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Road map เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
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องค์กรและเครือข่าย
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
SDGs ในประเทศไทย
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169 เป้าหมาย ของ 17 เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื มีความสมัพันธ ์สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตรช์าติ และแผนแมบ่ท
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การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเป้าหมาย (Targets) ของเปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
กับ เป้าหมายของแผนแม่บท

หน้าที่ 7



หน้าที่ 8



ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนเิวศบนบกอยา่งยัง่ยนื 
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการกลายสภาพ
เป็นทะเลทรายหยุดยั้งการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้และมีการบริหารจัดการน้ า
และมีการบริหารจัดการน้ าและการสขุาภบิาล
อย่างยั่งยืนส าหรับคุณ

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลติทีย่ัง่ยนื

ด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบ
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อันดับความก้าวหน้าตามเป้าหมายท่ี ๖ “สีเหลือง” : การเข้าถึงน้ าและสุขาภิบาลที่ดีขึ้น
ยังคงไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ แม้ว่าน้ าจืดจะมีสัดส่วน ร้อยละ ๑๓.๑๐ ของทรัพยากรน้ าหมุนเวียนทั้งหมด
และการขาดน้ าใต้ดินท่ีน าเข้า

ขยะทะเล 
- น้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบัดและสารเคมีระบายลงสู่ทะเลจ านวนมาก
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลกระทบส าคัญต่อแนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเลของไทย 
- มลพิษของขยะพลาสติกและหลุมฝังกลบที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝ่ังเป็นสาเหตุของการเสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อม

• ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ประเทศไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มแม่น้ าโขงก าลังพยายามจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
แรงกดดันต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการพัฒนาเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ าขนาดใหญ่การตัดไม้ท าลายป่า การกัดเซาะ
ชายฝ่ังทะเล และความเป็นเมือง ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 70 ล้านคนและมีความเสี่ยง
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้ว เช่น อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งก าลังเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง
และมีความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ
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https://opendevelopmentmekong.net/topics/hydropower/
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https://thailand.opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=65eadb9d-c140-47d2-bfff-6b2e4e6c76bd
https://opendevelopmentmekong.net/topics/urban-administration-and-development/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg13-climate-action/


ประเทศต่าง ๆ จับมือกันแก้ปัญหาโลกร้อน 
- ร่วมมือกันด าเนินธุรกิจใส่ใจส่ิงแวดล้อม และเข้าร่วมนโยบายต่าง ๆ ท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ยุติการอุดหนุนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
- ความร่วมมือกันของท่ัวโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงจนเหลือศูนย์ในปี ๒๐๕๐ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์’
เร็วสุดคือ นิวซีแลนด์ ภายในปี 2025 และช้าสุดคือจีน ภายในปี 2060

- ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตัดสินใจกลับเข้ามาร่วมในเส้นทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกคร้ัง
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“เราได้ยินผู้น าโลกและรัฐบาลนานาประเทศพูดถึงภาวะ
วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ แต่แทนที่จะแก้ปัญหาในทันที 
เหมือนที่ควรท ากับสถานการณ์วิกฤต พวกเขากลับก าหนด
เป้าหมายที่คลุมเครือ ไม่เพียงพอ และเป็นเพียงแค่หลักการ
ในอนาคตเท่านั้น”

เปิดเผยผลส ารวจชื่อว่า ‘The Peoples’ Climate Vote’ จัดท าข้ึนระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2563 โดยส่งแบบสอบถามประชาชนกว่า 1.22 
ล้านคน ใน 50 ประเทศผ่านโลกออนไลน์ ถามถึงประเด็นด้านปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 64% เห็นพ้องว่า
ควรประกาศภาวะฉุกเฉินทางสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ซึ่งในจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามนี้ กว่าครึ่งหรือราว 5.5 แสนคน เป็นเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี

ผลส ารวจ ‘The Peoples’ Climate Vote’ ยังสอบถามถึงแนวทาง
แก้ปัญหาโลกร้อนที่คนเห็นด้วยมากท่ีสุด มี 4 วิธี
หนึ่ง อนุรักษ์ป่าไม้และผืนดิน (54%)
สอง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทดแทน (53%)
สาม การท าเกษตรที่เป็นมิตรกับโลก (52%)
ส่ี การลงทุนในธุรกิจและงานเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (50%)
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ประเด็นความยั่งยืนในด้านสังคม (People)
• ความชุกของภาวะขาดสารอาหาร  
• อัตราการตายอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศในครัวเรือนและในส่ิงแวดล้อม 
• การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นต่ออัตราการเกิดมีชีพ 1000 คน เพิ่มข้ึน 
• ค่าเฉลี่ยคะแนนของมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกของประเทศ ลดลง  
• จ านวนประชากรในคุก ต่อประชากร 100,000 คน)  
• สัดส่วนของรายได้จากภาษีต่อ GDP 
• สัดส่วนของการใช้จ่ายของรัฐด้านสุขภาพและการศึกษาต่อ GDP ลดลง 

ประเด็นความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดลอ้ม (Planet) 
• ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นประจ าปีของ PM 2.5 ในเขตเมืองเพิ่มข้ึน
• การผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มข้ึน
• ดัชนีสุขภาพมหาสมุทร – น้ าสะอาด
• ร้อยละของปลาและสัตว์ทะเลที่ถูกจับเกินพอดีหรือประชากรปลาล่มสลายไปแล้ว 
เพิ่มข้ึน

ประเด็นความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) 
• อัตราการเจริญเติบโตที่ถูกปรับให้สมดุลกับระดับรายได้ของประเทศ
• อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.6
• ค่าสัมประสิทธิจีนี่ เพิ่มข้ึน : ตัวบ่งช้ีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้
หรือการกระจายความร่ ารวย


