได้อื่นของรัฐลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี สัดส่วน 
ดังกล่าวยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายของกระทรวงการคลัง 
ซึ่งก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 19.6 ในปี 2568 ในส่วนของ 
สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษี 
ภายในประเทศ พบว่าตั้งแต่ปี 2559-2562 มีสัดส่วน 
ค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าเฉล่ียที่ร้อยละ 78.4 ซ่ึงสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ท่ีร้อยละ 70.56 ในปี 2568 
ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาที่ร้อยละ 61.13 ในปี 2563 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
และเศรษฐกิจในประเทศอันเนื่องมาการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19    

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการเพ่ือปรับปรุงระบบภาษีมาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดย (1) ขยายฐานภาษีให้มีความครอบคลุม 
ม า ก ขึ้ น ด้ ว ย ก า ร พัฒน า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร น� า
เทคโนโลยีการวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analyt ics) 
ม า ช่วย ในการวิ เ คร า ะ ห์ห าผู้ ป ร ะกอบการร าย ให ม่ 
ที่อยู่นอกระบบฐานภาษี การบูรณาการข้อมูลภายใน 
และภายนอกเพ่ือเช่ือมโยงไปยังรายได้ ท่ีแท้จริงของ 
ผู้ ป ร ะ กอบก า ร  ก า รป รั บป รุ ง ร ะ บบก า รคั ด เ ลื อ ก 
ผู้เสียภาษีเพ่ือก�ากับและตรวจสอบ (Risk-Based     Audit 
System:  RBA)      เพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
และการปรับปรุงระบบการคัดกรองผู้ประกอบการที่มี
ความผิดปกติเพ่ือขยายฐานภาษีและสร้างความสมัครใจ

ในการเสียภาษี  และ (2) ปรับปรุงระบบภาษีร่วมกับ 
การบรรลุ เป้าหมายอื่น เช่น การปรับปรุงโครงสร้าง 
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้อยู่บนฐานของการปล่อย 
ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนฐานปริมาตรความจ ุ
ก ร ะ บ อ ก สู บ แ บ บ เ ดิ ม  ก า ร ป รั บ ป รุ ง อั ต ร า ภ า ษี 
ส� าหรับ เครื่ องดื่มที่ เ ติมสารอาหารหรือสารอื่น โดย 
การจัด เก็ บ อัตราภา ษีตามมู ล ค่ าแล ะตามป ริมาณ 
ค ว า ม ห ว า น ข อ ง เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 
แ ล ะ ก า รป รั บ เ พ่ิ ม อั ต ร า ภ าษี ก า ร ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ชน ์
จ า กก า ร พัฒนา ร ะ บบส า ธ า รณู ป โ ภคขั้ น พ้ื น ฐ า น 
ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ     เป็นต้น

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนรายได้รัฐสุทธิต่อ GDP (%)

สัดส่วนรายได้สุทธิต่อวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี (%)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ความท้าทาย
การจัดเก็บภาษีในประเทศไทยยังคงมีช่องว่างระหว่าง
ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และภาษีที่จัดเก็บได้จริง (Tax Space) ท้ังน้ี ในปี 2557- 
2562 สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP ของประเทศไทยเฉลี่ย 
ร้อยละ 17 ขณะท่ีศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยนั้น 
สามารถมีรายได้ภาษีอยู่ที่ร้อยละ 25 ของ GDP ดังน้ัน
เศรษฐกิจไทยยังมีช่องว่างให้เก็บภาษีเพ่ิมเติมได้อีก 
ร้อยละ 8 โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การจัดเก็บรายได้ภาษ ี
ของไทยต�่ากว่าระดับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ 
(1) ฐานจ�านวนผู้ยื่นแบบและเสียภาษี เงินได้มีขนาด 
เล็ก เนื่องจากโครงสร้างภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา 
จ�ากัดให้ ผู้มีรายได้จ�านวนน้อยที่ต้องเสียภาษี ขณะที่ 
เศรษฐกิจนอกระบบของไทยยังมีขนาดใหญ่ ส่งผลให ้
ประชาชนจ� านวนมากไม่อยู่ ในฐานภาษี เงิน ได้  และ 
(2) อัตราภาษีของประเทศไทยอยู่ ในระดับต�่า ขณะที่ 
การปรับลดอัตราภาษีและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
มีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นโดยการปรับลดอัตราภาษี เงินได ้
นิติบุคคลและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริม 
การลงทุนของประเทศ ส่งผลให้รายได้จากภาษีนิติบุคคล 
ลดลง นอกจากนี้ การให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล 
ธรรมดาภาษี เ พ่ิมขึ้นส่งผลให้รายรับจากภาษี เงินได้ 
บุคคลธรรมดาลดลง ในขณะเดียวกัน ยังมีประเด็น 
ความท้าทายจากปัจจัยโครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได ้
ของรัฐบาลในขณะเดียวกัน ก็จะ เ ป็นการเ พ่ิมภาระ 
ด้านรายจ่ายภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ควรมุ่งบริหารการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายให้เป็น 
ไปตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนการคลังระยะปานกลาง โดย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการปรับ 
อัตราภาษีที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวโน้ม 
การใช้จ่ายเงินกู้เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 
ดัง นี้  ( 1 )  เร่งรัดกฎหมายที่ ช่ วยเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เช่น ประมวลรัษฎากร 
เพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม จ า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีเงินได้ 
จากการลงทุน ในตราสารหนี้ ผ่ านกองทุนรวมให้ มี 
ผลบังคับใช้โดยเร็ว (2) ขยายฐานภาษีโดยการปรับปรุง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาฐานข้อมูลที่ ใช้ติดตาม 
การจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
รายได้ ขยายฐานภาษี และปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้มี 
ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และความเหมาะสมกับ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งใช้การขยาย 
รายได้ภาษีเป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์อื่น ๆ 
ด้วย เช่น การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและ 
สังคม การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภค 
ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างทุนทรัพยากร 
มนุษย์ (3) ทบทวนความคุ้มค่าของการใช้มาตรการ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ 
กับการขยายฐานภาษีและการพิจารณาให้สิทธิประโยชน ์
พิเศษทางภาษีในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
มากขึ้น หรือการเลือกใช้แนวทางการพัฒนาปัจจัยอื่น ๆ 
ที่สร้างความสามารถทางการแข่งขันที่มีความคุ้มค่า  
เช่น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนเพ่ือ 
เพ่ิมผลิตภาพการผลิต และการสนับสนุนความร่วมมือ 
ทางการค้าระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจใน 
ประ เทศ เ ป็นต้น และ (4) ปรับโครงสร้างภาษี ให ้
สอดคล้องกับรูปแบบการด�า เนินธุร กิจในยุคดิจิทัล 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
เพ่ือช่วยให้ภาครัฐสามารถน�าพ้ืนที่ทางการคลังกลับมา 
ได้ส่วนหนึ่ง โดยไม่ เ พ่ิมภาระต่อผู้ที่ เสียภาษีอย่ าง 
ถูกต้องในปัจจุบัน
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการโดยภาครัฐ (ODA) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก�าลังพัฒนา ทั้งนี้ องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ก�าหนดให้กลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลังพัฒนาโดยมีสัดส่วนความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการต่อรายได้มวลรวมประชาชาติท่ีร้อยละ 0.7 ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาและร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 
ส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือการพัฒนา 4,561.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 
ของรายได้มวลรวมประชาชาติ จ�าแนกเป็นเงินกู้ 447.01  
ล้านบาท (ร้อยละ 9.80) เงินให้เปล่าและความร่วมมือ 
ทางวิชาการ 1,662.45 ล้านบาท (ร้อยละ 36.44) และ 
เงินบริจาคให้แก่องค์การระหว่างประเทศ 2,452.32  
ลา้นบาท  (รอ้ยละ 53.76) โดยมูลค่าการใหค้วามช่วยเหลือ 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือเทียบ 
ช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังคงถูกจัด 
อยู่ ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง การให้ 
ความช่วยเหลือดังกล่าวจึงเป็นการแสดงถึงสถานะและ 
บทบาทของประเทศไทยเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศที่ 
พัฒนาแล้วรวมถึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้บรรลุ 
เป้าหมายเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ประ เทศไทยมีความร่วมมือ ในการพัฒนากับนานา 
ประเทศ     4         สาขาหลัก           ได้แก่          ความเชื่อมโยงโครงข่าย 
การคมนาคมพลังงาน การพัฒนาเมือง และการพัฒนา 
บุคลากร    โดยในระยะท่ีผ่านมา ได้ด�าเนินโครงการส�าคัญ  
 อาทิ       โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง  
R48  (ตราด-เกาะกง-สแรอ็อมเบิล)  โครงการพัฒนา 
ถนนสาย 67 (อั นลอง เวง- เสี ยมราฐ )  ในกัม พูชา  
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ 
และโครงการปรับปรุงสนามบินวัดไตใน สปป.ลาว 
ซึ่ ง โครงการดังกล่ าวมีวัตถุปร ะสงค์ เ พ่ือส่ง เสริม 
เศรษฐกิจระหว่ างประ เทศในอนุภูมิภาคให้ เข็มแข็ง 
 มั่นคง และยั่งยืน 

นอกจากนี้       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ     กระทรวง
การต่ า งปร ะ เทศ  ไ ด้ ขั บ เคลื่ อนความร่ วม มือ เ พ่ื อ 
การพัฒนา 4 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู ้
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การจัดส่งอาสาสมัคร เ พ่ือนไทย (Fr iends  
f rom Tha i l and )  เ พ่ื อ ไปปฏิบั ติ ง าน  ณ ปร ะ เทศ 
คู่ร่วมมือภายใต้โครงการหรือตามค�าขอและการจัดส่ง 
ผู้ เชี่ยวชาญตามค�าขอเพ่ือไปปฏิบัติงาน   ณ   ประเทศ 
คู่ ร่ วมมือภาย ใต้ โครงการ  ในส่ วนของส� านักงาน 
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน           
(องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินการจัดตั้งความร่วมมือ 
ด้ านการ เงิ นแล ะด้ านวิ ช าการ ใน  7  ปร ะ เทศ ไ ด้แก ่
สปป.ลาว      เวียดนาม       กัมพูชา     เมียนมา    ภูฏาน     ศรีลังกา   
และติมอร์ - เลสเต จ� านวน 78 โครงการ มูลค่ ารวม       
17,591 .33 ล้ านบาท โดยเ ป็นความช่วย เหลือด้ าน 

ประเทศพัฒนาแล้วจะด�าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) อย่างเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้ว 

หลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา ร้อยละ 0.7  
และมีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 โดยผู้ให้ ODA  

ควรพิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

17.2
SDG

มูลค่าการด�าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย
(พ.ศ. 2553 - 2561)

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเงิน (เงินกู้ เงื่อนไขผ่อนปรน) 24 โครงการเป็น 
เงิน  17,292.78 ล้านบาท การพัฒนาบุคลากร โดย 
การอบรม     406     คน รวม    36     โครงการมูลค่า      23.29 
ล้านบาท        และความร่วมมือทางวิชาการ   19    โครงการ   
มูลค่า  275.26  ล้านบาท 

ความท้าทาย
ประเทศไทยยังขาดระบบการติดตามและตรวจสอบ 
การด�าเนินการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
และทันส มัย ท� า ให้ ไม่มี ข้อมูลการ ใ ช้ปร ะ โยชน์ของ 
เงินช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาที่ไทยได้มอบให้ประเทศ 
ต่ าง  ๆ  รวมถึ งร ายล ะ เอี ยดผลปร ะ โยช น์แล ะผล 
การด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ผลกระทบ 
ของสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด-19  
ได้เพ่ิมความท้าทายในแง่ของสถานะทางการคลังของ 
ประเทศไทย ซึ่งมีความไม่คล่องตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
จ� า เ ป็ นต้ องน� า งบปร ะม าณบางส่ วน ใ ช้ รั บ มื อ กั บ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน ดังน้ัน ประเทศไทยอาจจ�าเป็นต้อง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือแก่ต่ างประเทศเพ่ือ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดท� าฐานข้อมูลกลางส� าหรับ โครงการการให้ 
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา โดยบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและวางระบบการติดตาม 
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสะดวก 
ต่อการใช้งาน นอกจากน้ี ยังควรพิจารณากระจาย 
ความชว่ยเหลอืไปยงักลุม่ประเทศทีต่อ้งการความช่วยเหลอื 
ในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างอ�านาจในการต่อรอง 
ในด้ านการค้ า ให้ครอบคลุมมากขึ้ น  รวมทั้ งจะ เ ป็น 
การส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยเพ่ือท�าให ้
ประเทศต่าง ๆ รู้จักประเทศไทยมากขึ้นและเข้าร่วม 
เป็นภาคี เ พ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่ง 
ส�าคัญในเวทีระหว่างประเทศ

ประเทศพัฒนาแล้วจะด�าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) อย่างเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้ว 

หลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา ร้อยละ 0.7  
และมีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 โดยผู้ให้ ODA  

ควรพิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

17.2
SDG
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระดมทรัพยากรทางการเงินส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาเพ่ิมเติม
จากแหล่งที่หลากหลาย

17.3
SDG

ความท้าทายหนึ่งของประเทศก�าลังพัฒนาคือความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการเงินไม่เพียงพอ 
กับความต้องการเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกประเทศ อาทิ การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และความร่วมมือใต้-ใต้ 
จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ การระดมทรัพยากรดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในรูปของเม็ดเงินการลงทุนเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการ และทุนทางปัญญาด้วย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรง 
จากต่างประเทศสุทธิที่รวมการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (Net FDI) จ�านวน 198,591 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของ GDP โดยอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่า 
ค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2554-2561 ซึ่งอยู่ที่ 270,832 ล้านบาท 
ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1 .96 ของ GDP 
ทั้ ง นี้  ส่ ว นหนึ่ ง เ ป็ นผลจ ากก า รออก ไปลง ทุน ใ น 
ต่างประเทศของนักลงทุนไทย ประกอบกับการลดลง 
ของการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากการชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนของสถานการณ ์
ทางการเมืองภายในประเทศ

ส�าหรับมูลค่าเงินโอนกลับประเทศในช่วงปี 2554- 
2562 พบว่า เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 202,678 
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.79 ของ GDP ในปี 2554 เป็น 
382,352 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.27 ของ GDP ใน 
ปี 2562 โดยหลังจากปี 2558 เป็นต้นมา แนวโน้ม 
ของเงินโอนกลับประ เทศเกิดจากการปรับตัวดีขึ้น 
ของเศรษฐกิจโลกและ เศรษฐกิจไทย ประกอบกับ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงินที่ท�าให้ต้นทุน 
ในการด� า เ นินธุรกรรมทางการเงินระหว่ างประ เทศ 
ถูกลงและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ นส่ วนของการลงทุ น ใ นปร ะ เ ทศ  ภ าครั ฐด� า เ นิ น
มาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน 
ต่างชาติ (Thailand Plus Package) และมาตรการ 
ทางการเงินการคลังต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการลงทุน 
ในปร ะ เทศ  ควบ คู่ ไปกั บการขั บ เคลื่ อนการลงทุ น 
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่และการอ�านวยความ 
สะดวกให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศในการเข้ามา 
ลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการอ�านวยความสะดวกให้

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (รวม ODA) ต่อ GDP

เงินโอนกลับประเทศต่อ GDP

ที่มา: สศช. และธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: สศช. และธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

432



17
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน

และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระดมทรัพยากรทางการเงินส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาเพ่ิมเติม
จากแหล่งที่หลากหลาย

17.3
SDG

ความท้าทาย
ความท้าทายประการหนึ่ง คือ โครงสร้างของค่าจ้าง 
แรงงานของประเทศที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ 
กับค่าจ้างแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับ 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบการธุรกิจที่นักลงทุน 
และผู้ ปร ะกอบการชาวต่ างชาติ เผชิญ โดยเฉพาะ 
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ความยุ่งยากของการขอ 
Visa และใบอนุญาตท�างานของชาวต่างชาติ และขั้นตอน 
ระบบศุลกากร นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ 
ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของนักลงทุนได้ เช่น เสถียร 
ภาพทางการเมือง ความพร้อมในระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐานโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกส์ รวมทั้งโครงสร้าง 
ประชากรของประเทศที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

แก่แรงงานและผู้ประกอบการไทยที่อยู่ต่างประเทศใน
การโอนรายได้กลับเข้ามาในประเทศไทย        รวมไปถึงการ
ผลักดันนโยบาย  Fin Tech เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ในการด�าเนินธุรกรรมทางการเงินของประเทศ

