
เป้าหมายการพฒันาที่ย ั่งยืน  
เศรษฐกิจสีเขียว  

และการขับเคลื่อนในประเทศไทย 

อ. ชล บุนนาค  
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

โครงการประสานงานการวิจยัเพ่ือสนับสนุนการ

พฒันาท่ียัง่ยนื (SDG Move) 





17 เปาหมาย (Goals) 

169 เปาประสงค (Targets) 

241 ตัวช้ีวัด (Indicators) 
Metadata 

Tier 1: Concept ชัดเจน Methodology ชัดเจน ทุก

ประเทศเก็บขอมูลสม่าํเสมอ 

Tier 2: Concept ชัดเจน Methodology ชัดเจน แตบาง

ประเทศอาจไมมีการเก็บขอมูลน้ี / ไมเก็บอยางสม่ําเสมอ 

Tier 3: UN ยังไมไดกําหนด Methodology สําหรับเก็บ

ขอมูลน้ี 

เขาใจเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 



17 เป้าหมาย (Goals) 
Planet 

People 

Prosperity 

Peace Partnership 

เขาใจเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 



นโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ? 

นโยบายดา้นเศรษฐกิจสีเขียว 

นโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว เปนกลไกขับเคลื่อนที่

สําคัญในการทําใหการเจริญเติบโตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ 

มีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหผลลัพธของนโยบายนั้น

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ผลิตองคค์วามรูเ้พ่ือสนับสนุน

นโยบายดา้นเศรษฐกิจสีเขียว 



เกษตรกรรม
ยัง่ยนืและปรบัตวั

กบั Climate 
Change (2.4) 

การอนุรกัษแ์ละ
ใช้ประโยชน์
จากความ
หลากหลายทาง
พนัธุกรรมในไร่
นา (2.5) 

ลดมลพษิ
ทางน้ํา 
(6.3) 

เพิม่
ประสิทธภิาพ

การใช้น้ํา 
(6.4) 

การบรหิาร
จดัการน้ําแบบ
องคร์วมในทกุ
ระดบั (6.5) 

การปกป้อง
ฟ้ืนฟรูะบบ
นิเวศที่
เกีย่วกบั
ทรพัยากรน้ํา 
(6.6) 

เศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ไหนในเปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ? 



ขยายโครงสร้าง
และพฒันา
เทคโนโลยใีน
การจดัส่ง
พลงังานทีส่ะอาด 
(7.b) 

การเพิม่สัดส่วน
พลงังานทดแทน 
(7.2) 

การปรบัปรุง
ประสิทธภิาพการ
ใช้พลงังาน 
(7.3) 

ประสิทธภิาพ
การใช้
ทรพัยากรใน
การผลติและ
บรโิภค (8.4) 

ทอ่งเทีย่ว
ยัง่ยนื (8.9) 

เศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ไหนในเปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ? 



การพฒันา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยัง่ยนื (9.2) 

ยกระดบัโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่การ
พฒันาอุตสาหกรรม
ยัง่ยนื (9.4) 

การลดความ
สญูเสียจากภยั
พบิตั ิ(11.5) 

คุณภาพ
อากาศและ
การกาํจดัของ
เสียของ
เทศบาล 
(11.6) 

ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ทีย่ ัง่ยนื (11.2) 

การพฒันาเมอืง
ทีค่รอบคลุมและ
ยัง่ยนื (11.3) 

สนบัสนุนการ
สร้างอาคารที่
ย ัง่ยนืและ
ทนทาน ใช้
วสัดุทอ้งถิน่ 
(11.c) 

เศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ไหนในเปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ? 



การจดัการ
ทรพัยากร
อยา่งยัง่ยนื
และมี
ประสิทธภิาพ 
(12.2) 

การดาํเนินตาม
กรอบ 10 ปีวา่
ดว้ยการผลติและ
บรโิภคทีย่ ัง่ยนื 
(12.1) 

ลดเศษขยะ
อาหาร (12.3) 

ลดการผลติของ
เสียผา่น
กระบวนการ 
Reuse/Recycl
e (12.5) 

เครือ่งมอื
ตดิตามการ
ทอ่งเทีย่ว
ยัง่ยนื 
(12.b) 

หยุดอุดหนุน 
Fossil fuel ที่
ไม่
สมเหตุสมผล 

การจดัซือ้
จดัจ้าง
สาธารณะที่
ย ัง่ยนื 
(12.7) 

แนวปฏบิตัทิีย่ ัง่ยนื
และรายงานความ
ยัง่ยนืของบรษิทั 
(12.6) 

การจดัการ
สารเคมแีละ
ของเสียอยา่ง
เป็นมติรตอ่
ส่ิงแวดลอ้ม 
(12.4) 

ประชาชนมขีอ้มลู
และตระหนกัถงึ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื
และวถิทีี่
สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาต ิ
(12.8) 

การศึกษาเพือ่
ความตระหนกั
เรือ่ง climate 
change และ
การปรบัตวั 
(13.3) 

เสรมิขดี
ความสามารถ
ในการปรบัตวั
ตอ่ผลกระทบ 
Climate 
change (13.1) 

บรูณาการ
มาตรการดา้น 
Climate 
Change ใน
แผนระดบัชาต ิ
(13.2) 

ดาํเนินการตาม 
พนัธกรณดีา้น 
Climate Change 
และดาํเนินการ 
Green Climate 
fund (13.a) 

เศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ไหนในเปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ? 



