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บทคัดย่อ 

  สหประชาชาติกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาสังคมโลกจากทศวรรษท่ีผ่านมา 8 ประเด็น และได้สิ้นสุดลงในปี พ  .ศ . 2558 
และมีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับสังคมโลกที่จะนําไปใช้ทศวรรษหน้า 17 ประเด็น คือ 1) การขจัด 
ความยากจนทุกรูปแบบ 2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 3) การมีสุขภาพ
และความเปน็อยู่ท่ีดี 4) การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียม ท่ัวถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  5) การบรรลุความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศ การเพ่ิมพลังสตรีและเด็กหญิง 6) การเข้าถึงการใช้น้ําสะอาดและสุขาภิบาลท่ีดี 7) การเข้าถึงพลังงานที่ม่ันคงและ
สะอาด 8) การมีงานท่ีมีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10) การลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชน 
อย่างย่ังยืน 12) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืน 15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและ
รักษาระบบนิเวศ 16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง 17) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก ท้ังนี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น United Nation จะต้อง
กําหนดเกณฑ์และเป้าหมายของดัชนีการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือประเทศต่าง ๆ นําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
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Abstract 

   United Nation has set the previous target of Development Goals from 2000-2015 AD and call it 
Millennium Development Goals which has 8 targets. After 2015 UN has launched a new Sustainable Development 
Goals of 17 specified targets as follows: 1) No poverty in all its forms everywhere. 2) End hunger, achieve 
food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. 3) Good health and well-being. 
4) Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
5) Gender equality 6) Clean water and sanitation for all. 7) Affordable and clean energy. 8) Decent works
and economic growth. 9) Industry, innovation and infrastructure. 10) Reduced inequalities. 11) Sustainable 
cities and communities. 12) Sustainable consumption and production. 13) Urgent action to combat climate 
change and its impacts. 14) Conserving and sustainable utilization of coastal and marine resources.       
15) Sustainable management of forests, combat desertification. 16) Peace, justice and strong institutions.
17) Partnerships for the goals. In charge organization such as United Nation shall support and set up
possible indicators for countries member implementation.
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1. เนื้อหา 

  การพัฒนาการของโลกมาเมื่อในอดีตต้ังแต่สมัยยุค
เกษตรกรรม ซ่ึงใช้เวลาหลายร้อยปีขณะนั้นเป้าหมายมีเพียง
การผลิตผลเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภค
ของประชากรโลกในช่วง 300-500 ปี และประมาณหนึ่งร้อย
ปีท่ีผ่านมาโลกเราได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพ่ือการ
ผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ยุคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ได้
เพียง 60 ปีก็เปลี่ยนมาเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการพัฒนา
ของระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทําให้ข้อมูลข่าวสาร
ในโลกนี้มีมากมายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ยุคข้อมูลข่าวสาร
นี้สามารถอยู่ได้เพียง 15-20 ปีโลกเราก็เปลี่ยนยุคเป็นยุคแห่ง
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเราใช้ระยะเวลาสั้นลงอย่างมาก อนาคตการเปลี่ยนยุค
อาจใช้เวลาไม่ถึง 5 ปี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว
ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จึงเกิดแนวคิดของการพัฒนา
ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีผ่านมาตามสหัสวรรษต้ังแต่ปี ค.ศ.2000 
(The Millennium Development Goals หรือ MDGs) 
เป้าหมายในการพัฒนาในขณะนั้นมีแนวคิดเพียง 8 ด้าน  [1] 
เช่น การขจัดความยากจน ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ  
ความเท่าเทียมกันทางด้านเพศ การเข้าถึงน้ําท่ีสะอาดและ
สุขาภิบาลที่ดี การลดการตายแรกเกิด การส่งเสริมสุขภาพ
ของแม่ การเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น และแนวทาง
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี  ค  .ศ . 2015 [2] องค์การสหประชาชาติ
จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโลกใบนี้หลังปี ค.ศ.2015 
(Post-2015 Development Agenda) โดยมีข้อกําหนด
เป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ประการซ่ึงจะนําไปใช้ใน
การพัฒนาโลกใบนี้ ต้ั งแต่ปี ค .ศ .2015 และให้เ รียกว่า 
Sustainable Development Goals หรือ SDGs) [3] โดยมี
แนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของบทความ 
  เพ่ือการเผยแพร่เป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 
ประการของสหประชาชาติให้ทุกคนได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศไทย ต้ังแต่ในระดับ
กิจกรรม โครงการ และระดับนโยบายประเทศ 
  เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน (No poverty: End 
poverty in all its forms everywhere)  จากประชากร
โลกมากกว่า 7000 ล้านคนพบว่ามากกว่า 800 ล้านคนยังคง
มีชีวิตอยู่ด้วยความยากแค้น โดยมีรายได้น้อยกว่า 1.25 
เหรียญสหรัฐต่อวันหรือน้อยกว่า 40 บาทต่อวัน หลายคนยัง
ขาดอาหารท่ีพอเพียง น้ําด่ืมท่ีสะอาด สุขอนามัยท่ีดี แม้ว่า
ประเทศต่าง ๆ จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญเติบโตไป

ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยให้หลายล้านคน
พ้นจากความยากจนแต่เป็นการเจริญเติบโตท่ีไม่เท่าเทียมกัน 
โดยผู้หญิงมีแนวโน้มจะมีความยากจนมากกว่าผู้ชาย อัน
เนื่องจากผู้หญิงไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ได้รับการศึกษา และมี
ทรัพย์สินไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย เป้าหมายในข้อท่ีหนึ่งจึงเน้น 
การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปภายในปี 
ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 
  เป้าหมายท่ี 2 การขจัดความหิวโหย (Zero hunger: 
End hunger, achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable agriculture) 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  ได้ทําให้
ประชากรท่ีขาดแคลนอาหารลดลงเกือบคร่ึงหนึ่งท่ีเคยเป็นอยู่
ในอดีต ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศท่ีเคยเผชิญปัญหา
ความอดอยากและความหิวโหย ปัจจุบันสามารถจัดอาหาร
และโภชนาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยประเทศในเอเชียกลาง 
เอเชียตะวันออก ลาตินอเมริกา และประเทศในกลุ่มแคริเบียน มี
ความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดสรรอาหารและโภชนาการ
ให้เพียงพอกับประชากร โดยมีความมุ่งม่ันในการขจัดความหิวโหย
และความอดอยากทุกรูปแบบให้หมดไปภายในปี ค.ศ.2030 
หรือ พ.ศ.2573 เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็ก
และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงอาหารท่ีมีโภชนาการท่ี
เหมาะสมและเพียงพอตลอดท้ังปี เป้าหมายยังเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรอย่างย่ังยืนและปลอดภัย 
การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และกําลังการผลิตของ
เกษตรกรรมขนาดเล็ก 
 เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(Good health and well-being: Ensure healthy lives 
and promote well-being for all) จากการพัฒนาท่ี
ผ่านมา 15 ปีได้มีความพยายามในการลดการเสียชีวิตของ
เด็กแรกเกิด การพัฒนาการบริการทางการแพทย์แก่สุขภาพ
ของมารดา และลดการติดเชื้อเอดส์และโรคอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยปี พ  .ศ . 2533 เป็นต้นมาอัตราการเสียชีวิต
ของเด็กทั่วโลกลดลงกว่าร้อยละ 50 และการเสียชีวิตของ
มารดาลดลงร้อยละ 45 ในระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2556 
ภาวการณ์ติดเชื้อเอดส์ลดลงร้อยละ 30 และมากกว่า 6.2 
ล้านคนปลอดภัยจากโรคมาเลเรีย การเสียชีวิตท่ีผ่านมา
สามารถหลีกเลี่ยงโดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา 
การรณรงค์ การฉีดวัคซีนป้องกัน การดูแลสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธ์ุ เป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนมี
ความมุ่งม่ันท่ีจะหยุดการติดเชื้อเอดส์ วัณโรค มาเลเรีย และ
โรคติดต่อชนิดอ่ืน ๆ ภายในปี พ .ศ .2573 และกําหนด
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจัด
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ให้มีการเข้าถึงวัคซีนและยาท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สําหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็น
ส่วนสําคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยารักษาโรค
ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ 
  เป้าหมายท่ี 4 การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (Quality 
education: Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities 
for all) ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2543 เป็นต้นมามีความก้าวหน้าใน
การจัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษาถ้วนหน้าเป็น
อย่างมาก อัตราการได้รับการศึกษารวมของประเทศกําลัง
พัฒนาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 91 ในปี พ.ศ.2558 และจํานวนเด็กท่ัวโลก
ท่ีไม่ได้รับการศึกษาลดลงเกือบคร่ึงหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผู้ท่ีมี
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 
เด็กหญิงได้เข้าเรียนหนังสือมากข้ึนกว่าเดิม การจะให้มี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึงสําหรับทุกคนน้ันได้ตอกยํ้า
ความเชื่อท่ีว่า การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกท่ีสําคัญท่ีสุด 
และอยู่เหนือบทพิสูจน์ใด ๆ การศึกษาจะนําไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เป้าหมายนี้สร้างความมั่นใจว่าเด็กหญิงและเด็กชาย 
ทุกคนจะสําเร็จการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในปี พ.ศ.2573 
นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเข้าถึงการฝึกอบรมอาชีพใน
ราคาท่ีเหมาะสมและอย่างเท่าเทียมกัน 
 เป้าหมายท่ี 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender 
equality: Achieve gender equality and empower 
all women and girls)  ต้ังแต่ปี พ.ศ.2573 สหประชาชาติ
และประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศเป็นหลักในการทํางาน และการดําเนินการ
ดังกล ่าวได ้บรรล ุความเท่าเท ียมกันทางเพศในการให้
การศึกษาระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง และปัจจุบันผู้หญิง
สามารถทํางานนอกบ้านและได้รับค่าแรงท่ีไม่ใช่จากการทํา
การเกษตรถึงร้อยละ 41 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ.2533 ซ่ึงมีเพียง
ร้อยละ 35 เป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีจุดมุ่งหมายใน
การต่อยอดความสําเร็จนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าการยุติการเลือก
ปฏิบัติต่อเด็กหญิงและผู้หญิงในทุกท่ีอย่างถาวร ถึงแม้ในบาง
ภูมิภาคยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการจ้างงานท่ี
ให้ค่าตอบแทน และยังมีช่องว่างของค่าแรงระหว่างชายและ
หญิงในตลาดแรงงาน และประเด็นท่ียังเป็นอุปสรรคสําคัญใน
การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศคือ ความรุนแรง
ทางเพศ การฉวยประโยชน์ทางเพศ งานบ้าน งานดูแลสมาชิก
ในครอบครัวท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดหรือไม่ได้รับ
การปกป้องดูแลทางกฎหมายแรงงาน 
  เป้าหมายท่ี 6 การมีน้ําสะอาดและการมีสุขอนามัยท่ีดี 
(Clean water and sanitation: Ensure access to water 
and sanitation for all) ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําอาจ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวโลกมากกว่าร้อยละ  40 แต่สิ่งท่ี
น่าตกใจคือ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ํา