ในขณะเดียวกัน   ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ
ภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ      อาทิ    (1)   การเปิดเสรี 
ให้นักลงทุนไทยรายย่อยออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่ างประเทศได้ เองภายในวงเงินไม่ เกิน 200,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี      จากเดิมที่ต้องลงทุนผ่านตัวกลาง 
ในปร ะ เทศหรื อต้ อง เ ป็น นักลง ทุน ที่ มี ความมั่ งคั่ ง 
สู งตาม เกณฑ์ ท่ี ก� าหนด (qua l i f i ed  investor )       
( 2 )  ก า ร เ พ่ิ ม ว ง เ งิ น ร ว ม ส� า ห รั บ ก า ร ล ง ทุ น ใ น 
หลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีจัดสรรให้นักลงทุนสถาบัน 
ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3) มาตรการ 
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่าผ่าน      EXIM       bank    ส�าหรับผู้ ที่ 
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่จ ะ ไปลงทุนใน 
ประเทศกลุ่ม CLMV  (4) บริการประกันความเสี่ยง 
การลงทุนให้กับส� าหรับผู้ ที่ จ ะลงทุน ในต่ างประ เทศ  
(5) การยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก ่
บุ คคลตามสัญญาว่ าด้ วยก าร เก็ บภ าษี ซ้ อน  แล ะ 
(6 )  การผลักดัน ให้ผู้ ปร ะกอบการไทยเข้ า ร่วมงาน 
แสดงสินค้า อุตสาหกรรมระดับโลก อาทิ AAPEX, 
THE BIG 5 SHOW, AUTOMECHANIKA DUBAI, 
MEDICA    เพ่ือหาโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ
ในระยะสั้นถึงปานกลาง ภาครัฐควรให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของ 
การลงทุนภาคเอกชน โดยให้ความส�าคัญกับการติดตาม 
และขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือสนับสนุนการลงทุนของ 
ประ เทศ โดยเฉพาะมาตรการรองรับการย้ ายฐาน 
การผลิตของนักลงทุนต่างชาติและมาตรการการเงิน 
การคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนของประเทศต่าง ๆ  
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ของภาครัฐและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ทักษะสูง การขอใบอนุญาตท�างานของชาวต่างชาติ 
และการขอ Visa ในระยะยาว ภาครัฐควรมุ่งเน้นปรับ 
โครงสร้ างทาง เศรษฐกิ จ เ พ่ื อยกร ะดั บศั กยภาพ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการกระจายผล 
จากการพัฒนาสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม  
ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนการกระจายการลงทุนของ 
ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ โดยการอ�านวยความ 
สะดวกด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการขยาย 
ช่องทางการตลาดให้เกิดความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า 
ของภูมิภาคและของโลก
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
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การก่อหนี้จากต่างประเทศถือเป็นแนวทางการระดมทรัพยากรแนวทางหนึ่งที่จะน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
อย่างไรก็ดี   สิ่งที่ภาครัฐต้องค�านึงถึง คือ การก่อหนี้จากต่างประเทศจะต้องไม่น�าไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และต้องไม่อยู่ในระดับสูงมากเกินกว่าความสามารถในการหารายได้ของประเทศจนท�าให้ระดับภาระของการช�าระหน้ี 
ต่อรายได้ของประเทศอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ หากระดับภาระการช�าระหนี้ต่อรายได้ของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อาจน�าไปสู่ภาวะวิกฤตการณ์หนี้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาวะที่ภาครัฐไม่สามารถช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จนต้อง 
ขอผัดผ่อนการช�าระหนี้ และจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือในฐานะการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ปัจจุบัน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ 
ประเทศไทย ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 52.1  
เพ่ิมขึ้นจากช่วงสิ้นปี 2562 ที่อยู่ประมาณร้อยละ 41.2  
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจาก GDP ที่หดตัวลง ประกอบกับ 
รั ฐบ าลต้ องกู้ ยื ม เ งิ น เ พ่ื อม าพยุ ง เ ศ รษฐกิ จ จ าก 
ผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด- 19 ทั้ ง นี้  
ประ เทศไทยก� าหนดกรอบหน้ีสาธารณะไว้ ไม่ ให้ เกิน 
ร้ อยละ  60 ของ GDP จึงจ� า เ ป็นต้องพิจารณา 
ถึงประ โยชน์และประสิทธิภาพของการพัฒนาทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการสร้างหนี้ 
เพ่ิมเพ่ือรักษาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ให้ต�่ากว่า 
ร้อยละ 60 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนภาระหนี้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
ของไทยใน ปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 0.01 ลดลงจากร้อยละ  
0.15 ในปี 2562 และร้อยละ 0.22 ในปี 2561 ซึ่งต�่ากว่า 
เพด าน สัด ส่ วนภ า ร ะ ห นี้ ส า ธ า รณะ ท่ี เ ป็ น เ งิ นตร า 
ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
เอาไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561  ที่ก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 51 ตัวเลขดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าความเส่ียงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ของไทยในระยะยาวจากผลกระทบของภาระหนี้ที่ เป็น 
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราระหว่างประเทศ ยังอยู่ในระดับต�่า 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐ ได้ มีการด� า เนินนโยบายทางการเงินต่าง  ๆ   
เ พ่ือ ให้สัดส่วนภาระการช� าร ะหนี้ที่ เ ป็น เงินตราต่ าง 
ประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
ของไทยไม่สูงกว่า เพดานที่ก� าหนดไว้  เช่น การดูแล 
ระดับของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศให้เหมาะสม 
ก า รรั กษ าอั ต ร า แลก เปลี่ ยน ไม่ ใ ห้ มี คว ามผั นผวน 
มาก เกิ น ไป  ก ารดู แลการ เคลื่ อนย้ า ยของ เ งิน ทุน 
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง  ๆ  ร ว ม ถึ ง 
การ รักษาร ะดั บ เงิ นส� า รองร ะห ว่ างปร ะ เทศ ให้ อยู ่
ในระดับที่ เหมาะสมและเพียงพอรองรับในกรณีห น้ี 
ต่างประเทศทั้งหมดไม่ได้รับการต่ออายุได้ 

ที่มา: ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สัดส่วนภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

1  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก�าหนดให้กระทรวงการคลังทบทวนสัดส่วนดังกล่าวอย่างน้อยทุก 3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2561)

ช่วยประเทศก�าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบาย 
ที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี ้
และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศ

ของประเทศยากจนที่มีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
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ช่วยประเทศก�าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบาย 
ที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี ้
และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศ

ของประเทศยากจนที่มีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้

17.4
SDG

ความท้าทาย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ภาครัฐได้ออกพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟื้ นฟู
เศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งส่วนหน่ึงต้องอาศัยการกู้เงิน 
จากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้องมีภาระหนี้ต่างประเทศ 
เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ความผันผวนของนโยบายการเงิน 
ของประเทศส�าคัญ อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนภาวะ 
ความไม่แน่นอนของภาวะการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
ยังเป็นความท้าทายส�าคัญต่อการรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
จ�าเป็นต้องติดตามและจับสัญญาณความเสี่ยงต่าง ๆ  
เหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือที่จะเฝ้าระวังผลกระทบที่ 
อาจจะเกดิขึ้นกับระบบการเงินของไทย

ข้อเสนอแนะ
ภายใต้บริบทความเช่ือมโยงกันที่ ซับซ้อนมากขึ้นของ 
ระบบการเงินของโลก ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับ 
การก�ากับดูแลเสถียรภาพทางการเงินในทุกมิติ โดยมุ่ง 
เน้นการด�าเนินนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
นโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการดูแลรักษาสภาพคล่องในระบบการเงิน 
ปริมาณสินเชื่อ ปริมาณการออกหุ้นกู้ และตราสารหนี้ 
แล ะการดู แลภาร ะหนี้ ทั้ ง ในแล ะต่ างปร ะ เทศ ให้ อยู่ 
ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ภายใต้เศรษฐกิจท่ียัง 
เผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ภาครัฐควรมุ่งเน้นการด�าเนินมาตรการ 
ทางการเงินเพ่ือบรรเทาภาระหนี้และเพ่ิมสภาพคล่อง 
ให้ลูกหน้ีที่ เดือดร้อน โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยและ 
SMEs ที่ ได้ รับผลกระทบในระดับที่ เ พียงพออย่ าง 
ต่อเนื่อง อาทิ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า การเร่งปรับ
โครงสร้างหนี้ การเลื่อนการช�าระหน้ี ในขณะเดียวกัน  
ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน โดยเฉพาะสกุลเงิน 
ดิจิทัล รวมถึงการประเมินและจับสัญญาณความเสี่ยง 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินของ 
โลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ของไทยด้วย
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การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด นอกจากจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ 
นักลงทุนไทยในเชิงของการขยายตลาดต่างประเทศ และการเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ วัตถุดิบ และตลาด 
แรงงานที่มีต้นทุนต�่าแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผู้รับการลงทุน ผ่าน 
การจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้าน 
และประเทศในแอฟริกา อาทิ โมซัมบิก แทนซาเนีย และมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ ไทยให ้
ความส�าคัญผ่านการสร้างโอกาสการลงทุนของภาคธุรกิจของไทยในกลุ่มประเทศตลาดใหม่  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2562 ยอดเงินคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทย
(Thailand Direct Investment Stock: TDI Stock) 
ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยมียอดเงินลง ทุนคงค้ างสูงสุดอ ยู่ ใน เมี ยนมา  
จ�านวน 150,593.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 134,869.2  
ล้านบาทในปี 2559 นอกจากน้ี ไทยยังได้ ส่งเสริม 
การลงทุนในประเทศแถบแอฟริกา โดยมี TDI Stock  
สูงสุดในโมซัมบิกเป็นจ�านวน 13,535.5 ล้านบาท ใน 
ปี 2562 

อย่างไรก็ดี เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 
(Thai land Direct Investment Outflow: TDI   
Outflow) ในหมู่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีแนวโน้ม 
ลดลงในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
การชะลอการลงทุนของนักลงทุนไทยในภาวะที่เศรษฐกิจ 
โลกยงัคงมคีวามเปราะบาง 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563)

ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 
Thailand Direct Investment Stock: TDI Stock

ใช้และด�าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริม
การลงทุนส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
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หน่วย:ล้านบาท

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (สกท.) 
ได้ ใ ห้ ความส� าคัญกับการพัฒนาความสามารถ ใน 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ไ ทย แล ะ เ พ่ิ มบทบ าทของ
ประเทศไทยในเวทีการลงทุนระหว่างประเทศ    โดยได้ 
น�านักลงทุนไปส�ารวจโอกาสในการลงทุนและให้บริการ 
จับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศเพ่ือนบ้าน 
ของไทย      การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
แล ะ เอกชนที่ เ กี่ ยว ข้อง  ตลอดจนการ ให้ บริ ก า ร ที่ 
ปรึกษาในต่างประเทศเพ่ือประสานงานและแก้ไขปัญหา 
ให้กับนักลงทุน ไทย  โดยเฉพาะ ในประ เทศสมาชิก 
อา เซียน  โดยจัด ให้มี ท่ีปรึกษาประจ� า ใน 5 ประ เทศ  
ได้แก่  กัมพูชา  สปป.ลาว  เมียนมา  เวียดนาม  และ 
อินโดนี เ ซีย อีกทั้งยังเน้นการสร้างความตระหนักรู้ 
ส� าหรับนักลงทุนในแง่ของกฎระเบียบการท�าธุรกิจ 
เ ศรษฐกิ จ  แล ะภ าคอุ ตส าหกรรม ท่ีนั กลงทุ น ไทย 
สามารถแข่งขันและ เติบ โตได้ดี  อาทิ  การลงทุน ใน
อุตสาหกรรม  เคร่ืองนุ่งห่ม  และธุรกิจโรงพยาบาล
ในกัม พูชา  อุตสาหกรรม เกษตรแปรรู ปแล ะธุ รกิ จ 
โรงแรมใน  สปป.ลาว  รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร  
  และเคร่ืองดื่ม   และธุรกิจร้านอาหารในเมียนมา 

นอกจากนี้       สกท.   ยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทย
ในต่างประ เทศ เ พ่ือให้ข้อมูลข่ าวสารและค� าปรึกษา 
โดยผู้ เ ช่ียวชาญแก่นักลงทุนที่ประสงค์จะ ไปลงทุน 
ในต่ างปร ะ เทศ  แล ะศูนย์ พัฒนาการลงทุน ไทย ใน
ต่างประเทศ (Thai land  Overseas  Investment  
Support  Center :  TOISE) เ พ่ือจัดหลักสูตรฝึก 
อบรม เ พ่ื อ เ พ่ิ มคว ามส าม า รถ ใ นก า ร แ ข่ งขั น แล ะ 
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ใช้และด�าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริม
การลงทุนส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

17.5
SDG

ความท้าทาย
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย 
ยังมี ข้ อจ� ากัด ในหลายด้ าน  โดย เฉพา ะการลงทุน 
ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด เน่ืองจากกระบวนการ 
ขอคืนภาษีซ้อนของไทยที่ผู้ประกอบการยังคงมองว่า 
มีความซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอย่างสิงคโปร์
และมาเลเซีย ท่ีให้ความส�าคัญกับมาตรการสนับสนุน 
ทางภาษีที่ชัดเจนและเป็นระบบ รวมถึงการเข้าไปมี 
บทบาทของรัฐผ่านการร่วมลงทุนในโครงการส�าคัญ 
ต่าง ๆ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลและ 
นวัตกรรมของไทยท่ียังไม่พร้อมแข่งขัน แต่เป็นสาขา 
การลงทุนที่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุดต้องการ ประกอบกับวิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ยังเผชิญกับข้อ 
จ� ากัดทางด้านศักยภาพ เงินทุนและองค์ความรู้ ใน 
การขยายตลาดในต่างประเทศภายใต้บริบทการแข่งขัน 
ทางธุ รกิ จที่ เปลี่ ยน ไป ความท้าทายยังรวมไปถึง 
ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบและต้นทุนการท�าธุรกิจ 
ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ดุ 

ข้อเสนอแนะ
ควรมุ่ ง เน้นด� า เนินมาตรการส่ง เสริมการลงทุนใน 
ต่างประเทศของไทย ผ่านการปรับปรุงมาตรการทางภาษี
การให้ความช่วยเหลือกับ MSMEs ในการออกไปลงทุน 
ในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมหรือการให้เงินช่วยเหลือ 
แบบให้เปล่า รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐเข้าไปเป็นผู้ร่วม 
ลงทุนในกิจการที่มีความจ�าเป็นต่อการลงทุน    มีความเส่ียง
สูง และใช้เงินลงทุนสูง เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคระบบการ 
ติดต่อส่ือสารและโลจิสติกส์ ในประเทศผู้รับทุนที่ เป็น 
กลุ่มประเทศเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ 
และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการใช้ 
สิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยเฉพาะจากความตกลง 
ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive  
Investment Agreement) รวมทั้งควรพัฒนากลุ่ม 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขัน 
ได้ในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือตอบ 
สนองความต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
โครงสร้างพ้ืนฐานในยุคดิจิทัล

ศั กยภ าพแก่ นั กลงทุ น ไ ทย ในกลุ่ ม ป ร ะ เ ทศตลาด 
เป้าหมาย     ได้แก่    เมียนมา  สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม  
อินโดนีเซีย  กลุ่มประเทศเอเชียใต้  เอเชียตะวันออก    
และกลุ่มประเทศในแอฟริกา
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งระดับทวิภาคี
ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี มีส่วนช่วยในการส่งเสริมศักยภาพการผลิตของประเทศก�าลังพัฒนา น�าไปสู่การยกระดับ 
รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
และการด�าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาด้านดังกล่าวในฐานะประเทศผู้ให้ โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
มู ลค่ าก าร ให้ ความ ร่วมมื อ เ พ่ื อการ พัฒนา ในด้ าน 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วงปี 2559 - 
2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 
17.28 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 16.25 ล้านบาท ในปี 2559 
ทั้ ง นี้  ก า รด� า เ นิ นก า รส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น โ ค รงก า ร ใ ห้ 
ความช่วยเหลือในลักษณะการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
โดยเน้นความร่วมมือระดับทวิภาคีและด�าเนินการใน 
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเป็นหลัก 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
เ พ่ือให้ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในระดับทวิภาคี     อาทิ     การถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจวัดกัมมันตภาพ 
รังสีและระดับ รังสี ในสิ่งแวดล้อมใน สปป.ลาว และ 
กัมพูชา        ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงาน 
ก� ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ใน 
ภูมิภาคอาเซียน     (ASEANTOM)    และแผนความร่วมมือ 
ด้ านนวัตกรรมไทย-ลาว พ .ศ .  2560-2562 ซ่ึงม ี
ส่ ว น ส� า คัญ ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น 
การปรึกษาหา รือและถ่ ายทอดองค์ความ รู้ร ะหว่าง 
ผู้ก�าหนดนโยบายและนักวิจัย         นอกจากน้ี         ยังมีโครงการ 
บางส่วนอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบไตรภาคีกับ 
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ                     อาทิ               โครงการ        
Application of  Science  and  Technology  for 
Water  Resource  Management  ใน สปป.ลาว  
ซึ่ ง เ ป็นความร่ วมมื อร ะหว่ างรั ฐบาล ไทย องค์ กร 
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ส ห รั ฐ ฯ  
(United  States  Agency  for  International 
Development: USAID) และมูลนิธิ/สถาบันต่าง ๆ  
ผ่ านการด� า เนิ นการ ในลั กษณะ Pub l i c -P r i vate 
Pa rne rsh ip  (PPP )  โดย ไ ด้ติ ดตั้ ง ร ะบบติดตาม 
ปริมาณน�้าในแม่น�้าโขงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร 
จัดการน�้ าของ สปป .ลาว และการ ให้ทุนการศึกษา 
หลักสูตร Promot ion and  Disseminat ion of  
High      Quality       Biofuels       Production       Technology   
for Automotive Uti l ization in ASEAN ซ่ึงเป็น 
โครงการร่วมระหว่างสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและรัฐบาลญี่ ปุ่น ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน     2559 

มูลค่าการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย

ส่งเสริมความร่วมมือเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคีในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการแบ่งปันความรู้

ตามข้อตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงการปรับปรุงกลไกประสานงานที่มีอยู่ โดยเฉพาะระดับ
สหประชาชาติ และผ่านกลไกการอ�านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีระดับโลก

17.6
SDG

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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สหประชาชาติ และผ่านกลไกการอ�านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีระดับโลก

17.6
SDG

ความท้าทาย
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตลอดจนงบปร ะม าณเ พ่ื อ ใ ห้ คว าม ช่ วย เหลื อ แก ่
ต่างประเทศของไทยที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเมื่อเทียบกับ 
ประเทศที่มีรายได้สูงและองค์การระหว่างประเทศที่ 
ส�าคัญ ท�าให้การให้ความช่วยเหลือในสาขาดังกล่าวยัง 
ไม่ก้าวหน้านัก นอกจากนี้ ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึง 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือ 
ต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจาก 
ยังมองว่าควรน�างบประมาณความช่วยเหลือเหล่านั้นมา 
ใช้พัฒนาภายในประเทศที่ยังขาดแคลนก่อน ทั้งที่ ใน 
ความเป็นจริงแล้วความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว 
เป็นความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน ์
ทีส่่งผลตอ่ประเทศไทยเนือ่งจากเมือ่ตา่งประเทศ   โดยเฉพาะ 
ประเทศเพ่ือนบ้านมีระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมากข้ึนจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ใหแ้กไ่ทย รวมทัง้ช่วยสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดขีองประเทศไทย 
ในระดบัสากล 