จะมีความรุนแรงมากข้ึน พร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน ถึงแม้ประชาการโลก
จํานวน 2100 ล้านคนจะสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดและ    
การมีสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 แต่แหล่งน้ําดื่มท่ี
ปลอดภัยนับวันจะมีน้อยลงยังคงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบใน
ทุกทวีป การท่ีมีน้ําด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัยในปี พ.ศ.2573 
จําเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม โดยจัด
ให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย การส่งเสริม
สุขอนามัยในทุกระดับประชาชน สิ่งจําเป็นในการป้องกันและ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับน้ํา เช่น ความสมบูรณ์ของป่าไม้ 
พ้ืนท่ีชุ่มน้ําและแม่น้ํา เป็นสิ่งท่ีต้องดําเนินการ 
 เป้าหมายท่ี 7 การมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก 
(Affordable and clean energy: Ensure access to 
affordable, reliable, sustainable and modern energy 
for all) ในระหว่างปี พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 มีจํานวน
ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นอีก 1700 ล้านคน แต่ด้วย
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ความต้องการ
พลังงานที่ราคาถูกก็เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน เศรษฐกิจโลกท่ี
พึ่งพาเชื ้อเพลิงฟอสซิล และการเพิ่มขึ้นของการปล่อย     
ก๊าซเรือนกระจกได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงต่อ
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกประเทศใน
ทุกทวีปท่ัวโลกเป้าหมายท่ีจะเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม
ในทุกท่ีภายในปี พ  .ศ . 2573 หมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงาน
ท่ีสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลมและความร้อน การนํา
มาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ใน
อาคารและอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าท่ัวโลกได้ถึง
ร้อยละ 14 ซ่ึงหมายถึงการลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกลาง
ถึง 1300 โรงงาน  
  เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าและการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ  (Decent work and economic 
growth: Promote inclusive and sustainable economic 
growth, employment and decent work for all) 
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาจํานวนผู้ใช้แรงงานที่ยากจนมีจํานวน
ลดลงอย่างมาก ถึงแม้โลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง
ปี พ.ศ.2551-2552 ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบระยะเวลายาวนาน
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ประชากรชนชั้นกลางได้มีการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนเกือบสามเท่าของทศวรรษที่ผ่านมา เป้าหมายของ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีม่ันคงยืนนานอันเป็นผลมาจากการผลิตท่ีดีข้ึน
ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสนับสนุนนโยบายท่ี
ส่งเสริมการประกอบการทางธุรกิจและการสร้างงานเป็น
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ประเด็นสําคัญ เช่นเดียวกับการมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการหยุดการใช้แรงงานกดขี่ การใช้แรงงานบังคับ การใช้
แรงงานทาส การค้ามนุษย์ ภายในปี พ.ศ.2573 เป้าหมายคือ
การจ้างงานท่ีเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพโดยเป็นการ
ทํางานท่ีมีคุณค่าสําหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน 
  เป้าหมายท่ี 9 การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation and 
infrastructure: Built resilient infrastructure, promote 
sustainable industrialization and foster innovation) 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ ือเป ็นก ุญแจสําค ัญใน       
การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจ้างงานใหม่ ๆ 
การส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริม
อุตสาหกรรม ท่ี ย่ั ง ยืน  และการลงทุนในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสําคัญท่ี
สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้แข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรมเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญใน
การพัฒนาซ่ึงการบูรณาการการพัฒนามีความสําคัญอย่างย่ิง
และยังส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในเป้าหมายอื่น ๆ อีกด้วย 
  เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา (Reduce 
inequalities: Reduce inequality within and among 
countries)  เป็นท่ีทราบกันดีว่าความเหลื่อมล้ําของรายได้
ของประชากรท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จํานวนร้อยละ 10 ของ
คนท่ีรํ่ารวยท่ีสุดมีรายได้มากถึงร้อยละ 40 ของรายได้รวมท่ัวโลก 
ขณะที่ผู้ที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เพียงร้อยละ 2-7 
ของรายได้รวมท่ัวโลก ในประเทศกําลังพัฒนาความเหลื่อมล้ํา
ของรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 ตามการเจริญเติบโตของประชากร 
ความเหลื่อมล้ําของรายได้เป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องการหา
ทางออกร่วมกัน โดยการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
การตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การส่งเสริม
ความช่วยเหลือการพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไป
ยังภูมิภาคท่ียังต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุด 
  เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable cities and communities: Make 
cities inclusive, safe, resilient and sustainable) 
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมข้ึนของการย้ายถ่ินฐานจากชนบทสู่เมือง
อันจะนําไปสู่การขยายของเมืองขนาดใหญ่ ในปี พ  .ศ . 2553 มี
เมืองขนาดใหญ่จํานวน 10 แห่งท่ีมีพลเมืองมากกว่า 10 ล้านคน 
แต่ในปี พ.ศ.2557 มีเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็น 28 แห่งที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ 453 ล้านคน รัฐบาลระดับชาติและท้องถ่ิน
กําลังจัดการกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรในพ้ืนท่ีเหล่านั้นซ่ึง
มาพร้อมกับปัญหาความยากจน การกระจุกตัวของท่ีอยู่อาศัย 
การทําให้เมืองปลอดภัยและย่ังยืนหมายถึงการสร้างหลักประกัน

ในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยที่ปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม 
รวมท้ังการยกระดับชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการขนส่ง
สาธารณะ การสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะ การปรับปรุง   
การวางผังเมืองและการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน 

  เป้าหมายที่ 12 มีการบริโภคและการผลิตอย่าง
ยั่งยืน (Responsible consumption and production) 
การบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ต้องส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการเปลี่ยนวิธี ในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการบริโภคและการผลิตโดยเฉพาะอย่างย่ิง
กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่เรียกว่า รอยเท้า
คาร์บอน (carbon footprint) และกิจกรรมท่ีใช้น้ํามากท่ีสุด 
กิจกรรมภาคเกษตรกรรมเป็นภาคท่ีมีการใช้น้ํามากท่ีสุด โดย
ปัจจุบันสัดส่วนการใช้น้ําในการชลประทานเพ่ือการเกษตรอยู่
ที่ร้อยละ 70 ของปริมาณนํ้าจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมด 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
และวิธ ีการกําจ ัดขยะที ่เป ็นพิษคือเป้าหมายสําค ัญใน       
การบรรลุวัตถุประสงค์นี้ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลด
ปริมาณขยะเป็นสิ่งสําคัญทัดเทียมกับการสนับสนุนให้
ประเทศกําลังพัฒนาก้าวสู่แผนการบริโภคและการผลิตท่ี
ย่ังยืนภายในปี พ.ศ.2573   

  เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate action: Take urgent action to 
combat climate change and its impacts) ทุกประเทศใน
โลกได้รับผลกระทบและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง และขณะนี้ระดับของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 จากระดับในปี พ.ศ.2533 
นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังเป็นสาเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวกับระบบภูมิอากาศซึ่งผลลัพธ์ท่ี
ตามมาอาจไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าหากไม่เร่ิมดําเนินการต้ังแต่
บัดนี้ การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และความสามารถ
ในการปรับตัวของมนุษยชาติต่อภูมิอากาศ ประเทศที่เป็น
เกาะและมีพ้ืนท่ีติดทะเลอาจถูกนํ้าท่วม การเตรียมพร้อมต้อง
ดําเนินควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ และการบูรณาการ
มาตรการต่าง ๆ ในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ด้วย
เจตจํานงทางการเมืองและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วทํา
ให้ยังคงเป็นไปได้ที่จะจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ได้
ถึงสององศาเซลเซียสท่ีสูงกว่าระดับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม 
สิ่งนี้จําเป็นต้องดําเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน 
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  เป้าหมายท่ี 14 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Life below 
water: Conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources) มีประชากรมากกว่า 
3000 ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลและในทะเล และพึ่งพาอาศัย
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทะเล แต่
ในปัจจุบันร้อยละ 30 ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้เกิน
กําลังการเสริมสร้างของสิ่งมีชีวิตตํ่ากว่าระดับจํานวนท่ีปลา
ทะเลจะสามารถแพร่พันธ์ุได้ทันตามความต้องการของ
ประชากร เป้าหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้สร้างกรอบการทํางาน 
เพ่ือจัดการและปกป้องระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืน 
จากภาวะมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์บนบก 
 เป้าหมายท่ี 15 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก (Life on land: Sustainable manage 
forests, combat desertification, halt and reverse 
land degradation, halt biodiversity loss) เป็นการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ท่ีย่ังยืนของระบบนิเวศ การจัดการป่าไม้และ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงท่ีผ่านมาจะพบ
ความเสื่อมโทรมของท่ีดินอย่างมากมายแบบท่ีไม่เคยเกิด
ข้ึนมาก่อน พ้ืนท่ีป่าไม้สูญเสียมากถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ ที่ยากจนทั่วโลก นอกจากนั้นยังเกิด     
การสูญเสียท่ีดินทํากิน 30-35 เท่า มากกว่าท่ีเคยเกิดข้ึนมาใน
อดีต ความแห้งแล้งและการขยายตัวของทะเลทรายก็ยัง
เพ่ิมข้ึนทุกปี เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน มุ่งม่ันท่ีจะอนุรักษ์
และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกภายในปี พ.ศ.2573 
เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่กึ่งแห้งแล้งและ
ภูเขา การส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การป้องกัน
การตัดไม้ทําลายป่าอย่างจริงจังก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พร้อมกันนั้นต้องมี      
การดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือท่ีจะลดความสูญเสียถ่ินท่ีอยู่
อาศัยตามธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ   

  เป้าหมายที่ 16 การสร้างสังคมสันติสุข การสร้าง
ความยุ ติธรรมและสถาบันอันเป็นท่ี พ่ึงของส่วนรวม 
(Peace, justice and strong institutions: Promote 
just, peaceful and inclusive societies) สันติสุข 
ความม่ันคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ
บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมเป็นกลไกที่มีความสําคัญอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ปัจจุบันโลกมีการแบ่งแยกมากขึ้น 
บางภูมิภาคมีความสงบ ความม่ันคงและความเจริญอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่บางภูมิภาคตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง

และความรุนแรงท่ีดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถหลีก เลี่ ยงไ ด้และควรจะต้องไ ด้ รับการแก้ ไข 
เป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนมุ่งม่ันท่ีจะลดความรุนแรงทุก
รูปแบบ และเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างรัฐบาล และชุมชน
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่
ม่ันคงได้อย่างย่ังยืน การสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายหรือ
นิติรัฐ 
  เป้าหมายท่ี 17 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the 
goals: Revitalize the global partnership for sustainable 
development) โลกในปัจจุบันคือยุคแห่งการสื่อสาร
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่ือสารอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การกระจายความรู้อย่าง
มากมายในระบบอินเตอร์เน็ต การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร   
การเสริมสร้างนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะ
ช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการความรู้และการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการส่งเสริมการลงทุน
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เป้าหมายน้ีมุ่งเน้นท่ี
จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศ
ที่กําลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาด้วยกัน โดยสนับสนุนแผนระดับชาติ
เพ่ือการบรรลุถึงเป้าหมาย การส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และการช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาได้เพิ่ม     
การส่งออก 
 
3. สรุปและอภิปราย 
  แนวทางการพัฒนาที่ผ ่านมามีการพัฒนากําจัด  
ความยากจน การมีอาหารที ่ปลอดภัยและเพียงพอต่อ   
ความต้องการของประชากรโลก ปัจจุบันแนวคิดต่าง ๆ ได้
เปลี่ยนไปทําให้มีแนวทางในการพัฒนาโลกในอนาคตใน 17 
ประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนดังนี้ 
  3.1 รัฐบาลในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าแห่งรัฐจะต้อง
ดํา เนินการส่ ง เสริมและกําหนดนโยบาย  เ พ่ือการนํ า
ข้อกําหนดของการพัฒนาที่ ย่ังยืนไปสู่การปฏิบัติโดยผ่าน
หน่วยงานกลาง เช่น UN และจากการประชุมอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและติดตามผลการทํางานของประเทศต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ และแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างเพียงพอด้วย   โดยการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขจัดความยากจน การส่งเสริม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การส่งเสริมการลดความเสี่ยง
และบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํา และการส่งเสริม
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สิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ การดําเนินการของ
ประเทศไทย สิ่ง ท่ี รัฐบาลได้ดําเนินการคือ มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กพย.) เม่ือ 24 ก.ค. 2556 
โดยมีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมเป็น
กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุม 
Asia-Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium 
Development Goals to the United Nations Development 
Agenda beyond 2015 ร่วมกับเอสแคป ช่วง 26-28 ส.ค. 2556 
ท่ีกรุงเทพฯ โดยท่ีประชุมได้รับรอง Bangkok Declaration 
of the Asia-Pacific region on the United Nations 
Development Agenda beyond 2015 [4] 
  3.2 ความม่ันใจในการพัฒนาท่ีย่ังยืน วิกฤตเศรษฐกิจ
ทําให้ประชาชนท่ีพ้นจากสภาวะยากจนแล้วต้องกลับไปเผชิญ
สถานะเดิม เนื่องจากไม่มีงานทํา ดังนั้นการเจริญเติบโตท่ี
ย่ังยืน ผ่านการสร้างงาน โดยเฉพาะการสร้างงานที่มีคุณค่าจึง
มีความสําคัญ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ 
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน [4] 
 3.3 ความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม โดยหัวใจหลักคือ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่ีจะต้องคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะ
เหลือไปถึงคนรุ่นหลัง นอกจากนั้นยังมีประเด็นสําคัญที่ต้อง
พิจารณาคือ ความม่ันคงทางด้านน้ํา อาหาร และพลังงาน [4] 
  3.4 ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเป็นประเด็นสําคัญ
สําหรับการเปลี่ยนแปลง โดยท่ีเป้าหมายด้านสุขภาพเป็น
MDGs ท่ียังคงไม่บรรลุและสําคัญต่อศักยภาพของมนุษย์ใน
การตอบสนองต่อสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ดังนั้น Post-2015 
Development Agenda ควรมีประเด็นเร่ือง Universal Health 
Coverage ท่ีไทยมีบทบาทนําและสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อประเทศอ่ืน [4] 
  3.5 ประเด็นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
บรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากได้เกิดข้ึนถ่ีและรุนแรงข้ึน 
ทําให้การบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนต้องชะงักหรือถดถอยลง 
ท้ังนี้ไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยและสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการน้ํากับประเทศ
ต่าง ๆ [4] 
  3.6 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการเข้าถึงของคนจากทุกภาคส่วนในสังคม
สําคัญต่อนโยบายที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นควรให้
ความสําคัญกับการลดความไม่เท่าเทียมกัน ท้ังในประเทศ
และระหว่างประเทศ รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
แก่กลุ่มคนท่ีมีความเปราะบาง โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ ซ่ึงยังคงถูกละเลยอยู่มากและเพื่อบรรลุการพัฒนา
ท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วนและลดความไม่เสมอภาค [4] 