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมการด�าเนินโครงการและงบประมาณใน 
การด�าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืต่างประเทศเร่ืองการสรา้ง 
การเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังใน 
รูปแบบทวิภาคีใต้-ใต้และไตรภาคีร่วมกับประเทศพัฒนา 
แล้วและองค์การระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น ควบคู่กับ 
การสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนถึงเหตุผล 
การด�าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การด�าเนินการช่วยเหลือฯ  
ควรมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขงหรือกลุ่มประเทศ CLMV ที่เป็นเป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์เป็นหลัก เนื่องจากไม่เพียงแต่จะช่วยสร้าง 
โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยแล้ว ยังช่วยสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาประเทศ 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาทั้งด้านมาตรฐานการครองชีพ 
สาธารณสุขและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมทั้งจัดการ 
ปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย ์
ข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบคนข้ามชาติ รวมทั้งปัญหา
การข้ามชาติของแรงงานต่างชาติที่มักลักลอบเข้ามา 
ประเทศไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น 
ประเด็นปัญหาที่มีความส�าคัญในระดับโลก ตลอดจน 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศใน 
ภูมิภาคให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างอ�านาจในการต่อรองกับ 
กลุ่มประเทศอ่ืน ๆ ในด้านการค้า และการเติบโตของ 
เศรษฐกิจในภูมิภาคได้อีกด้วย
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การพัฒนา การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการกระจายของเทคโนโลยีไปสู่ประเทศก�าลังพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภาพ
การผลิต ตลอดจนรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนั้น ๆ เป็นสิ่งส�าคัญ อย่างไรก็ดี การสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยีควรมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ท้ังนี้ 
ประเทศไทยได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่อยู่ในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขง ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่าเงินทุนเพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ โดยได้ส่งเสริมเทคโนโลยี
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนา 
เป็นจ�านวน 2.87 ล้านเหรียญ สรอ. เพ่ิมขึ้นจาก 1.51  
ล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2558 หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
90 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ังของประเทศไทยที่ได้ 
ส่งเสริมการยกระดับและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ในประเทศก�าลังพัฒนาตามหลักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ น ร ะ ย ะ ที่ ผ่ า นม า  ภ าครั ฐ ได้ เ ผยแพร่ องค์ คว าม รู้ 
ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4 โครงการ ประกอบด้วย การเผยแพร่องค์ความรู ้
ด้ านการบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือความ 
ยั่งยืนใน    สปป.ลาว       1      โครงการ      การบริหารจัดการด้าน 
การควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่ งแวดล้อม ใน     
สปป.ลาว 2  โครงการ  และการพัฒนานโยบายและ 
ระบบติดตามคุณภาพอากาศในเมียนมา      1      โครงการ

น อกจ า กนี้  ภ า ค เ อ ก ชน ไ ท ยยั ง ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
การเผยแพร่ เทคโนโลยี เ พ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ 
ระดับสากล  อาทิ  ในปี 2562 บริษัท ปตท.ส�ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียมจ�ากัด (มหาชน)  ได้น�าผลงานการคิด 
ค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเผยแพร่ลงวารสาร 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ�านวน   12   เรื่อง 

ขณะที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงทุน
ในธุรกิจสตาร์ทอัพชื่อว่ า Logivan ที่ เกี่ยวข้องกับ 
กิจการโลจิสติกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
เวียดนาม และ Adatos บริษัทที่ท� าธุรกิจเทคโนโลยี 
การเกษตรในสิงคโปร์          ในขณะที่บริษัท          ไทยเบฟเวอเรจ 
จ� ากัด  (มหาชน)  ได้ด� า เนิ นการจัด สัมมนา Soc ia l  
Business  Day 2019 ครั้งที่  9  โดยมีประเด็นหัวข้อ 
เรื่ องการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและพลังงานสี เขี ยว 
เ ป็น ส่วนหนึ่ งของการปร ะชุ มแล ะมี ผู้ เ ข้ า ร่ วมงาน 
กว่ า  1 , 500 คน จาก 58 ปร ะ เทศทั่ ว โลก  รวม ท้ัง 
จัดงาน Thai land  Sustainabil ity  Expo  2020  
(TSX)  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา 
ที่ ยั่ งยื น ให้ ทุ กภาคส่ วน ในสั งคมได้ รู้ จั กแล ะ เ ข้ ามา 
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลในวงกว้าง

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

มูลค่าเงินทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฯ เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแก่ประเทศก�าลังพัฒนาของไทย

ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการกระจายของเทคโนโลยี
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ความท้าทาย
แม้ว่ าประ เทศไทยจะมีบทบาทในการเ ป็นประ เทศให้ 
ความช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่ เทคโนโลยีด้ าน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ ใช่ผู้ผลิตและ 
คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยตรง นอกจากนี้ เทคโนโลยี 
แล ะนวัตกรรมต่าง ๆ มักจ ะพบอยู่ ใ นกลุ่ มบริษั ท 
ขนาดใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านเงินลงทุนใน 
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ท�าให้การมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจ MSMEs  
มอียูจ่�ากดั

ข้อเสนอแนะ
ควรส่ง เสริมการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐ เอกชน และภาควิชาการ ผ่านการสนับสนุน
ทางนโยบายเพ่ือท�าให้ประเทศไทยสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่ มประ เทศในอนุภูมิภาคลุ่ มแ ม่น�้ า โขง 
ได้ ม ากขึ้ น  ซ่ึ ง ไม่ เ พียงจ ะท� า ใ ห้ ปร ะ เทศ ไทย ไ ด้ รั บ 
การยอมรับในการระดับสากลมากขึ้นในฐานะผู้มีส่วน 
ในการพัฒนาและช่วยเหลือประเทศอ่ืน ๆ แต่ยังจะเป็น 
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเองอีกด้วย
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ภาครัฐได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ 
จากการจ�าหน่ายสินค้าด้วยระบบออนไลน์ รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชน 
ในพ้ืนที่ห่างไกล ผ่านการด�าเนินนโยบายที่มีความสอดประสาน ครอบคลุมการยกระดับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีได้ 
มาตรฐานทั่วประเทศและระหว่างประเทศ มีการพัฒนาเน้ือหาบนสื่อออนไลน์ที่เข้าใจได้ง่ายและหลากหลาย ตลอดจนพัฒนา
ทักษะและความสามารถของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเต็มศักยภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ใ น ช่ ว ง ปี  2 5 5 9 - 2 5 6 2  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยมี จ� า น ว น 
ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้น โดยอยู่ ที่ 
ร้ อ ยล ะ  74 . 6  ใ น ปี  2562  ปรั บตั ว เ พ่ิ ม ขึ้ น จ าก 
ร้อยละ 59.8 ในปี 2559 ซึ่งนับว่าได้บรรลุเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้าง 
พ้ื นฐ าน  ร ะบบ โลจิ สติ กส์  แ ล ะดิ จิ ทั ล ซ่ึ งก� า หนด 
อัต ร า ส่ วนของครั ว เ รื อ น ท่ี มี ก า ร ใ ช้ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต 
ร้อยละ 70 ภายในปี 2565 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาใน 
ระดับภูมิภาค ร้อยละของครัวเรือนที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยในปี 2561 ค่าเฉลี่ย 
ของภาคกลางเป็นร้อยละ 73 .9 ในขณะที่สัดส่วน 
ดังกล่าวในภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 69.3 ภาคเหนือที่ร้อยละ 
58.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร้อยละ 57.9
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
กระทรวงดิ จิทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสังคม ร่ วมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  
ได้ด�าเนินการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
โ ด ย ข ย า ย โ ค ร ง ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ค ว า ม เ ร็ ว สู ง 
ให้ครอบคลุมทั่ วประ เทศ ( โครงการเน็ตประชารัฐ ) 
ผ่ านการติดตั้ ง โครงข่ ายอินเทอร์ เน็ตความเ ร็วสูง 
ผ่ านสื่ อสัญญาณสายเค เบิ ล ใยแก้ วน� าแสงพร้อม 
จัดให้มี จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หมู่บ้าน 
ละ 1 จุด ครอบคลุมหมู่บ้ านห่างไกลเป้าหมายส�า เ ร็จ 
ครบจ�านวน  24,700  หมู่บ้ าน และได้ มีการปรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การให้บริการเป็นความเร็ว     100     Mbps/
50 Mbps (Download/Upload) โดยการด�า เนิน 
การดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนพ้ืนที่ห่างไกล 
สามารถเข้ าถึงข้อมูลข่ าวสารและการบริการของ 
ภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงช่วยลดความเหลื่อมล�้าทาง 
ดิ จิ ทั ล ร ะหว่ างชุ มชน เมื องแล ะชนบทอีกทางหนึ่ ง 
กระทรวงสาธารณสุขและ    กสทช.   ยังได้ร่วมกันพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบบริการ 
สาธารณสุขผ่ านอิน เทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ใน พ้ืนที่ 
ชนบท (Te lehea l th)  โดยได้ เ ริ่ มต้นด� า เ นินการใน      
8 จั งหวัด  15  โรงพยาบาลส่ง เสริมสุ ขภาพต� าบล 
4    คลิ นิกหมอครอบครัว     และ   5    โรงพยาบาลชุมชน 
แล้ว     นอกจากนี้       กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อน
โครงการส�าคัญที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศส�าหรับวิสาหกิจขนาดต่าง      ๆ         เช่น        โครงการ 
เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ าพ  SME s  ด้ ว ย ร ะ บ บดิ จิ ทั ล โ ด ย ย ก 
ระดับ   SMEs    สู่ตลาดโลกด้วยการตลาดออนไลน์และ 

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2563)

ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
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ภายในปี 2560 และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่ส�าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       โครงการศึกษาแนวทาง 
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ผ ลิ ต ภ า พ  แ ล ะ ส ร้ า ง มู ล ค่ า ข อ ง 
ภาคเศรษฐกิจ ไทยด้วยหุ่ นยนต์ร ะบบอัตโนมัติ และ 
ดิ จิ ทั ล  ตลอดจน โครงการ เ พ่ิ ม พูนศั กยภาพของ 
ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม เ ท่ า ทั น แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ 
ปร ะ โยชน์จากการ เป ลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความท้าทาย
อัตร าการ เชื่ อมต่ ออิ น เทอร์ เ น็ ตของครั ว เ รื อน ใน 
ประเทศไทยยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเมื่อ 
เปรียบเทียบรายภูมิภาค รวมทั้งระหว่างชุมชนเมืองและ 
ชนบท เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเห็นว่า 
อัตราค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อกับครัวเรือน 
ยังอยู่ในระดับที่เกินก�าลังซื้อเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ  
ในขณะที่จ�านวนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากร 
ในชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างนี้ 
อาจน�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ เ พ่ิมสูงขึ้น ข้อจ�ากัดด้านความรู้และทักษะในการใช ้
อินเทอร์เน็ตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  
ยังส่งผลต่อการเข้ าถึงระบบบริการของภาครัฐ ใน 
ยุคดิจิทัล อาทิ ระบบสาธารณสุข และการเข้ าถึง 
มาตรการเยียวยาของภาครัฐที่มุ่งลดผลกระทบทาง 
เศรษฐกิ จจ ากการแพร่ ร ะบ าดของ โ รค โควิ ด - 19  
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจยังมีความเข้าใจและ 
กลยุท ธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ที่ จ� ากัด  
ตลอดจนมาตรการของภาครัฐที่อาจยังไม่สามารถสร้าง 
แรงจูงใจให้ ผู้ประกอบการปรับเปล่ียนวิธีการด�าเนิน 
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ
ภาครั ฐ แล ะภ าคี เ ค รื อ ข่ า ยจ� า เ ป็ นต้ อง เ ร่ ง พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านดิจิทัลเพ่ือสร้างโอกาสและ 
ยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ของประเทศ ซ่ึงต้องด�าเนินการควบคู่ ไปกับ 
การเสริมสร้ างทักษะด้ านดิจิ ทัลของประชาชนกลุ่ม 
เปราะบางที่อาจไม่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที อาทิ ผู้สูงอายุและ 
ประชากรกลุ่มยากจนเพ่ือลดช่องว่างและสนับสนุน 
ให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุม 
นอกจากนี้ ยังควรเน้นย�้ าการใช้ประโยชน์จากระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ 
เศรษฐกิจฐานราก และผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน 
การน� า เทค โน โลยีดิ จิ ทั ลมาปร ะยุกต์ ใ ช้ ในการ เ พ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการจัดการ รวมทั้ง 
การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการถ่ายทอด 
องค์ความ รู้แล ะปร ะสบการณ์การ ใ ช้ เทคโน โลยี ให้ 
กับชุมชน ตลอดจนการใช้สื่อออนไลน์ของภาคธุรกิจ 
เ ป็นตัวกลางในการจ� าหน่ ายสินค้าชุมชนเ พ่ือขยาย 
การเข้าถึงตลาดในวงกว้าง
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนแผนระดับชาติเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ในทุกภาคส่วน ดังนั้น การด�าเนินการเพ่ือการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา ทั้งนี้  การสนับสนุนการด�า เนินการดังกล่าวจากนานาประเทศ  
ทั้งการให้เงินสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา จะช่วย 
ลดข้อจ�ากัดของประเทศก�าลังพัฒนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจ�าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
แนวโน้มมูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในทุกรูปแบบ
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากสถิติมูลค่า 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของประเทศไทย พบว่า 
มูลค่ารวมของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนามีมูลค่า 
สูงสุดในปี 2559 อยู่ท่ี 7,104.20 ล้านบาท เน่ืองจากรวม 
ปริมาณเงินที่ลงทุนในธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้าง 
พ้ืนฐานในเอเชีย (AIIB) ด้วย อย่างไรก็ดี ในปี 2560  
และปี 2561 มูลค่ารวมของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
มมีลูคา่ 4,508.74 และ 4,561.78 ล้านบาท ตามล�าดบั ซ่ึง 

แม้จะอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าปี 2559 แต่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น 
จากช่วงที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ ชัด นอกจากนี้  มูลค่า 
การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของไทยยังม ี
แนว โน้ มลดลง ซึ่ งสอดคล้ องกับสถาน ะปร ะ เทศ 
ผู้ให้รายใหม่ (emerging donor) ของไทย ซึ่งจัดโดย 
องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) อกีดว้ย

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

มูลค่าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย จ�าแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ (พ.ศ. 2553 - 2561)

เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส�าหรับการด�าเนินการด้านการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศก�าลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุน

แผนระดับชาติที่จะด�าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในมิติการพัฒนาที่หลาก 
หล า ย  ค รอบคลุ ม ก า รถ่ า ย ทอดองค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ 
เทคโนโลยี การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ การจัดส่ง 
ผู้ เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร การก่อสร้างหรือพัฒนา 
อ าค ารสถานที่   โดย มีก ารด� า เ นิ น โครงการที่ เ ป็ น 
รูปธรรมในหลายประ เทศ เ ช่น โครงการสนับสนุน 
โ รง สี ข้ าว ให้ รั ฐย ะ ไ ข่  ( เ มี ยนมา )  โครงการ พัฒนา 
โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง (สปป.ลาว) และโครงการ 
ก� า จัดขยะ ในกรุง ทิมพู (ภูฏาน) เ ป็นต้น นอกจากนี้     
ยัง ได้ จัดสรรทุ นการศึกษา เ พ่ือการ พัฒนามนุษย ์
ผ่ านทุน ฝึกอบรมนานาชาติปร ะจ� า ปี   และทุนศึกษา 
ป ริญญา โทน าน าช า ติ   ใ นส าข า ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อง  อ าทิ  
ความมั่นทางอาหาร        การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แล ะส าธ ารณสุ ข ในส่ วนของความช่ วย เหลื อท าง 
การเงิน      ส�านักงานความร่วมมือพัฒนา      เศรษฐกิจกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ได้ให้เงินกู้ผ่อน 
ปรนแก่ปร ะ เทศ เ พ่ือนบ้ าน เ พ่ือ พัฒนาโครงสร้ าง 
พ้ืนฐานพลังงานและการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่ งที่ 
ผ่ า นม า ได้ มี ก า รป ล่อยกู้ ใ น โครงการส� าคัญ  อ าท ิ
โครงการก่อสร้ างทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง  
(สปป.ลาว) และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร 
สตึงบทและถนนเ ชื่ อม โยง ไปยังถนนหมาย เลข 5    
(กัมพูชา)
 

ความท้าทาย
ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้รับสถานะเป็นประเทศผู้ให้รายใหม่ 
ไทยยังจัดเป็นประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งยังมีข้อจ�ากัดทาง 
ดา้นการเงนิ องคค์วามรู ้และเทคโนโลย ีประกอบกบัทิศทาง 
การด�าเนินงานเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศของ 
หน่วยงานไทยยังมีความซ�้าซ้อนและค่อนข้างกระจุกตัว 
เฉพาะบางภูมิภาค และการขาดการบูรณาการกับภาคส่วน 
อื่น ๆ เช่น ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
ก็ยังเป็นส่วนที่ท�าให้ลดผลสัมฤทธิ์ของพลังผสานจาก 
นโยบายการพัฒนา (policy synergy)

ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาควรเน้นย�้าการท�างานเชิงบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานไทย โดยเฉพาะการท�างานร่วมกับ 
ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงมีส่วน 
ส�าคัญในการสร้างกลยุทธ์ให้ความช่วยเหลือระหว่าง 
ปร ะ เทศ เสริมสร้ างภาพลักษณ์แล ะ โอกาสส� าหรับ 
อาสาสมัครและนักลงทุน ไทย นอกจากนี้  ยังควร 
ปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานจากการให้ความส�าคัญเชิง 
ภูมิภาค (area-based) เป็นการให้ความส�าคัญเชิง 
สาขา (sector-based) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ 
สามารถกระจายองค์ความ รู้ความเ ชี่ยวชาญ และ 
เงินสนับสนุนของไทยไปยังทุกภู มิภาคทั่วโลก ควร 
ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวในแง่ปริมาณเงินสนับสนุน  
เพ่ือสร้างกลไกในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า 
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริม 
ความร่วมมือ ไตรภาคีกับหุ้ นส่วนการพัฒนาอย่ าง 
ต่อเนื่อง
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบการค้าพหุภาคีมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งลดข้อจ�ากัด ตลอดจนข้อกีดกันทางการค้าที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให ้
การค้าระหว่างประเทศสามารถด�าเนินไปได้อย่างเสรี โดยมีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและเป็นเวทีในการเจรจาจัดท�ากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนให้มีความเสรียิ่งขึ้น 
บนพ้ืนฐานของการแข่งขันท่ีเท่าเทียมกัน โดยวาระการพัฒนาโดฮาเป็นกรอบการเจรจาการค้ารอบสุดท้ายภายใน 
WTO ซึ่งมีเป้าหมายในการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของ 
ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (The Least Developed Countries: 
LDCs) ผ่านการก�าจัดข้อกีดกันทางการค้าและลดการอุดหนุนด้านการเกษตร ด้วยการเปิดเสรีทางการค้า 
และก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลังพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้การค้าโลกมี 
ความเสรีและเป็นธรรมมากขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่าง 
กว้างขวางในด้านการท�าตามพันธะสัญญาทางด้านภาษี 
จากข้อมูล World Tariff Profiles 20201 ประเทศไทย 
มีระดับการผูกพันภาษีครอบคลุมร้อยละ 75.2 ของ 
สินค้าทั้งหมด และร้อยละ 71 .4 ส� าหรับสินค้านอก 
ภาคการเกษตร นอกจากนี้ ในปี 2562 เอกอัครราชทูต 
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การการค้าโลก (WTO)  

แล ะอง ค์การท รัพย์ สิ นท าง ปัญญาโลก (W IPO)  
ณ นครเจนีวา ได้เข้ารับต�าแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ ่
WTO ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของ WTO ท�าหน้าที่ก�ากับ 
ดูแลภาพรวมการด�าเนินงานขององค์กร สะท้อนให้ 
เห็นถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจของนานาชาติ 
ที่มีต่อไทย 

ที่มา: องค์การการค้าโลก

1  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles20_e.pdf

ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลกโดยรวมถึงผ่านข้อสรุปของการเจรจา

ภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
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สรุปภาษีและการน�าเข้าในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย
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ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลกโดยรวมถึงผ่านข้อสรุปของการเจรจา

ภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
นับตั้งแต่การเข้ า เ ป็นสมาชิก WTO ประเทศไทยได้
แสดงบทบาทในการปกป้องและรักษาผลประโยชน ์
ท างก า รค้ า   ทั้ ง ด้ า นก า รส่ ง ออกแล ะด้ า นก า ร ใ ห ้
ความคุ้มครองปกป้องสินค้าและบริการภายในประเทศ 
ที่ มี ความอ่ อน ไหวภาย ใต้ กรอบ WTO นอกจาก น้ี
ประเทศไทยยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบบการค้า 
พหุภาคี แล ะ  WTO รวมทั้ งการผลักดันการ เจรจา 
รอบโดฮามาโดยตลอด  โดยได้ด�าเนินการทั้งในนาม 
ของประเทศไทย และร่วมกับประเทศสมาชิกรายอื่น
ด�าเนินการในลักษณะกลุ่ม เช่น อาเซียน และเอเปค เป็นต้น 
เ พ่ือให้การด�า เ นินการหรือผลักดันในประเด็นต่าง ๆ  
มีน�้าหนักมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้     ยังได้มีการออกประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากรศุลกากร 
เ พ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์รา เกซ 
จัดตั้ งองค์การการค้ า โลกและความตกลงการค้ า 
พหุภาคีอื่นที่ผนวกท้ายความตกลงดังกล่าว  รวมทั้ง 
พิธีสาร มติ และตราสารอื่น     ๆ      อันเป็นผลจากการเจรจา 
การค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยและข้อผูกพันตามพิธีสาร 
ว่ าด้วยการน� า พิกัดศุลกากรฮาร์ โมไนซ์อา เซียนมา 
ใช้ โดยไ ด้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร 
ส�าหรับสินค้าที่ต้องเสียอากรในอัตราที่สูงกว่าอัตรา 
ที่ ป ร ะ เ ทศ ไ ทย ได้ ผู ก พั น ไ ว้ ใ น คว ามตกลงต่ า ง  ๆ 
ดังกล่ าว  และ ให้ ลดอัตราอากรลงเหลือ เทียบ เท่ า 
อัตราตามราคาในสินค้ าที่ อัตราตามสภาพมีร้อยละ 
ของราคาแล้วสูงกว่าอัตราตามราคา  

ความท้าทาย
เนื่องจากการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮามีวิธ ี
การบรรลุความตกลงในหลักการ Single Undertaking 
ซึ่งหมายถึงการที่ประเทศสมาชิกจะต้องตกลงเพ่ือลงนาม 
เห็นชอบทีเดียวในทุกเร่ืองที่มีการเจรจา ดังนั้น จึงท�าให ้
เกดิการชะงักงนัในการเจรจาเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรปุของทุกประเทศ
สมาชกิ

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรใช้โอกาสในเวทีการประชุมต่าง ๆ เพ่ือ 
ผลักดันข้อสรุปของการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบ 
โดฮาให้ส�าเร็จและเป็นไปในทิศทางที่ เป็นประโยชน์กับ 
ประเทศ โดยประเทศไทยอาจใช้การรวมกลุ่มกับประเทศ 
อื่น ๆ ทั้งทางด้านภูมิภาค กรอบความร่วมมือ และ 
ผู้ค้าส�าคัญ อาทิ อาเซียน เอเปค และกลุ่มเครนส์ (กลุ่มผู ้
ส่งออกสินค้าเกษตร) เพ่ือสนับสนุนการเจรจาในหัวข้อ 
ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร 
ที่บิดเบือนการค้า รวมทั้งยกเลิกการอุดหนุนประมง 
ที่ก่อ ให้ เกิดการท� าประมงเกินขนาด เกินศักยภาพ 
การผลิตและการอุดหนุนประมง IUU ทั้งนี้ ยังให้คง 
การสนับสนุนการปฏิบัติที่พิเศษและแตกต่างแก่ประเทศ 
ก�าลังพัฒนาดังเดิม โดยการบรรลุการเจรจาดังกล่าว 
จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างย่ังยืนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาภาคการส่งออกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของหลายประเทศ อย่างไรก็ดี 
ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มักประสบความท้าทายในการส่งออกสินค้าและบริการ 
อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ข้อจ�ากัดด้านก�าลังการผลิตและการยกระดับมาตรฐานสินค้า ตลอดจนผลกระทบ 
จากการกีดกันการค้าในรูปแบบอื่น ๆ เห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการส่งออก
ทั่วโลก ซึ่งอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าที่ควร ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาภาคการส่งออกจึงมีส่วนส�าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
สัดส่ วนของ มูลค่ าก ารส่ งออกของ ไทย ต่อมู ลค่ า 
การส่งออกของโลก    (เฉพาะการส่งออกสินค้า)     ในปี   2562  
อยู่ที่ร้อยละ 1.33 ต�่ากว่าปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 1.34  
เล็กน้อย โดยตั้งแต่ปี 2558 สัดส่วนดังกล่าวค่อนข้าง 
คงที่  แสดงให้ เห็นว่าการส่งออกของไทยนั้นยังคง 
มีบทบาทมากขึ้ น ในตลาดโลกอย่ างต่อ เ น่ือง โดย 
สินค้ าส่งออกของไทยท่ีส� า คัญ ได้แก่ รถยนต์และ 
ส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ สินค้า 
เครื่ องไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์  สินค้ า เกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐไ ด้ด� า เนินนโยบายและมาตรการต่าง  ๆ  เ พ่ือ 
ช่วยส่งเสริมการส่งออกและผลักดันให้สินค้า ไทยมี 
บทบาทในตลาดต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ   
ก า ร เ ร่ ง เ จ ร จ า ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ผ ลั ก ดั น 
ความร่วมมือทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคี    และพหุภาคี 
กับประเทศต่าง                ๆ              การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 
ให้กับสินค้ าส� า คัญ ๆ  ในตลาดหลัก การหาแนวทาง 
ในการจับ คู่ธุ ร กิจระหว่ างผู้ ส่งออกไทยกับผู้ น� า เข้ า 
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศผ่ า น ช่ อ ง ท า งก า ร แ สดงสิ น ค้ า แ ล ะ 
ช่องทางอื่น ๆ  การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือสร้าง 
ความสะดวกใ ห้กับ ทั้ งผู้ น� า เ ข้ าแล ะผู้ ส่ งออกสินค้ า    
นอกจากนี้      ภาครัฐยังคงติดตามและประเมินผลกระทบ 
ของการค้าไทยจากปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ  โดยเฉพาะ 

ที่มา: Global Trade Atlas *เฉพาะการส่งออกสินค้า

สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกไทย
ต่อมูลค่าการส่งออกของโลก*

หมายเหตุ: มีประเทศรายงานข้อมูลในช่วงปี 2554 - 2563 ดังนี้
 ปี 2554 มี 93 ประเทศ    ปี 2555 มี 94 ประเทศ
 ปี 2556 มี 95 ประเทศ    ปี 2557 มี 96 ประเทศ
 ปี 2558 มี 97 ประเทศ    ปี 2559 มี 102 ประเทศ
 ปี 2560 มี 102 ประเทศ  ปี 2561 มี 101 ประเทศ
 และปี 2562 มี 98 ประเทศ

เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก�าลังพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยมุ่งเพ่ิมส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการส่งออกทั่วโลก

ให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563

17.11
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แนว โน้ ม เศรษฐกิ จ โ ลก ในภาพรวม   ปร ะกอบกั บ 
ความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลจากมาตรการ 
กีดกันทางการค้า         ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ตลอดจนความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ในพ้ืนที่ต่าง     ๆ     เป็นต้น 

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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ความท้าทาย
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
ของไทยเพ่ิมขึ้น ซ่ึงท�าให้เกิดรายได้และการจ้างงาน 
ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็นับเป็นข้อจ�ากัดและ 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยจะขึ้นอยู่ 
กับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศ 
คู่ ค้ า เ ป็นส� าคัญ หากเศรษฐกิจ โลกชะลอตัวหรือมี 
ค ว า มผั น ผวนดั ง เ ช่ น ที่ เ ผ ชิญกั บผลกร ะ ทบจ าก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ 
การด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 
ส� าคัญ อาทิ  มาตรการกีดกันทางการค้ า  ก็จ ะส่ง 
ผลกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการส่งออก 
สินค้าของไทยยังมีลักษณะพ่ึงพิงเทคโนโลยีขั้นสูง  
รวมทั้งต้องมีการน�าเ ข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศใน 
สัดส่วนที่สูงเป็นหลัก ดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายใน 
การที่ประเทศไทยจะสามารถยกระดับขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการที่เป็น 
ของคนไทยให้สูงข้ึนควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และบริการที่เป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและ 
การร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทย เพ่ือยกระดับการผลิต 
ส� าหรับการเ ป็นแหล่งในการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ใน 
การผลิตให้กับผู้ประกอบการไทยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นความท้าทายและข้อจ�ากัด 
บางประการของสินค้าส่งออกไทย เช่น มาตรฐาน 
การผลิตสินค้าบางชนิดท่ียังไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน 
การส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของ SMEs  
ปั จ จั ย ด้ านก า รข าดแคลนแรงงานที่ มี ทั กษ ะ ฝี มื อ 
ระดับสูงท�า ให้การผลิตสินค้า ในบางสาขามีคุณภาพ 
ไม่เพียงพอที่จะส่งออก รวมถึงประเด็นความท้าทาย 
จากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดฯ ท� า ใ ห้ แนว โน้ม 
การด�าเนินนโยบายการค้าของโลกเริ่มหันกลับพ่ึงพา 
ตลาดในประ เทศเ พ่ิมขึ้ น  ซึ่ ง มีแนวโ น้มที่ จ ะน� า ไปสู่ 
ความ เ ช่ือม โยงทางการค้ าภาย ใน ภู มิภาคมากขึ้ น  
นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัล ประกอบ 

ข้อเสนอแนะ
ควรให้ความส�าคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการส่งออก 
สินค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการด�าเนินมาตรการ 
กีดกันทางการค้าทั้ง ในตลาดสหรัฐฯ และตลาดจีน 
ตลอดจนก า ร ใ ห้ ค ว ามส� า คัญกั บสิ นค้ า ส่ ง ออกที่ 
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส ถ า นก า รณ์ ก า ร แพ ร่ ร ะ บ า ด ข อง 
โรคโควิด-19 (2) การให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออก 
สิ น ค้ าที่ ไ ด้ รั บผลกร ะทบจากมาตรการกีดกั นทาง 
การค้าและการแพร่ระบาดฯ (3) การให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผู้ ปร ะกอบการ ในการหาตลาดใหม่  ๆ เ พ่ือ เ พ่ิม 
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งออกไปยัง 
ตลาด อ่ืนได้ เ ร็วขึ้ น ในกรณีที่ตลาดหลัก เกิด ปัญหา  
(4) การเร่งรัดด�าเนินการหาข้อสรุปของการเจรจา 
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าที่ส�าคัญต่าง ๆ และ  
(5 )  การสนับสนุนให้ผู้ ปร ะกอบการส่งออกบริหาร 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ควบคู่ ไปกับการอ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนท่ี 
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยพัฒนาสินค้า ไทยให้ มี 
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ และ 
แสวงหาช่องทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงตลาด 
ต่างประเทศใหม่ ๆ เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าของไทย 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอดศักยภาพการผลิต
ของประเทศ

กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและรูปแบบการประกอบ 
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบของ 
ห่วงโซ่คุณค่าและโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะ 
เป็นความท้าทายส�าคัญของการส่งเสริมและขยายตลาด 
ของสินค้าไทยในตลาดโลกในระยะต่อไป
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ที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใส 
เรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
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นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ได้มีการด�าเนินการเจรจาเพ่ือส่งเสริม 
การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระดับความพร้อมและระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก 
รวมถึงการก�าหนดกฎกติกาต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษ (Special and Differential Treatment: S&D)  
แก่ประเทศก�าลังพัฒนา เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้ 1 ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด คือ การให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเป็นกรณีพิเศษ โดยการยกเลิกภาษีน�าเข้า
และโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF) แก่สินค้าที่ส่งมาจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อองค์การระหว่างประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ในทวีปต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การให้สิทธิ พิ เศษแก่ประ เทศพัฒนาน้อยที่สุด โดย 
การยกเลิกภาษีน�าเข้าและโควตา (Duty Free Quota  
Free: DFQF) เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 
ส�าหรับสินค้า 6,997 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.21 จาก
รายการสินค้าทั้งหมด 9,558 รายการ แบ่งออกเป็น 
(1) สินค้าเกษตร 1,226 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.98  
ของรายการสินค้า เกษตรทั้งหมด 1 ,594 รายการ  
เ ช่น สัตว์ มีชีวิต เ น้ือสัตว์  ปลาแช่ เย็น พืชมีชี วิต  
ถั่วลิสง ไม้ไผ่ เมล็ดโกโก้ และ (2) สินค้าอุตสาหกรรม  
5,771 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.46 ของรายการสินค้า 
อุตสาหกรรมทั้งหมด 7,964 รายการ เช่น สินแร่และ 
หัวแร่ดีบุก เคร่ืองจักรสาน กระดาษ ด้าย ฝ้าย ผ้าทอ 
เพชรไม่ได้ตกแต่ง นิกเกิล อลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี  
โดยในปี 2561 มีมูลค่าการน�าเข้าประมาณ 1.24 ล้านบาท 
และเป็นการน�าเข้าจากเอธิโอเปียทั้งหมด ในกลุ่มสินค้า 
ได้แก่ เสื้อเชิ้ตที่ท�าจากใยสังเคราะห์ ขณะที่ในปี 2562 
ประเทศไทยมีมูลค่าการน�าเข้าภายใต้โครงการ DFQF  
ประมาณ 39.36 ล้านบาท เป็นการน�าเข้าจาก 2 ประเทศ  
ได้แก่ เอธิ โอเปีย ส�าหรับสินค้าเสื้อเชิ้ตและสูท และ 
บังกลาเทศ ส�าหรับสินค้า อาทิ เมล็ดงา ของใช้ในบ้าน 
ที่ท�าด้วยพลาสติกและด้าย2 

1  https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc2715e39c306000a368?cate=5d5bcb4e15e39c3060006872

2  https://api.dtn.go.th/files/v3/5e6aeb32ef4140d2973f1f49/download
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
กรมการค้าต่างประเทศรับผิดชอบโครงการ DFQF   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันผลกระทบ 
อันเนื่องจาก การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อย
ที่ สุด โดยการยกเลิกภาษีน�าเข้าและโควตา ซึ่งมีหน้าที่ 
ระงับสิทธิพิเศษ และใช้มาตรการปกป้องต่าง ๆ  หากม ี
การน� า เข้ าภายใต้  DFQF สูง ข้ึนผิดปกติจนกระทบ 
ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ท่ี ผ่ า น ม า ยั ง ไ ม่ ม ี
การร้องเรียนจากผู้ประกอบการภายในประเทศว่ามี 
การน�าเข้าภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวจนเกิดผลกระทบ 
ต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ความท้าทาย
การน�าเข้าสินค้าในโครงการ DFQF มีเงื่อนไขที่ต้อง 
ผ่านเกณฑ์ถิ่นก�าเนิดของสินค้าที่ไทยก�าหนดไว้ คือ มี 
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของราคาสินค้าและมีหนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้า  
(Form DFQF) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ�านาจของ 
ปร ะ เทศผู้ ส่ งออกแนบมา เ ป็นหลั กฐ าน  แล ะก่ อน 
การเริ่มต้นใช้สิทธิเป็นครั้งแรกจ�าเป็นต้องส่งลายมือช่ือ 
(specimen signature) ของผู้ มีอ�านาจลงนามใน 
หนังสือรับรองถิ่ นก� า เนิดสินค้ ามา ให้กรมศุลกากร  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของ 
หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า ซึ่งกรมศุลกากรได้รับ 
เอกสารลายมอืชือ่ฯ จากเพียง 3 ประเทศ ไดแ้ก ่เอธโิอเปีย  
บังกลาเทศ และเบนิน เท่านั้น และยังไม่รับเอกสาร 
ดังกล่าวจากประเทศอื่น ๆ ท�าให้ยังไม่สามารถใช้สิทธ ิ
ในโครงการ DFQF ไดอ้ยา่งสมบรูณ์