  3.7 การกําเนิดเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนต้ังแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้สังคมโลกอยู่ด้วยกันอย่างสันติ 
และเกิดความย่ังยืนของอารยธรรมของมนุษย์ให้ยาวนานท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นเร่ืองของการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีปราศจากมลพิษสําหรับอนุชนรุ่นหลัง 
  3.8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ประการในอดีต
ยังไม่เพียงพอเพราะการอยู่ร่วมกันยังมีความขัดแย้งของ   
การแก่งแย่งทรัพยากรและการสร้างมลพิษ จึงต้องเพิ่ม
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น 17 ประการ และ
แนวทางในการดําเนินการอย่างไรให้ข้อกําหนดท้ัง 17 
ประการท่ีกล่าวมาบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดไว้ 
  3.9 ประเทศต่าง ๆ จะต้องดําเนินกิจกรรมเพื่อ    
การปลูกฝังเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนหมายถึงการใช้เท่าท่ี
จําเป็น ไม่จําเป็นต้องสะสมทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติท่ีเกิน
ความจําเป็นในการดํารงชีพ มิใช่การดํารงอยู่เพ่ือก่อให้เกิด
กําไรของผู้มีอํานาจและทุนมาก 
  3.10 การนําไปใช้ให้เกิดผลเป็นประเด็นสําคัญของ
การพัฒนา โดยมีการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล (good 
governance) และหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นวิธีการ
นําไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้จะไม่
สามารถบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้หากประเทศไม่มีความสงบสุข
และสันติภาพ การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 
ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการ [4] 

 

  มนุษย์ทุกคนจะต้องช่วยกันทําโลกใบนี้ให้ย่ังยืนโดย
ประเด็นใดเป็นเรื่องท่ีแต่ละคนหรือหน่วยงานเชี่ยวชาญหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดําเนินการให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาโลกใบนี้ แต่เร่ืองใดท่ี
เกี่ยวข้องกับใคร คนนั้นก็ต้องดําเนินการให้เกิดความย่ังยืน
ตามแนวทางในการพัฒนานี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ พยายามนํา
แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย 
แต่สิ่งท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งประการสําคัญคือ มหาวิทยาลัย
ต้องดําเนินการให้เกิดผลกําไรซ่ึงแตกต่างจากเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยในอดีตท่ีเป็นสถานที่บริการวิชาการในทุกระดับ
ชนชั้น แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็จะต้องดําเนินการให้
เกิดความย่ังยืนต่อมหาวิทยาลัยเองและสังคมโดยรวม ควรจะ
เน้นเร่ืองท่ีเป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 
ในการสนองตอบด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นสหวิทยาการ 
 
 
 
 



Journal of Thai Interdisciplinary Research   7  

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] Jeffrey, D. S. (2016). From millennium development  
  goals to sustainable development goals. Retrieved  
 January 23, 2016 from www.thelancet.com/journals/  
  lancet/article/P.11801406736(12)60615-0/fulltext. 
[2] IIED (International Institute for Environment and  
  Development). (2016). The green climate fund  
  accreditation process: Barrier or opportunity,  
  sustainable development goals (SDGs) and  
  post-2015 agenda. Retrieved February 3, 2016, 
  from www.iied.org. 
[3] David, G. (2013). Policy: Sustainable development  
  goals for people and planet. Retrieved February 2,  
  2016, from www.iied.org. 
[4] กระทรวงการต่างประเทศ. (2557). วาระการพัฒนา 
   ภายหลังปี ค.ศ.2015 และการจัดทําเป้าหมายการพัฒนา 
  ท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ. http://mfa.go.th/main/  
  th/issues/42458-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0  
  %B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A  
  %95%E0%B8%B4.html  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