ข้อเสนอแนะ
การให้สิทธิ พิ เศษในโครงการ DFQF อยู่ ร ะห ว่ าง 
การพิจารณาของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าบางรายการในประเทศ 
ซึ่ ง จ ะต้ อง พิจ ารณาอย่ า งรอบคอบแล ะค� า นึ งถึ ง 
ผลประโยชน์ของภาคเอกชนไทยเป็นส�าคัญ เนื่องจาก 
เ ป็นการ ให้ สิ ท ธิ พิ เศษแ ก่ปร ะ เทศพัฒนาน้อยที่ สุ ด 
ฝ่ายเดียวทั้งนี้ หากมีการต่ออายุการด�าเนินโครงการ  
DFQF ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็น 
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกับช้ีแจงเงื่อนไขต่าง ๆ แก ่
ภาคเอกชนเพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ รวมถึง 
จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้
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เพ่ิมเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคผ่านการประสานนโยบาย
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การยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
มหภาคในทุกมิติ เพ่ือให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความมั่นคงและยั่งยืน โดยกลไกส�าคัญใน
การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ คือ การประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างมีเอกภาพ โดยประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐที่ส�าคัญประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงแรงงาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะร่วมกัน 
รับผิดชอบในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปโดยมีการท�างานกันอย่างประสานใกล้ชิด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎตามตัวชี้วัดด้านเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีส�าคัญ ได้แก่  อัตรา 
เงินเฟอ้ทั่วไป อัตราการว่างงาน สัดส่วนหน้ีสาธารณะ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนสินเ ช่ือที่ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อสินเช่ือรวม ตลอดจน 
ตัวชี้วัดด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
อ า ทิ  สั ด ส่ ว นดุ ล บัญชี เ ดิ น ส ะ พั ดต่ อ ผ ลิ ตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนทุนส�ารองระหว่าง 
ประเทศต่อมูลค่าการน�าเข้ารายเดือน ซ่ึงทั้งหมดอยู่ 
ในระดับที่เหมาะสม

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการรักษา 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมาอย่ างต่อ เนื่ อง โดยมี 
ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ       ได้แก่       ด้านการคลัง   ในส่วนของ 
นโยบายทางการคลังเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจให้มีความต่อเน่ืองท่ีส�าคัญ เช่น มาตรการ
การคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่าง    ๆ      มาตรการ
ยกระดับรายได้เกษตรกร      มาตรการภาษี     เพ่ือสนับสนุน 
ผู้ประกอบการในประเทศ        โดยเฉพาะ    SMEs     และวิสาหกิจ 
ชุมชน           มาตรการสนับสนุนนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิ เศษ  รวมถึงการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบเ พ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและการลงทุน 
ในประเทศ และการด�าเนินโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
       และสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้  ยั ง ได้ มี ก า รตร าพร ะ ร าชบัญญัติ วิ นั ย 
การเ งินการคลังของรัฐ พ.ศ .  2561 ซึ่ ง ได้ก� าหนด 
ให้มีการจัดท� าแผนการคลังระยะปานกลางทุก 3 ปี          
เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านการคลังและ 
งบประมาณของรัฐบาล รวมถึงยังได้มีการก�าหนด 
สั ดส่ วนทางการคลั งที่ ส� า คัญ เ พ่ื อ ใ ห้ ก า รด� า เ นิ น 
น โยบายของ รัฐบาล ไ ม่ส่ งผลต่ อ เส ถียรภาพทาง 
การคลัง การปรับปรุงกฎหมายวิธีการงบประมาณ 
เ พ่ื อป รั บป รุ งหลั ก เ กณ ฑ์ก า ร จั ด ท� า งบปร ะ ม าณ 
การบริ ห า ร แล ะก า รควบคุ มงบปร ะม าณรายจ่ า ย   
ตลอดจนการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ม ี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด      และการจัดท�า 
กลยุทธ์การบริหารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง 5 ปี 
และกรอบการบริหารหนี้  (portfolio  benchmark) 

ตัวชี้วัดด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพ่ิมเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคผ่านการประสานนโยบาย 17.13
SDG

ความท้าทาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจก่อให ้
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซ่ึงจะส่งผลต่อ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อม ี
การเ พ่ิมขึ้นของระดับหนี้สาธารณะอันเนื่องมาจาก 
การใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ ์
ดังกล่าว อาทิการช่วยเหลือ ฟื้ นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้ 
รับผลกระทบ รวมทั้งแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของสินเชื่อที่ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้และอัตราการว่างงาน นอกจากนี้  
หากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการสิ้นสุดลงของ 
การแพร่ระบาดดังกล่าวเป็นไปอย่างเชื่องช้า ดุลบัญชี 
เดินสะพัดที่ลดลงจากการลดลงของมูลค่าการส่งออก 
สินค้าและบริการจะเพ่ิมแรงกดดันด้านเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกจิอกีดว้ย 

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐจ� า เ ป็นที่จ ะต้องประสานการด�า เนินนโยบาย 
การเงินการคลังเพ่ือประคับประคองและลดผลกระทบ 
จากการปรับตัวลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
โดยการสร้างความมั่นใจว่ามาตรการเยียวยาทั้งทาง 
การคลังและการเงินสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ 
ตรงตามกลุ่มที่ เดือดร้อนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ 
มาตรการสินเชื่อ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส�าคัญ 
ต่ อก ารดู แลควบคุ มแล ะ ป้ องกั นก ารลุ กล ามของ 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดในภาคเศรษฐกิจจริง 
ที่อาจส่งผลกระทบลุกลามไปยังภาคการเงินและภาค 
การคลัง ซึ่ งจะส่งผลโดยตรงต่อ เสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจ โดยจะต้องให้ความส�าคัญเป็นกรณีพิเศษ 
กับเครื่องชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลกระทบทางเสถียร 
ภาพเศรษฐกิจ อาทิ อัตราการว่างงานหนี้สินภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หนี้สินภาคครัวเรือน  
และหนี้สาธารณะ

เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น แ ล ะ คว าม เ สี่ ย ง ใ น 
ก า รบริ ห า รหนี้ ข อง รั ฐบ าลแล ะ ห นี้ ที่ เ ป็ นภ า ร ะต่ อ 
งบประมาณตามกรอบวินัยการคลัง 

ใน ด้านการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก� าหนด 
เป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปส�าหรับปี 2563 ท่ีร้อยละ 1-3  
ซึ่งสะท้อนแนวโน้มระดับราคาที่ เ ป็นปัจจุบันมากขึ้น 
นอกจากนี้        หน่วยงานก�ากับดูแลภาคการเงินได้ก�าหนด
หลัก เกณฑ์ ให้สอดคล้องกับการ เป ลี่ ยนแปลงเ ชิง 
โครงสร้างของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ   อาทิ   
ก า รปรั บปรุ งหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อง เ พ่ื อ รองรั บ 
มาตรฐานรายงานทางการเงิน                ฉบับท่ี              9                (Thai                   Financial   
Reporting       Standards :       TFRS9)     เพ่ือให้งบการเงิน
ของสถาบันการเงินสะท้อนความเสี่ยงด้ านเครดิต 
ที่ แ ท้ จ ริ ง   ก า รก� า หนดห ลัก เกณฑ์ก า รก� ากั บดู แล 
สิน เชื่ อ เ พ่ื อที่ อยู่ อ าศั ย  ( Loan To Va lue  :  LTV)  
เ พ่ือลดความเสี่ ยงจากการการ เก็งก� า ไ ร ในตลาด 
อสังหาริมทรัพย์การก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการก�ากับดูแลความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยน เ พ่ือ ให้สหกรณ์ฯ มีการ 
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตด้านสภาพคล่องและ 
ด้านธรรมาภิบาลที่เหมาะสมและออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
มาตรการด�าเนินการ       เม่ือมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ        (market          disruption)    

 

รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหยุดท�า 
การซื้อขายหลักทรัพย์  (circuit  breaker) เพ่ือให้ 
การก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความคล่องตัว 
สามารถด�าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบได้อย่างเหมาะสม 
และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น   เป็นต้น
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.14

SDG

การยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือการท�างานที่สอดประสานกันระหว่างภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจน 
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างครอบคลุมและสมดุล โดยการสร้างความสอดคล้องเชิงนโยบายเป็นกลไกส�าคัญในการท�าให้นโยบายเพ่ือ 
การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับพ้ืนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สามารถด�าเนินการได้จริง และมี 
ประสิทธิภาพในระยะยาว  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การด�าเนินการยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบาย 
ของไทยเ พ่ือการพัฒนา ท่ียั่ งยืน เ ห็นได้จากการน� า 
หลั กการของ เ ป้ าหมายการ พัฒนา ที่ ยั่ งยื น เข้ าม า 
ใช้ เ ป็น พ้ืนฐานในการจัดท� า ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) โดยหน่วยงาน 
ภาครัฐในทุกระดับได้ใช้เอกสารทั้งสองฉบับเป็นกรอบ 
การก�าหนดและด�าเนินนโยบายในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิด 
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด 
และระดับพ้ืนที่ นอกจากน้ี ในปี 2556 ได้มีการจัดท�า 
ระเ บียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้ก�าหนดให้ม ี
การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
ที่ มี น ายกรั ฐมนตรี เ ป็ นปร ะธ าน  เ พ่ื อ เ ป็นกล ไก ใน 
การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
บู รณาการ ให้ เ ป็น ไปตามข้อตกลงระหว่ างประ เทศ  
รวมถึงก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ใ ห้ เ ป็นไปตามนโยบายที่ ได้วางแผนไว้  โดยภายใต้ 
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 4  
คณะอนุกรรมการ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) คณะอนุกรรมการ 
ส่ง เสริมการพัฒนา ท่ียั่ งยืนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (3) คณะอนุกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน และ (4) คณะอนุกรรมการ 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

การด�าเนินการที่ผ่านมา
จากการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค รั้ งที่  1 /2562 เมื่ อวั นที่  19  ธั นวาคม 2562 ไ ด้มี 
การน�าเสนอร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ ยั่ งยืนส� าหรับปร ะ เทศไทย (Tha i land ’s   SDGs 
Roadmap) เพ่ือให้มีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน 
เป้าหมายในการด�าเนินการที่ชัดเจน น�าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่ เ ป็น รูปธรรม แล ะสอดคล้องกับการ พัฒนาตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ  โดยมีหลักการคือ 
การเชื่ อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนกับแผน 
ทั้ง 3 ระดับของประ เทศ  บูรณาการการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับการจัดท�าโครงการ/ 
การด� า เนินงาน และการบูรณาการระบบข้อมูลและ 
การติดตาม       ตรวจสอบ        ประเมินผล          เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ ยั่ ง ยื น ใ น ร ะบบติ ดต ามแล ะปร ะ เ มิ นผลแห่ งช าติ 
(eMENSCR)  นอกจากนี้  ได้ มีการด� า เนิ นการ เ พ่ือ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนแก่บุคลากร ภาครัฐในระดับจังหวัดและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้การก�าหนดและด�าเนิน 
น โยบ าย เ พ่ื อบรรลุ เ ป้ า หม ายก า ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 
เ ป็น ไป ในทิศทางที่ สอดคล้องกับนโยบายและแผน 
ระดับชาติ
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 17.14
SDG

ความท้าทาย
การเสริมสร้างความสอดคล้องเชิงนโยบายในระดับ 
ต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอุปสรรค 
ส� า คัญคื อ  ก า รที่ แ ต่ ล ะ จั ง หวั ด แล ะ พ้ื น ท่ี มี บ ริ บ ท 
การพัฒนาที่แตกต่างกันไป ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อม ท�าให้การก�าหนดนโยบายการพัฒนา 
ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน ร ะ ดั บ ช าติ อ า จ ไ ม่ ส า ม า ร ถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
อย่างเต็มที่ นอกจากน้ี การติดตามและประเมินผลการ 
ด�าเนินนโยบายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยังประสบปัญหาใน 
ด้านการจัดเก็บข้อมูลทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
ท�าให้การใช้ข้อมูลเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแนวทาง 
การด�าเนินงานในระยะต่อไปตามหลักการด�าเนินนโยบาย 
ทีม่หีลกัฐานรองรบัเป็นไปอยา่งจ�ากดั

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการก�าหนดตัวชี้วัดระดับประเทศ (national 
indicators) ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
เ พ่ือ ใ ช้ ในการติดตามความก้ าวหน้ าการขับ เคลื่ อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและเร่งรัด 
ให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่  
โดยการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ใน 
สังคมเพ่ือให้นโยบาย/แนวทางนั้นสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น�าของแต่ละประเทศ
ที่จะสร้างและด�าเนินงานตามนโยบายเพ่ือการขจัดความยากจน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.15
SDG

การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการโดยภาครัฐและภาคีการพัฒนาอื่น ๆ แก่ประเทศก�าลังพัฒนาจ�าเป็นต้องค�านึง
ประเทศผู้รับเป็นหลัก เนื่องจากการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศควรขึ้นอยู่กับ 
บริบทการพัฒนาและประเด็นเร่งด่วนที่ประเทศนั้น ๆ ให้ความส�าคัญเพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประเทศผู้รับจะต้อง 
ก�าหนดและด�าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง โดยมีประเทศผู้ให้หรือภาคีการพัฒนาเป็นผู้สนับสนุน 
ความช่วยเหลือตามต้องการบนพ้ืนฐานความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ประเทศไทยได้ด�าเนินการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
แก่นานาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV และ 
ประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านโครงการ 
ความร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอด 
องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีการให้ทุนการศกึษา และการจดัสง่ 
ผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานในประเทศผู้รับ โดยค�านึงถึง 
ประสิทธิผลของความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา (aid 
effectiveness) และความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ 
เป็นหลัก ในปี 2561 มีมูลค่าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
4,561.78 ล้านบาท1  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได ้
มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income: GNI) 
โดยแบ่งเป็น (1) เงินกู้ 477.01 ล้านบาท (ร้อยละ 9.8)  
(2) เงินให้เปล่าและความร่วมมือทางวิชาการ 1,662.45  
ล้านบาท (ร้อยละ 36.44) และ (3) เงินบริจาคให้แก ่
องค์การระหว่างประเทศ 2,452.32 ล้านบาท (ร้อยละ 
53.76) ทั้งนี้ ในปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือ 
เ ป็ นหน่ วยงานรั บผิ ดชอบ ในการ ใ ห้คว ามร่ วมมื อ 
เพ่ือการพัฒนาได้ด�าเนินโครงการจ�านวน 87 โครงการ  
ใน 15 ประเทศ คิดเป็นมูลค่า 499.10 ล้านบาท2 ปัจจุบัน 
แม้ว่าไทยยังคงถูกจัดอยู่ ในกลุ่มประเทศผู้รับในกลุ่ม 
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูงตามเกณฑ์ของ 
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)
 

ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

มูลค่าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาให้แก่ต่างประเทศ โดย TICA
จ�าแนกตามรายสาขาความร่วมมือ ในปี 2561

1  https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/มูลค่าภาพรวม-oda-ประเทศไทย?menu=5f44fc12904e0523fc266684

2  https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/มูลค่าภาพรวม-oda-ประจ�าปี-2561-ผ่าน-tica?menu=5f36328ad68bca0d54302feb
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เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น�าของแต่ละประเทศ
ที่จะสร้างและด�าเนินงานตามนโยบายเพ่ือการขจัดความยากจน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.15
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ น ปี  2 5 6 3  ภ า ค รั ฐ มี ก า ร ด� า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่อยู่ระหว่างการด�าเนิน 
งานหรือมีแผนจะด�า เ นินงานท้ังหมด 148 โครงการ  
โดยแบ่งเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ    64      โครงการใน  
16 ประ เทศ ประกอบด้วยโครงการด้ านการเกษตร  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  วิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน      ซึ่งส่วนมากด�าเนิน 
การในเมียนมาและ   สปป.ลาว    และโครงการด้านสังคม 
84 โครงการใน 13 ประเทศ ประกอบด้วยโครงการ 
ด้านสาธารณสุข        การพัฒนาการศึกษา          และการพัฒนา 
สังคมซึ่งส่วนมากด�าเนินการในกัมพูชาและ สปป.ลาว 
ทั้งนี้   แผนกิจกรรมท้ังหมดเป็นไปตามผลการประชุม 
ที่เกี่ยวข้องและนโยบายหรือข้อเสนอของประเทศผู้รับ 

ความท้าทาย
ประเทศผู้รับความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาจากไทย 
บางส่วนยังมีข้อจ�ากัดในด้านศักยภาพเชิงนโยบาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด�าเนินนโยบายที่มีหลักฐาน 
รองรับ (ev idence-based pol icy making)  
ซึ่งอาจส่งผลให้การก�าหนดสาขาความร่วมมือหรือ 
โครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร นอกจากนี้ โครงการส่วนใหญ่ของไทยเน้น 
การด�า เนินงานในระยะสั้นหรือประมาณ 1 ปี ท� า ให ้
การด� า เนินงานเ ป็นไปอย่ าง เร่งรัดและ ในบางครั้ง 
ขาดความเป็นระบบและยากต่อการประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
ประ เทศไทยควรมีการจัดท� าแผนพัฒนาโครงการ 
ระยะยาว โดยมีระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เพ่ือให้สามารถ 
วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่างเป็นระบบและม ี
ปร ะสิ ทธิ ภ าพ ทั้ ง ในมิติ เ รื่ อง เวลาแล ะทรัพยากร  
ผ่านการวางแผนโครงการจากการส�ารวจแนวทาง 
นโยบายและความพร้อมในการด�าเนินงาน พร้อมทั้ง 
จัดท� าแผนงาน ก� าหนดตัว ช้ีวัดรวมและมอบหมาย 
ผู้ รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนให้ ชัดเจน เ พ่ือให้ เกิด 
ความสะดวกในการด� า เนินงาน นอกจากนี้  ควรมี 
ก ารติดตามผลการปฏิบั ติ ง านตามตั วชี้ วั ดอย่ าง 
สม�่ า เ ส มอ เ พ่ื อน� า ข้ อ มู ล ไ ปปรั บ แก้ ใ ห้ โ ค รงก า รม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  โดยอาจจัดท� า ในรูปแบบ 
รายงานประจ�าปีหรือรายไตรมาส
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

การยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการท�างาน
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ในประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
ในการระดมความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้ง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนากลไกความร่วมมือหลายภาคส่วน ตลอดจนระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานร่วมกัน จะมีส่วนช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ได้ตามกรอบเวลาท่ีก�าหนด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการด�าเนินงาน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสะท้อน 
ให้เห็นจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (กพย.) ตลอดจน 4 คณะอนุกรรมการภายใต ้
กพย. ในฐานะกลไกระดับชาติในการก�าหนดนโยบาย 
แล ะยุ ทธศาสตร์ ก าร พัฒนาที่ ยั่ งยื น ให้ ครอบคลุ ม 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
ซึ่งมี ผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ (1) ภาคเอกชน  
ได้แก่ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) ภาควิชาการ  
ไ ด้ แ ก่  ผู้ แ ท นสถ าบั น วิ จั ย จุ ฬ า ภ รณ์  แ ล ะ ผู้ แ ท น 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ (3) ภาค 
ประชาสังคม ได้แก่ ผู้แทนมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม 
ไทยและผู้แทนสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม 
และส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ในปี 2561 ได้มีการจัดตั้ง 
คณะท� างานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐ เ พ่ื อ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Open-ended 
Working Group for SDGs: OEWG for SDGs) 
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในการด�าเนิน 
งานเพ่ือบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย 
อีกด้วย

การด�าเนินการที่ผ่านมา
OEWG for SDGs ได้มีส่วนส�าคัญในการเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และเป็นเวที ในการหารือ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคส่วน 
อื่ น  ๆ  ที่ มีความสนใจ โดยได้จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็ น ในปร ะ เด็ นต่ าง  ๆ  อ าทิ  บทบาทของ 
ส ต รี ใ น ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ภ า ค ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ 
มนุษยชน การประ เ มินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม 
ของ โ ค รงก า ร ขน าด ใ หญ่  แ ล ะ ก า ร ร ะ ดมทุ น เ พ่ื อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งในปี 2563 ภาคเอกชนได้มี 
การจัดนิทรรศการ Thailand  Sustainable  Expo  
(TSX) ขึ้น เ พ่ือสร้างความตระหนักรู้ เรื่องเป้าหมาย 
การ พัฒนาที่ ยั่ งยื นแก่สั งคม ในวงกว้ าง  แล ะ เ พ่ื อ 
แสดงบทบาทในเชิงสร้ างสรรค์ของภาคเอกชนใน 
ช่วงที่ผ่านมา      นอกจากนี้        ได้มีการจัดงาน    Youth   in 
Charge        Symposium       โดยเกิดความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน เ พ่ือเ ปิดโอกาสให ้
เยาวชนได้ ร่ วมกันหารื อและ เสนอความคิด เห็น ใน 
ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  และจะมีการด�าเนิน
กิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของเยาวชน 
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้าง
หุ้นส่วนความร่วมมือหลายภาคส่วนในการระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้ว่าภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผ่านเวทีและ 
กลไกที่ ได้จัดตั้ง ข้ึน แต่การด�าเนินงานเพ่ือยกระดับ 
หุ้นส่วนความร่วมมือหลายภาคส่วนของไทยยังไม่ มี 
ระบบติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน ท�าให้การติดตาม 
ความก้ าวหน้ าและการระบุประ เด็นความท้ าทายใน 
ด้านดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร นอกจากนี้  
การด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ ยั่งยืนในรูปแบบหุ้นส่วน ความร่วมมือ 
หลายภาคส่วนยังไม่เป็นเอกภาพ ซ่ึงอาจท�าให้ขาด 
ความตอ่เนือ่งในการด�าเนินงานได้ 

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดท� าร ะบบติดตามและประ เมินผลการด� า เ นิน 
โครงการและกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือหลายภาคส่วน 
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการด�าเนินงาน ตลอดจน 
ความก้าวหน้าและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่ ง ร ะบบดั งกล่ า วจ ะ ช่ วย ให้ ลดความซ�้ า ซ้ อนของ 
การท�างานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งชี้เป้าให้ทุกภาค 
ส่วนร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ได้ภายในปี 2573  

ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้าง
หุ้นส่วนความร่วมมือหลายภาคส่วนในการระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในทุกประเทศโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา 
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในบริการสาธารณะมีความส�าคัญต่อการปรับสมดุลภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้น 
การสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและประชาสังคม และลดขนาดภาครัฐให้มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอ�านวย 
ความสะดวกในการประกอบการ ผ่านการก�าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาด 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการต่าง ๆ  ได้มากขึ้น มีทางเลือก
ที่หลากหลาย และยังช่วยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการสาธารณะให้สูงขึ้นอีกด้วย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
บทบาทของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในบริการ 
สาธารณะโดยภาพรวมกระจายตัวอยู่ในโครงการที่ 
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น ท า ง คมน า ค ม  
การส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงการศึกษาและ 
สาธารณสุข ทั้งนี้ เม่ือพิจารณเทียบเคียงจากข้อมูล 
การลงทุนในบริการสาธารณะที่ภาคเอกชนร่วมลงทุน 
กับภาครัฐพบว่า ในปี 2560 มีสัดส่วนการลงทุนของ 
ภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ 
อยู่ที่ร้อยละ 5.5 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ในปี 2561  
และลดลงเป็นร้อยละ 9.1 ในปี 2562 โดยเฉลี่ยทั้ง 3 ปี 
อยู่ท่ีร้อยละ 12.5 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ก�าหนด 
เกณฑ์เป้าหมายในการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม 
สาธารณะอย่างเหมาะสมภายใต้แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประ เด็นการบริการประชาชนและ 
ประสิทธิภาพภาครัฐไว้ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในช่วง 
ปี 2561-2565 ซึ่งถือว่าการด�าเนินการของไทยดังกล่าว 
ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายดังกล่าว ที่มา: สศช., รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติปี 2562

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อการลงทุนรวม
ในการจัดการบริหารสาธารณะ

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
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สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาสังคม โดยต่อยอดจากประสบการณ์และกลยุทธ์

ด้านจัดหาทรัพยากรของหุ้นส่วน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ       กระทรวง
การคลัง ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วม 
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่ง ไ ด้ 
ก�าหนดกิจการที่  (1) ส่งเสริมให้ เอกชนมีส่วนร่วมใน 
การลงทุน  อาทิ ถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่าง 
เมือง สถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า ระบบ 
ตั๋วร่วม      โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์          เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม        ตลอดจนเศรษฐกิจดิจิทัล      และ       (2)       สมควร 
ให้ เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  อาทิ  ระบบขนส่ง 
มวลชนทางราง ใน เ มือง ร ะบบรถไฟความ เร็ วสู ง 
โครงข่ายโทรคมนาคม      ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยมีประมาณการมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสองประเภท 
อยู่ ที่   1 .58 ล้ านล้ านบาท  ทั้ งนี้   โครงการส� าคัญที่ 
เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ เช่น  
โครงการรถไฟฟา้สายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี 
ของการรถ ไฟฟ้า ขนส่ งมวลชนแ ห่งปร ะ เทศ ไทย  
แล ะ โครงการร ะบบขนส่งมวลชนทางราง ใน พ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต  
ของการรถไฟแห่งประ เทศไทย นอกจากนี้  ยังได้ม ี
การด�าเนินการด้านอื่น     ๆ      ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน 
เป้าหมายที่ก�าหนด              อาทิ            การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการจัดท� าแผนพัฒนาชุมชน และการจัดบ ริการ 
ด้านสาธารณสุขของภาคเอกชน 

ความท้าทาย
ภ า ค ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ยั ง เ ผ ชิ ญ กั บ ข้ อ จ� า กั ด ใ น 
การรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน โดยเฉพาะในส่วนท้องถิ่นที่ยังมีกระบวนการ 
ความร่วมมือค่อนข้างน้อยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน ์
เฉพาะกลุ่มได้ อีกทั้งยังขาดนโยบายที่ชัดเจนในการให้ 
เอกชนเข้าร่วมด�าเนินการในบางด้าน อาทิ ด้านการศึกษา 
และสาธารณสุข เนื่องจากโครงการร่วมทุนในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนในโครงสร้ างพ้ืนฐาน 
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้กระบวนการด�าเนินการที่ค่อนข้าง 
ซั บซ้ อนของภาครั ฐท� า ให้ เ กิ ดความล่ าช้ า แล ะขาด 
ประสิทธิภาพในบางข้ันตอน อาทิ กระบวนการส�ารวจ 
และประกวดราคา การจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือด�าเนิน 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนอาจม ี
ความเป็นไปได้ที่ต้องลดทอนคุณภาพการให้บริการหรือ 
อาจมีการผลักภาระต้นทุนไปสู่ประชาชน อันเน่ืองมาจาก 
ต้นทุนในการให้บริการที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรก� าหนดนโยบายที่ชัด เจนในการมุ่ง เน้น 
คุณภาพการบริการและผลประ โยชน์ ต่อประชาชน  
โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลเ พ่ือ 
คุ้มครองผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ควรสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง ทั้งในระดับ 
นโยบาย ส่วนกลาง ระดับปฏิบัติ และระดับท้องถิ่น  
เพ่ือให้เกิดกระบวนการความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ตลอดจน 
สนับสนุนการผลักดันรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด 
บริการด้านอื่น ๆ ให้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษาและบริการ 
สาธารณสุขในพ้ืนที่
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
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และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563
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การมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ เนื่องจากข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักในการก�าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ   
ที่มีหลักฐานรองรับ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินนโยบายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน  
การสนับสนุนด้านขีดความสามารถในการจัดเก็บและน�าข้อมูลไปใช้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมให้กับประเทศต่าง ๆ  
โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จึงเป็นสาขาความร่วมมือที่นานาประเทศควรให้ความส�าคัญ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ในช่วงที่ผ่านมา ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ 
ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ทางสถิติของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ 
สถิติ พ.ศ. 2550 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนการพัฒนาประ เทศ โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน
ระดับกระทรวงทุกแห่งจัดท� าแผนแม่บทระบบสถิต ิ
ประเทศไทยโดยเน้นกระบวนการหารือและการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้องและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยไ ด้ เริ่ ม ใช้ แผนแม่บทสถิติ ฯ  ฉ บับ ท่ี  1  ร ะหว่ าง 
ปี 2554 - 2558 และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศ 
ใช้แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
นอกจากน้ี ภาครัฐยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า 
“หลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ” เพ่ือส่งเสริมให้ข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่มีอยู่สามารถจัดจ�าแนกย่อยในมิติต่าง ๆ อาทิ  
เพศ อายุ และพ้ืนที่ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ใ นการด� า เ นิ นการ เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ องกั บหลั กสถิ ติ
ทางการ สสช. ได้ร่วมกับส�า นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง        ในการจัดท�าตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย   (national      indicators) 
ที่ สอดคล้ อง เ ช่ื อม โยงกั บยุ ทธศาสตร์ ช า ติ  20  ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  และนโยบายรัฐบาล  อันจะน� า ไปสู่ตัวชี้ วัด
เ ป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน ในบริบทประ เทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวช้ีวัดสากล     (global       indicators) 
ตัวชี้วัดทดแทน (proxy  indicators) และตัวชี้วัด 

เพ่ิมเติม    (additional       indicators)    ที่สามารถสะท้อน 
การพัฒนาอย่ างยั่ งยืนทั้ ง ในระดับสากลและระ ดับ
ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้   สสช .  ยั ง มีคว ามร่ วมมื อกั บธน าค าร 
พัฒนาเอเชีย (ADB) ในการศึกษาการใช้ประ โยชน์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่   (big    data)  และองค์การทุนเพ่ือ 
เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในการจัดท�าแผน 
พัฒนาข้ อ มู ล แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า งศั ก ยภ าพท างสถิ ต ิ
ร ะยะ 5 ปี  (ค .ศ .  2017 - 2021) โดยเ น้นข้อมูล เ พ่ือ 
ส นั บ สนุ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ติ ด ต า มน โ ยบ า ยด้ า น 
ความเท่าเทียมของเด็กซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง  
และประเทศไทยได้ตอบรับเข้าร่วมเป็น      Pilot         Country  
โครงการ       Civil        Registration      and        Vital        Statistics       
ภาย ใต้ก ารสนับส นุนของ  UNESCAP เ พ่ือจัดท� า
รายงานการวิ เครา ะห์ เ ชิงลึก เ ก่ียวกับการประ เมิน 
ความครอบคลุมของการจดทะ เบียนการ เกิดและ 
การจดทะเบียนการตาย        นอกจากนี้       ยังได้มีการด�าเนิน
การศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถิติฯ      เพ่ือให้ 
สามารถเข้ าถึงและน�าข้อมูลจากระบบทะเบียนมาใช ้
เพ่ืองานด้านสถิติให้มากขึ้น 
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศก�าลังพัฒนา 
รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการ

มีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ จ�าแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563
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ความท้าทาย
การด�าเนินการให้เป็นตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ 
เ พ่ือให้สามารถจ�าแนกข้อมูลตามรายได้  เพศ อายุ  
เชือ้ชาต ิชาตพัินธุ ์สถานะการอพยพ ความพิการ ต�าแหนง่ 
ทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่น ๆ เป็นความท้าทาย 
ที่ ส� าคัญของการจัดการข้ อมู ลสถิติ ร ะดับปร ะ เทศ  
เนื่ องจากจ ะต้ องรวบรวมข้ อ มูลจากหน่ วยงานที่ 
เกี่ยวข้องรวมทั้งอาจจะต้องก�าหนดรูปแบบการส�ารวจ 
หรือรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติขึ้นใหม่ ที่จ�าเป็นต้องอาศัย 
ความช�านาญของผู้ เชี่ยวชาญทางด้านสถิ ติศาสตร์ 
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่ าง ๆ นอกจากนี้ 
การปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว (data privacy) 
ที่มีความเข้มงวดมากเกินไป จนไม่สามารถน�าข้อมูลมา 
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้ ยังนับเป็นความท้าทายที่ 
ส� า คัญในการใ ช้ประโยชน์ของข้อมูลเ พ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาของประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรมีระบบการบริหารจัดการสถิติแบบรวมศูนย์ 
โดยควรมหีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบหลกัเรือ่งสถติขิองประเทศ 
(statistical gateway) เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ 
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการความร่วมมือ 
อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังควรเร่งใช้ประโยชน์จาก 
ข้ อมู ล เ ชิงสถิติ ใ นการก� าหนดนโยบายแล ะด� า เนิ น 
มาตรการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ เกิดเป็น 
รูปธรรมโดยเร็ว
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และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาตัวชี้วัดความก้าวหน้า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติ
ในประเทศก�าลังพัฒนา ภายในปี 2573
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การติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แล้ว ยังจ�าเป็นต้องอาศัยตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยชุดข้อมูลที่ส�าคัญจ�านวนมากต้องมาจากการท�าส�ามะโนประชากร 
และเคหะ ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชากร 
กลุ่มต่าง ๆ โดยแยกตามเพศอายุ ระดับรายได้ และอื่น ๆ เพ่ือให้การด�าเนินนโยบายและมาตรการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลกระทบในเชิงบวกแก่ทุกกลุ่มในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายย่อย
ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มจัดท�าส�ามะโนประชากร 
และเคหะเป็นครั้งแรกเม่ือปี 2503 และได้มีการด�าเนิน 
การส�ารวจและจัดท�า ข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ทุก 10 ปี โดยส�ามะโนประชากรและเคหะฉบับล่าสุด 
ได้ จั ดท� า ใ น ปี  2553  นอกจ าก นี้ ไ ด้ มี ก า รส� า ร วจ 
การเปลี่ยนแปลงของประชากรทุก 10 ปี โดยข้อมูล 
ล่าสุดจากรายงานการส�ารวจการเปล่ียนแปลงของ 
ประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 พบว่าอัตราการจดทะเบียน 
การเกิดของไทยอยู่ที่ร้อยละ 99.4 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
96.4 ในปี 2548 - 2549 แต่ยังต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ของสหปร ะช าช าติ  ซึ่ งก� า หนด ให้ มี อั ต ร าก า รจด 
ทะเบียนการเกิดร้อยละ 100 ในขณะที่อัตราการจด 
ทะเบียนการตายอยู่ท่ีร้อยละ 99.3 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  
95.2  ในปี 2548 – 2549 สูงกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งก�าหนด 
ให้มีอัตราการจดทะเบียนการตายอยู่ท่ีร้อยละ 80 

นอกจากนี้  ประเทศไทยมีการด�าเนินการเพ่ือพัฒนา 
ตัวชี้วัดความก้าวหน้าการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
โดยปัจจุบัน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ระดับ 
ท้องถิ่นและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ อาทิ UNDP 
และ OECD ในการพัฒนาการติดตามความก้าวหน้า 
และวัดผลการพัฒนาท่ียั่ งยืนอย่างเ ป็นระบบและม ี
มาตรฐาน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานทางสถิต ิ
ในการวัดผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ของไทยในมิติต่าง  ๆ    รวมทั้งการให้การส่งเสริมการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางสถิติของประเทศอาเซียน ผ่านกลไก 
การท�างานของอาเซียน เช่น คณะกรรมการระบบสถิต ิ

ของประชาคมอาเซียน (The ASEAN Community 
Statistical  System  Committee) 

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลผลการจัดอันดับประเทศที่มี 
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยเครือข่าย Sustainable Development Solutions 
Network  ( SDSN )  ซึ่ ง เ ป็น เค รือข่ ายขั บ เค ลื่ อน 
การท� างานของผู้ เ ชี่ ยวชาญอิสร ะทั้ งภาควิชาการ 
และภาคปฏิบัติระดับโลกปี 2562 ระบุว่า ประเทศไทย 
ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่ 41 จาก 166 ประเทศ 
ลดลงมา 1 อันดับ จากปีก่อนหน้า อย่ างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทย 
ยังคงถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ตามมาด้วยเวียดนามใน 
อันดับที่ 2 (อันดับที่ 49 จาก 166  ประเทศ)

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการจดทะเบียนการเกิด/ตาย
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17
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน

และฟื้ นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาตัวชี้วัดความก้าวหน้า
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติ
ในประเทศก�าลังพัฒนา ภายในปี 2573

17.19
SDG

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�าเนินการยกระดับขีดความสามารถเชิงสถิติ
ของภา คีแล ะภาคส่ วน ที่ เ กี่ ยว ข้องอย่ างต่ อ เนื่ อง  
โดยในปี    2562      ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ 
ผลั ก ดันก ารจั ดท� า สถิ ติ ด้ า น เศรษฐกิ จ แล ะสั งคม 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้งานนวัตกรรมในการเก็บ 
ร ว บ ร ว ม  ต ล อ ด จ น ก า ร เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล  แ ล ะ ใ ห้ 
การสนับสนุนการต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เ พ่ือการ พัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ ในด้ านสถิติ ของ 
อาเซียนผ่ านโครงการเสริมสร้ างศักยภาพการฝึก 
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ทางเทคนิคด้านสถิติ         นอกจากน้ี         ในส่วนของการด�าเนิน 
งานในประเทศ  ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ก�าหนดให้ม ี
การจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะฉบับใหม่ในปี     2563    
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
จ� านวนและลักษณะพ้ืนฐานของประชากรตามที่อยู่ 
อาศัยจริงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ        ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่ส� าคัญและจ�า เ ป็นส�าหรับใ ช้ ในการก�าหนดนโยบาย 
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
อย่ าง ไรก็ดี  จ ากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของ 
โรคโควิด-19     ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
โ ดยวิ ธี ก า รสั มภ าษณ์ จ ากปร ะ ช า ชนผู้ ใ ห้ ค� า ตอบ 
โ ดยต รง ไ ด้  อี ก ทั้ ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น ช่ ว ง ที่ มี 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อาจท�าให้ได้ข้อมูล 
สถิ ติประชากรที่ มีความคลาดเคลื่อนได้  เ นื่ องจาก 
ลักษณะทางประชากรและการย้ายถิ่นของประชากร 
มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ  จึงมี 
ความจ�าเป็นต้องเลื่อนการด�าเนินการดังกล่าวออกไป 
จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสุด

ความท้าทาย
การจัดท�าข้อมูลตัวช้ีวัดที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ี 
ยั่งยืนหลายตัวมีความท้าทาย โดยเฉพาะในระดับจังหวัด 
และร ะดับ พ้ืนที่  เนื่ องจากกระบวนการจัดเก็บและ 
การประมวลผลข้อมูลมีความละเอียดซับซ้อน รวมทั้ง 
ต้องอาศัยงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายจาก 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่เป็นเอกภาพ และยังไม่มี 
แพลตฟอร์มกลางในการบูรณาการข้อมูล ท�าให้ยากต่อ 
การน�าไปข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรัดการตั้งเครือข่ายกลไกความร่วมมือร่วม 
ระดับชาติในการจัดท�าข้อมูลการติดตามความก้าวหน้า 
การขับ เคลื่ อนการพัฒนาสู่ เ ป้ าหมายการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน โดยอาจพิจารณาการบูรณาการการท�างาน 
ร่ วมกับ เครื อข่ ายการ พัฒนาของภาค เอกชนแล ะ 
ภาคประชาสังคมเพ่ือให้การรายงานและติดตามผล 
ก า รขั บ เ คลื่ อ นสู่ ก า ร พัฒนาที่ ยั งยื น เ ป็ น ไปอย่ า ง 
รอบด้านและเป็นข้อมูลที่มีเอกภาพ
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ตั้งแต่ช่วงปลายปี	2562	จนถึงปัจจุบัน	ได้ส่งผลกระทบรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมไปท่ัวโลก	และมีแนวโน้มที่จะท�าให้ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน	SDGs	 
ของประเทศไทยถดถอยลงในหลายด้าน	 โดยผลจากรายงานการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ในประเทศไทย	บ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 จะส่งผลกระทบ 
ต่อความคืบหน้าของประเทศไทยในการบรรลุ	SDGs	โดยเฉพาะในเป้าหมายที่	 1	การขจัดความยากจน	เป้าหมายท่ี	2	
การขจัดความหิวโหย	เป้าหมายที่	3	สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 เป้าหมายที่	4	การศึกษาที่มีคุณภาพ	เป้าหมายที่	5 
ความเท่าเทียมทางเพศ	 เป้าหมายที่	 8	การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	และเป้าหมายที่	 16 
ความสงบสุข	ยุติธรรม	และสถาบันเข้มแข็ง	

	 นอกจากน้ี	 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการบรรลุ	 SDGs	 ของประเทศไทย	ยังคงมี 
ความท้าทายในด้านข้อมูลท่ีบางตัวชี้วัดยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและระเบียบวิธีการที่ก�าหนดโดยสหประชาชาต	ิ 
เนื่องจากประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดในการจัดเก็บข้อมูลแบบจ�าแนกแยกประเภท	 (disaggregated	data)	 
และข้อมูลสถิ ติสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	 อาทิ	 ข้อมูลดาวเทียม	 
ข้อมูลชีวกายภาพ	และข้อมูลภูมิสารสนเทศ	อีกทั้งบางตัวชี้วัดที่ก�าหนดไม่สามารถสะท้อนบริบทการพัฒนาของ 
ประเทศได้อย่างครบถ้วน	และครอบคลุม	

	 แม้ว่าการขับเคลื่อน	SDGs	ของประเทศไทยในระยะ	5	 ปีแรกของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	 
(พ.ศ.	2573)	หรือในช่วงปี	2559	–	2563	จะมีความก้าวหน้าไปอย่างมีนัยส�าคัญแล้วก็ตาม	แต่พบว่ายังมีบางประเด็น 
ที่ต้องเร่งด�าเนินการโดยผลการประเมินสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชี้ให้เห็นว่า	มี	9	 เป้าหมายย่อยท่ีม ี
สถานการณ์อยู่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของค่าเป้าหมายที่ก�าหนด	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้		

ความท้าทาย

1  รายงานการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย (Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand) ซึ่งเผยแพร่
   ในเดือนตุลาคม 2563 เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย น�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
   และองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การเข้าถึงอาหารของ 
คนไทยจะปรับตัวดีข้ึน โดยเห็นได้จากสัดส่วนคนยากจน
ด้านอาหารที่ลดลง และดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก 
ที่ไทยได้รับคะแนนสูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนความ 
ชุกของภาวะขาดสารอาหาร พบว่าในปี 2562 ไทยยัง 
มีสัดส่วนดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 9.3 โดยเพ่ิมอย่าง 
ต่อเนื่องจากร้อยละ 8.6 ในปี 2558 ทั้งนี้ จากการส�ารวจ 
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ครั้งที่ 6 
พบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนมักขาดสารอาหาร
และมีภาวะเตี้ยแคระแกร็นมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  สะท้อนให้เห็น
ว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ 
ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนยากจน 
และเปราะบางยังเป็นความท้าทายส�าคัญของไทย ซึ่งหาก 
ไม่มีการเร่งรัดการด�าเนินการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถ 
บรรลุเป้าหมายการยุติความหิวโหยได้ภายในปี 2573
 

เ น่ืองจากปัญหาการขาดสารอาหารอันเนื่องมาจาก 
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ มักเกิดขึ้น 
ในกลุ่มคนยากจนและ เปราะบาง การแก้ ไขปัญหา 
ดังกล่าวจึงควรใช้เครื่องมือการด�าเนินนโยบายแบบ 
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (targeted policy instruments) 
เพ่ือให้การด�าเนินงานเกิดความแม่นย�าและครอบคลุม 
มากข้ึน โดยอาจพิจารณาใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว อาทิ  
ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควบคู่กับการ 
ด�าเนินการเชิงรุกผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น เครือข่ายผู้น�า 
ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในการ 
ค้นหาและเข้าถึงกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง เพ่ือให้
สามารถด�าเนินการช่วยเหลือได้ต่อไป ทั้งนี้ รูปแบบการให้ 
ความช่วยเหลืออาจต้องพิจารณาตามความเหมาะสม 
ตั้งแต่การจ่ายเงินสวัสดิการแบบมีเงื่อนไข (conditional  
cash transfer: CCT) ไปจนถึงการส่งเสริมการผลิต 
และกระจายอาหารผ่านธนาคารอาหารชุมชน

ประเด็นท้าทายที่ควรเร่งด�าเนินการ
การยุติความหิวโหยและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

(เป้าหมายย่อยที่ 2.1)
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

การยุติภาวะทุพโภชนาการ 

(เป้าหมายย่อยที่ 2.2)

ปัญหาภาวะทุพโภชนาการยังเป็นความท้าทายส�าคัญ 
ในการด�าเนินการเพ่ือยุติความหิวโหยและการยกระดับ
โภชนาการของประเทศไทย เห็นได้จากสัดส่วนของเด็ก
อายุต�่ากว่า 5 ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้ง 3 รูปแบบ  
ได้แก่ ภาวะเตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้งและอ้วน ซึ่งเพ่ิม 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย 
สัดส่วนของเด็กที่มีภาวะเตี้ยในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ  
15 .54 ในขณะที่สัดส่วนของเด็กที่มีภาวะผอมแห้ง 
อยู่ ที่ ร้ อยล ะ  6 . 13  แล ะสัดส่ วนของ เด็กที่ มี ภ าว ะ 
น�้าหนักเกินอยู่ท่ีร้อยละ 11.2 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด 
ให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 8 ร้อยละ 5 และร้อยละ 8 
ตามล�าดับ โดยการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนเด็กที่มีภาวะ 
เตี้ยและผอมแห้งแสดงให้ เห็นว่ายังมีบางครัวเรือน 
โดยเฉพาะในกลุ่มยากจนและเปราะบาง ที่ยังไม่สามารถ 
เข้าถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการที่รัฐ 
จัดให้ ในขณะที่สัดส่วนเด็กที่มีภาวะอ้วนอาจเพ่ิมข้ึน 
จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เด็กได้รับ 
พลังงานมากจนเกินไป หรือได้รับสารอาหารหลักใน 
สัดส่วนที่ไม่สมดุล 

การด�า เนินงานในระยะต่อไปเ พ่ือแก้ ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการจากการได้รับสารอาหารไม่ เพียงพอ 
(ภาวะเตี้ยแคระแกร็นและผอมแห้ง) ควรมุ่งเน้นการยก 
ระดับการเข้าถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
ของรัฐในกลุ่มครัวเรือนยากจนและเปราะบางผ่านการ 
บูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับและ 
การส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
เครือข่ายต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน ซึ่งมีข้อได้เปรียบในด้านการเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายในการด�าเนินการเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธ์ให ้
ครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือรับทราบถึงโครงการ 
ต่าง ๆ ที่รัฐจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
ตามกลุ่มวัยและสนับสนุนให้ครัวเรือนเหล่านี้สามารถ 
เข้าถึงดังกล่าวได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไข 
ปัญหาภาวะน�้าหนักเกิน ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านโภชนาการแก่ประชาชน 
ทั้งในโรงเรียน สถานพยาบาล และในชุมชน เพ่ือให้ 
ประชาชนสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ได้ใน 
ปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะ ควบคู่กับการใช้มาตรการ 
อื่น ๆ  อาทิ ภาษีน�้าตาล และภาษีเกลือและโซเดียม เพ่ือลด 
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มบางประเภท
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

ระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน 

(เป้าหมายย่อยที่ 2.4)

การด�าเนินการตามนโยบายส่งเสริมระบบเกษตรกรรม 
ยั่ ง ยื น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส่ ง ผ ล ใ ห้ พ้ื น ที่ ใ น ร ะ บ บ 
เกษตรกรรม ยั่ งยื น เ พ่ิ ม ข้ึนจาก  1 .08  ล้ าน ไ ร่ ใ น 
ปี 2560 เป็น 1.15 ล้านไร่ในปี 2563 แต่ยังคงต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ก�าหนดให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ยั่งยืน 7.5 ล้านไร่ และ 10 ล้านไร่ ภายในปี 2568 
และ 2573 ตามล�าดับอยู่มาก ท�าให้มีแนวโน้มว่าอาจไม่ 
สามารถบรรลุ เป้าหมายดังกล่าวได้ตามกรอบเวลา 
ที่ก�าหนด 

โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่ท�าให้เกษตรกรจ�านวนมากยัง 
ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
คือ การขาดแรงจูงใจด้านรายได้ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุน
และเวลาในระยะแรกของการเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 
ประกอบกับความไม่ม่ันใจในตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
ยั่งยืน ช่องทางการจ�าหน่ายเฉพาะยังมีไม่มากนักและ 
สินค้ามีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป ท�าให้ผู้บริโภค 
ในวงกว้างไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังขาดข้อมูลการ 
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลประโยชน์ทางด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพ่ือเปรียบเทียบ 
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากน้ี ยังมีความท้าทายในการ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่จะช่วยเพ่ิมผลิตภาพ 
ในการท�าเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรกรรมที่มีภูมิ 
คุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมาตรฐานทางการ 
เกษตรท่ีมีอยู่หลากหลาย ทั้งมาตรฐานการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)  
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประ เทศไทยและ 
ต่ างปร ะ เทศ รวมทั้ งแนวทางการปร ะ เ มินร ะบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยที่ยังแตกต่างจาก 
แนวทางสากลท�าให้ขาดความชัดเจนในการน�าไปปฏิบัต ิ
และอาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและ 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอนาคต 

ในระยะต่อไปภาครัฐควรร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะภาคเอกชนมีความพร้อมและเป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียโดยตรง ในการเร่งด�าเนินการสร้างแรงจูงใจ 
และลดต้นทุนของเกษตรกรในการเปลี่ ยนสู่ ร ะบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนทาง 
สิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสุขภาพ อันเป็นผลจาก 
การท�าเกษตรกรรมในรูปแบบดั้งเดิม โดยการก�าหนด 
มาตรการและน�าใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ  
อาทิ การใช้มาตรการพักช�าระหนี้ ตลอดจนการให้สินเชื่อ 
สี เขียวเพ่ือเป็นเงินทุนให้ เกษตรกรใช้ เป็นค่าใช้จ่ าย 
หมุนเวียนในการท�าเกษตรแบบยั่งยืนในอัตราดอกเบี้ยต�่า
การจัดเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตรและการควบคุม 
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เข้มงวด การลด 
ภาษีให้ผู้ประกอบการที่สนับสนุนสินค้าเกษตรยั่งยืน 
ควบคู่กับการให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของการ 
ท�าเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการ 
ขยายช่องทางการจ�าหน่วยสินค้าเกษตรยั่งยืนในประเทศ 
และพัฒนาระบบประเมินผลเกษตรกรรมยั่งยืนและ 
มาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนของสินค้าเกษตรส่งออก 
ส�าคัญของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
อาทิ มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน และมาตรฐาน 
การผลิตปาล์มน�้ามันอยางยั่งยืนเพ่ือเสริมศักยภาพ 
ในการส่งออกของสินค้าเกษตรไทย 

471รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
Thailand’s SDGs Report 2016-2020



ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

การลดการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ

(เป้าหมายย่อยที่ 3.4)

การ เสี ยชี วิ ต ด้วย โรค ไม่ติดต่ อ เ รื้ อ รั งที่ ส� าคัญใน 
ประเทศไทยมีแนวโน้มเ พ่ิมสูงขึ้น ไ ม่ว่ าจะ เป็นจาก 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดัน 
โลหิตสู ง  โ รค เบาหวาน แล ะ โ รคทาง เดิ นหาย ใจ  
ซึ่งโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 
โดยมีอัตราการตายที่  120.3 ต่อประชากรแสนคน 
ในปี 2561 เพ่ิมจาก 117.7 ในปี 2559 เช่นเดียวกับ 
อัตราการฆ่าตัวตายที่เพ่ิมขึ้นจาก 6.35 ต่อประชากร 
แสนคนในปี 2559 เป็น 6.64 ต่อประชากรแสนคน 
ในปี 2562 ซึ่งสถิติเหล่านี้สวนทางกับค่าเป้าหมายที่ 
มุ่งลดอัตราการตายลงหน่ึงในสามภายในปี 2573  
ทั้งนี้ สาเหตุส�าคัญมาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  
ภาวะเครียด สิ่งแวดล้อมในเมืองที่เสื่อมโทรม รวมทั้ง 
ความท้าทายเชิงระบบสาธารณสุข อาทิ ข้อจ�ากัดใน 
การบูรณาการข้อมูลทางสาธารณสุขของหน่วยที ่
เกี่ ยวข้ องทั้ ง ในภาค รัฐและ เอกชนเ พ่ือการรักษา 
อย่างเหมาะสมการส่งต่อผู้ ป่วยไปยังสถานพยาบาล 
ขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีความคล่องตัว การกระจุกตัว 
ของบุคลากรและอุปกรณ์ทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เมือง นอกจากนี้ผลกระทบที่รุนแรงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากเผชิญกับ 
ความเสี่ยงทางสุขภาพจิตและมีข้อจ�ากัดในด�าเนินชีวิต 
ให้มีสุขภาพดี ซึ่งอาจส่งผลให้การเสียชีวิตด้วยโรค 
ไม่ติดต่อและการฆ่าตัวตายเพ่ิมสูงข้ึนในระยะต่อไป 

ดังนั้น นโยบายและแนวทางส�าคัญที่สนับสนุนการลด 
อัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อ ควรมุ่งเน้นการสร้าง 
ความรอบรู้และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะที่น�าไปสู ่
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม รวมทั้งการพัฒนา 
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความสามารถในการ 
ป้องกันโรค การพัฒนาระบบส่งต่อและการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ 
อย่างครอบคลุม เพ่ือตอบสนองนโยบายผู้ เจ็บป่วย 
ฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ (Universal Coverage for 
Emergency   Patients :  UCEP)   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา เน้นใช้ประโยชน์ 
จากระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพ่ือคง 
อัตราและขยายการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ให้ความส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาและกระจายบุคคลากรทางการแพทย์ที ่
เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
อื่น ๆ   รวมทั้งการด�าเนินงานในระดับพ้ืนที่เชิงรุกผ่านอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่และแกนน�า 
ชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังและคัดกรองสมาชิกในชุมชนที่มี 
ความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ  ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน

(เป้าหมายย่อยที่ 3.6)

การบาดเจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน 
ถือเป็นสาเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่การสูญเสียทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ถึงแม้จ� านวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนจะมี 
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 - 2563 
แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีการลด 
จ� านวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุจาก
การจราจรทางถนนครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 ทั้งนี้  
ในปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�านวน  
17,831 คน ลดลงจาก 21,745 คน ในปี 2559 หรือลดลง 
เพียงร้อยละ 18 ทั้งนี้ สาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิต 
มาจากการขับข่ียานพาหนะโดยมีระดับแอลกอฮอล ์
เกินกว่าปริมาณที่ก� าหนด การขับขี่ยานพาหนะเกิน 
ความเร็วที่กฎหมายอนุญาต และการขาดความรู้และ 
จิตส�านึกที่ดี ในการใช้ท้องถนน นอกจากนี้  ปัญหา 
ทางกายภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนเป็นหนึ่ง 
ในสาเหตุส�าคัญของอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงหลักสูตร 
การศึกษาที่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง
เชิงพฤติกรรม ระบบการจัดการฐานข้อมูลอุบัติเหตุของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังขาดการบูรณาการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อจ�ากัดในการบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งในด้านก�าลังคนและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
ต่างจังหวัดและชุมชน

เ พ่ือ เร่งรัดการด� า เนินการลดจ� านวนการตายและ 
บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุจากการจราจรทางถนนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
เ พ่ือบ่มเพาะองค์ความรู้การใช้รถและถนนส� าหรับ 
ผู้ขับขี่ทุกวัยอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนให้ความส�าคัญ 
กับการแก้ ไขกฎหมายการออกใบอนุญาตขับข่ีให้ม ี
ความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น การบังคับใช้กฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่มีมาตรรฐานอย่างจริงจัง อาทิ การเชื่อมโยง 
ค่าปรับกับการต่อภาษีประจ�าปี การต่ออายุใบอนุญาต 
ขับรถ รวมถึงการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ พร้อมท้ัง 
ยกระดับกลไกความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ในระดับพ้ืนที่ การปรับปรุงถนนและป้ายสัญญาณต่าง ๆ  
ให้มีมาตรฐาน รวมท้ังน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดความ
เสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างทางเลือกการ
เดินทางที่ปลอดภัยส�าหรับประชาชนในอนาคต
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

(เป้าหมายย่อยที่ 3.9)

ปัญหามลพิษและการปนเป้ือนทางอากาศ น�้า และดิน 
เป็นความท้าทายที่สะสมมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก 
กิ จกรรมทาง เศรษฐกิ จ  ทั้ ง ในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตร ภาคบริการ รวมถึงครัวเรือน ก่อให้เกิด 
การปล่อยและการปนเปื้ อนของสารเคมีอันตรายต่อ 
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยรายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย ปี 2562 ระบุว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 ทวีความรุนแรงข้ึนทุกปี และเกินค่ามาตรฐาน 
ในหลายพ้ืนที่  โดยมีค่ า เฉ ล่ีย 24 ชั่ ว โมง สูงกว่ า 
ค่ามาตรฐานของประเทศที่ก�าหนดไว้ 50 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ สาเหตุส�าคัญของปัญหาฝุ่น 
ละอองขนาดเล็กมาจากการเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง 
และการคมนาคม กอรปกับข้อจ�ากัดของกลไกการด�าเนิน
งานซ่ึงยังไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา  
PM2.5 เชิงบูรณาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่
สถานการณ์คุณภาพน�้าก็มีทิศทางแย่ลงเช่นเดียวกัน 
โดยจ�านวนแม่น�้าสายหลักและแหล่งน�้าผิวดินได้รับการ
ประเมินให้อยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากขึ้น นอกจากนี้  
ผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาจากการได้รับสารเคมีก�าจัด 
ศัตรูพืชระหว่างปี 2559 – 2562 มีจ�านวน 17,595 ราย  
ในจ�านวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตมากถึง 2,193 ราย โดย 
สาเหตุหลักมาจากการใช้สารเคมี ในภาคเกษตรและ 
ของเสียจากภาคการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยมีเกษตรกรจ�านวนมากที่ยังขาดความรู้และอุปกรณ์ 
ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน 
ภาคอุตสาหกรรมยังคงปล่อยของเสียที่ ไม่ ได้ รั บ 
การบ�าบัดอย่างถูกวิธีสู่แหล่งธรรมชาติ ส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและยังเป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

เ พ่ือให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรม	ภาครัฐควร
ก�าหนดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลภาวะทางน�้าและ
ดินเป็นวาระส�าคัญของประเทศ	 โดยให้ความส�าคัญต่อ
การด�าเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพ่ือน�าไปสู่
การปฏิบัติจริงในทุกมิติ	อาทิ	การก�าหนดมาตรการจูงใจ
เพ่ือลดการเผาในท่ีโล่ง	การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟา้	 
การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง	
การก�าหนดมาตรการส�าหรับภาคครัวเรือนและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่สร้างสรรค์	 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี 
การจัดการของเสียอย่างถูกต้องก่อนปล่อยสู่แหล่ง 
ธรรมชาติ	 การสนับสนุนการท�า เกษตรปลอดภัยและ 
เกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นที่แพร่หลาย	รวมทั้งการรณรงค์ 
ให้ เกษตรกรและผู้ เกี่ยวข้องรู้จักป้องกันตนเองจาก 
มลพิษและสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงท	ี 
ตลอดจนการ ใช้ กล ไกการควบคุมวัตถุ อันตราย ให้ 
มีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักฐาน 
เชิงประจักษ์อย่างเข้มงวดและรอบด้านยิ่งขึ้น	 เพ่ือให ้
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างครบวงจร

การลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย มลพิษ 
และการปนเปื้ อนทางอากาศ น�้า และดิน 
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

การลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ

(เป้าหมายย่อยที่ 10.c)

การท�าธุรกรรมระหว่างประเทศมีความส�าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเติบโตของกระแสการ
เคลื่อนย้ายถิ่นระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของแรงงานย้ายถิ่น
อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยถือเป็นทั้งประเทศต้นทาง
และปลายทางที่ส�าคัญส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีอัตราการเติบโตของบริษัท  
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
ซึ่งท�าการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย 
ยังคงมอีตัราคา่ใชจ้า่ยในการท�าธรุกรรมของการด�าเนนิการ
ส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้ายถิ่นและการช�าระเงิน
ระหว่างประเทศท่ีอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มีอัตราค่า
ใช้จ่ายส�าหรับการส่งเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับต่าง
ประเทศของแรงงานย้ายถิ่นเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 และ
มีอัตราค่าใช้จ่ายส�าหรับการช�าระเงินระหว่างประเทศเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 8.94 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก 
เนื่องจากมีกระบวนการ ข้ันตอน รวมถึงต้องการข้อมูล
และเอกสารจ�านวนมาก ประเทศไทยจึงยังมีความท้าทาย
ในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และแรงงาน 
ย้ายถ่ิน/บริษัทต่าง ๆ  

ดังนั้น	ภาครัฐจึงควรด�าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านการเงิน	รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนต่าง			ๆ 	
ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเงินรูปแบบใหม่ เ พ่ือรองรับการท�าธุรกรรม
ทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย	ต้นทุนต�่า	สะดวก	
รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 และเข้าถึงง่าย	 นอกจากนี ้
สถาบันทางการเงินของไทยยังควรขยายความร่วม
มือกับสถาบันการเงินในต่างประเทศเพ่ืออ�านวยความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรมการเงินระหว่าง 
ประเทศ
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

การลดมลพิษทางทะเล 

(เป้าหมายย่อยที่ 14.1)

ปัญหามลพิษทางทะเล ซึ่งรวมถึงขยะทะเล สารเคมี 
และมลพิษจากธาตุอาหาร อันเป็นผลจากการด�าเนิน 
กิจกรรมทั้งบนบกและในทะเล ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน�้า
เสียจากภาคอุตสาหกรรม การสะสมของสารเคมีจากภาค
เกษตร การร่ัวไหลของน�้ามัน และเศษซากขยะในทะเล โดย
เฉพาะขยะพลาสติก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของ 
ระบบนิ เวศทางทะเลและชายฝ่ังที่มีความส�าคัญต่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่งท�ามาหากินของมนุษย์ และช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุส�าคัญของภาวะโลก
ร้อน ซึ่งแม้ว่าในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความ 
ส�าคัญและเร่งด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล 
แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนิน
การจากทกุภาคสว่นอยา่งจรงิจงั ตัง้แตร่ะดบัปจัเจกบุคคล
ไปจนถึงการบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จึงท�าให้ผลลัพธ์ด้านการจัดการและลด
ขยะทะเลของประเทศไทยยังไม่ดีเท่าท่ีควร และมีแนวโน้ม
ที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายย่อยที่ 14.1 ภายในปี 2568 
และเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งลดขยะในทะเลลงร้อยละ  50  ภายใน 
ปี 2570 โดยข้อมูลจาก UN Global SDG Database  
ประเมินว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเล  
(beach litter)  ประมาณ  804,727   ชิ้นต่อตารางกิโลเมตร  
เพ่ิมขึ้นจาก 447,946 ชิ้นต่อตารางกิโลเมตร ในปี 2559 
และมีความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอที่ ผิดปกติจาก 
การส�ารวจระยะไกล   (Chlorophyll-a    anomaly, remote    
sensing) อยู่ ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ ร้อยละ 1 .36  
ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.57 ในปี 2561 โดย 
ระดับของคลอโรฟลิล์-เอดังกล่าวช่วยบ่งชี้สถานการณ์ 
การเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟเิคชั่น หรือสาหร่ายสะพรั่ง 
ซึ่งเกิดในแหล่งน�้าที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชเป็นจ�านวน 
มาก ท�าให้เกิดมลพิษและท�าลายระบบนิเวศ

การแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
	ต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งใน
การบริหารจัดการและควบคุมต้นก�าเนิดมลพิษบนบกจาก
ภาคอุตสาหกรรม	ภาคเกษตร	การท่องเที่ยวและบริการ	
และภาคครัวเรือน	รวมถึงการจัดการขยะและมลพิษที่เกิด
ในทะเล	 โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์
เพ่ือควบคุมผู้ก่อมลพิษอย่างจริงจังและให้เกิดการจัดการ
ของเสียและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 โดยพัฒนา 
และประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการติดตามและ 
ควบคุมการปล่อยของเสีย	ตลอดจนการบริหารจัดการ
และก�าจัดขยะอย่างถูกวิธีและส่งเสริมการน�ากลับมา 
ใช้ใหม่	นอกจากนี้	ควรเร่งรัดการด�าเนินการตามแผนที ่
น�าทางการจัดการขยะพลาสติก	พ.ศ.	2561	–	2573	และ 
แผนปฏิบัติการที่ เกี่ ยวข้องใ ห้ เกิดผลเ ป็นรูปธรรม 
โดยเร็ว	 รวมทั้งจัดท�าข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ังที่ครอบคลุม	เพ่ือใช้ในการติดตามและป้องกัน 
การเสื่อมโทรมของมหาสมุทรและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพทางทะเล	

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
Thailand’s SDGs Report 2016-2020

476



ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

(เป้าหมายย่อยที่ 14.5)

การอนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ัง 

แม้ ว่าประเทศไทยได้ประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่
คุ้มครองที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 และพระราช 
บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวมเป็นพ้ืนที่  
15,336   ตารางกโิลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ   4.74  ของพ้ืนที่ 
ทางทะเลทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ดี สัดส่วนรวม
ของพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ังที่มีการประกาศ
ไปแล้วยังคงห่างจากค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 10 ค่อนข้าง
มาก เนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดในการระบุพิกัดและขนาดพ้ืนที่
โบราณคดีใต้น�้า  46 แห่ง  จึงยังไม่สามารถน�าค�านวณรวม
กับพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ังที่ประกาศไปแล้วได้ 

ในระยะต่อไปจึงควรให้ความส�าคัญกับการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ทั้งในมิติของ 
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย
และการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งน�าใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย	อาทิ	 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 เพ่ือลดระยะเวลาการด�าเนิน
งานประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล	 โดยที่ไม่ลดทอน 
ความรอบคอบในการพิจารณาและระดับการมีส่วนร่วม	 
อาทิ	 การด�าเนินการรวบรวมข้อมูลในระดับพ้ืนที่บน 
พ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ไปพร้อมกับ 
การสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและภาคส่วน 
ในพ้ืนที่	
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ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป 

	 ผลการประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในช่วง	5	ปีแรก	(พ.ศ.	
2559	–	2563)	ชี้ให้เห็นว่า	ประเทศไทยได้ด�าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	(2030	
Agenda	for	Sustainable	Development)	ที่สมาชิกสหประชาชาติร่วมกันรับรองไว้	ทั้งนี้	การขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง	10	ปีต่อจากน้ี	ซึ่งสหประชาชาติได้ก�าหนดให้เป็น	“ทศวรรษแห่งการด�าเนินการอย่างจริงจัง”	หรือ	
“Decade	of	Action”	จะต้องให้ความส�าคัญในหลายประเด็น	โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์	อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติส่วนร่วม	โดยมีข้อเสนอแนะการด�าเนินการในระยะต่อไป	ดังนี้
 1. เร่งด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ขั้นวิกฤต (สีแดง)	รวมทั้งด�าเนินการเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะการด�าเนินการต�่ากว่าค่า 
เป้าหมายในระดับเสี่ยง	(สีส้ม)	อาทิ	การขจัดความยากจนในทุกมิติ	การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม	ความรุนแรง
โดยเฉพาะต่อเด็กและสตรี	การค้ามนุษย์	การเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย	การจัดการขยะ	การลักลอบเคลื่อน 
ย้ายอาวุธและเงินผิดกฎหมาย	การเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน	และการทุจริตคอร์รัปชัน	
 2. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรท่ีจ�ากัด	 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยท่ีเกื้อกูล	 (synergy)	และเป็นแรง 
หนุนให้เป้าหมายย่อยอื่น	 ๆ	สามารถประสบผลส�าเร็จได้ในคราวเดียวกัน	 เช่น	การแก้ไขปัญหาความยากจน	 
(เป้าหมายที่	 1)	จะเกื้อหนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ	 (เป้าหมายที่	 2)	 
ลดความเหลื่อมล�้า	(เป้าหมายท่ี	10)	ตลอดจนส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	(เป้าหมายที่	3)	 
และเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน	 (เป้าหมายที่	6	7	และ	 11)	ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ	(เป้าหมายที่	8)	
 3. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนให้เกิดขึ้นในวงกว้าง	ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันสร้าง 
ทัศนคติและจิตส�านึกความยั่งยืนให้เกิดข้ึนในสังคม	เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน	 
ไม่ใช่หน้าที่ของภาคส่วนใดเป็นการเฉพาะ	ดังนั้น	หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
สถาบันวิชาการ	องค์กรอิสระ	องค์กรไม่แสวงหาก�าไร	องค์กรระหว่างประเทศ	หรือประชาชนท่ัวไป	จะต้องมีจิตส�านึก 
ในการสร้างสังคมท่ีมีความยั่งยืนร่วมกัน	เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานสากล	โดยเฉพาะการจัดเก็บ 
ข้อมูลแบบจ�าแนกแยกประเภท	และข้อมูลท่ีสามารถสะท้อนบริบทการพัฒนาของประเทศได้อย่างครอบคลุม	โดยน�าใช ้
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น	รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ	 
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพ่ือสนับสนุนให้มีการออกแบบนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมและบูรณาการบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์	ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
มากยิ่งขึ้น
 5. เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	บทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 
ท�าให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ส่งผลต่อ 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ 
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	จะท�าให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	 โดยใช้หลักการ 
“ล้มแล้ว	ลุกไว”	หรือ		Resilience	เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
	 ทั้งนี้	การขับเคลื่อนประเทศไทยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นเรื่องท้าทาย	หากปราศจาก 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม	ดังน้ัน	ความร่วมมือจึงเป็นเรื่องส�าคัญในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น	 
ซึ่งทุกคนควรเข้ามามีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและลงมือท�าทันที	 เพ่ือสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยและกับโลกใบน้ี	บนหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม	ยืดหยุ่น	 
และย่ังยืน	อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อเสนอแนะการด�าเนินการในระยะต่อไป

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 
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