เศรษฐกิจสีเขียวอยูที่ไหนในเปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ? 

การจดัการ
ป่าไมอ้ยา่ง
ยัง่ยนื 
(15.2) 

หยุดการอุดหนุน
ประมงเกนิ
ขดีจาํกดัรปูแบบ
ตา่ง ๆ (14.6) 

บรหิารจดัการ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝั่ง
อยา่งยัง่ยนื 
(14.2) แกป้ญัหาเรือ่ง

ความเป็นกรดใน
มหาสมุทร 
(14.3) 

การลดมลพษิ
ทางทะเล 
(14.1) 

ตอ่สู้การกลาย
สภาพเป็น
ทะเลทรายและ
ความเส่ือมโทรม
ของดนิ (15.3) 

อนุรกัษ์
ระบบนิเวศ
ภเูขา 
(15.4) 

การเขา้ถงึและ
ไดร้บั
ประโยชนจ์าก
ความ
หลากหลาย
ทางพนัธุกรรม 
(15.6) 

การระดม
ทรพัยากรเพือ่
การอนุรกัษ ์
(15.a) 

ยุตปิระมงเกนิ
ขดีจาํกดั และ
ประมงผดิกฎหมาย 
(IUU) (14.4) 

บรูณาการ
มลูคา่ของ
ระบบนิเวศเขา้
ไปในการ
วางแผน 
(15.9) 

การอนุรกัษ์
ระบบนิเวศบน
บกและน้ําจดื
อยา่งยัง่ยนื 
(15.1) 



การขับเคล่ือน SDGS ในประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับเวทีโลก 

คณะกรรมการเพ่ือ

การพฒันาท่ียัง่ยนื 

(กพย.) 

หน่วยงานหลกั/

หน่วยงานรองท่ีดูแล

แตล่ะเป้าหมาย 

เครือข่ายภาคประชาสงัคม 
ภาควิชาการ 

และนักวชิาการ/อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัและสถาบนัต่างวจิยัต่าง ๆ  

ระดบัโลก 

ระดบัประเทศ ภาคเอกชน 

ภาครฐั 



กลไกขับเคล่ือน SDGs ของประเทศไทย 

คณะรฐัมนตร ี

    

คณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

อนุกรรมการ   
ขับเคลื่อนเปาหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

บูรณาการการดําเนินงานและจัดลาํดบัความสําคัญในการขับเคลื่อน 
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรับปรุงกลไก มาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย เพ่ือสงเสริม 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

ระเบียบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 1 (2556) 
ระเบียบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 2 (2558) 
ระเบียบ สนร. วาดวย กพย. ฉบับที่ 3 (2559)  

1 2 3 

1 

2 

3 

อนุกรรมการ  
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

อนุกรรมการ  

สงเสริมความเขาใจและประเมิน 
ผลการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ประธาน: นายกรัฐมนตรี 

รองประธาน: รอง นรม. รองประธาน: รมต.สนร. 

ภาคเอกชน 
 สภาอุตสาหกรรมฯ 

 สภาหอการคาไทย 

 ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน 

สถาบันวิจัย กระทรวงตางๆ 
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

 สถาบันธรรมรัฐฯ 

 สถาบันวิจัยเพ่ือการ 

พัฒนาประเทศไทย 

 ลศช. 

 ลสผ. 

 รศช. 

เลขานุการ 

องคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ี  

4 เสนอแนะใหมีการกําหนดหรือแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงมาตรการ ดานเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสนอตอ ครม. 

5 กําหนดแนวทางและทาทีการเจรจาในการประชุมระหวางประเทศ ที่เก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ยั่งยืน ขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

1 กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร  
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให
ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและบูรณาการ 
เปนไปตามขอตกลงและความรวมมอื
ระหวางประเทศที่เก่ียวของและเสนอตอ 
ครม. ใหความเห็นชอบ 

2 สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานรัฐและ
เอกชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 กํากับการดําเนินงาน ของหนวยงาน
รัฐใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และขอตกลง
และความรวมมือระหวางประเทศที่
เก่ียวของ 

กค กต กษ มท 

ทส ทก อก คค 

พณ พม รง ยธ 

ศธ สธ วท นร 



ขจัดความยากจนทุกรูปแบบใน
ทุกพ้ืนที่ 

สรางหลักประกันใหคนมีชีวิตท่ีมี
คุณภาพ และสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของ
คนทุกเพศทุกวัย 

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนเกษตรกรรมอยางย่ังยืน 

สรางหลักประกันให การศึกษามีคุณภาพ
อยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสาํหรับทกุคน 

บรรลุ ความเทาเทียมระหวางเพศ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ
เด็กหญิง 

สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการ
บริหารจัดการนํ้าและสุขาภิบาลอยาง
ย่ังยืนสําหรับทุกคน 

มท. พม. 

สธ. 

ศธ. 

พม. 

ทส. กษ.  
มท. 

กษ. 

กค. กษ. ทส. รง. พณ. ศธ. สธ. 
ทก. สกว. สสช. 

ทส. รง. พณ. พม. สธ. ศธ. 
อก. มท. วช สกว. สสช.  

กษ. คค. ทส. มท. ศธ.  
สตช. สสช. สกว. 

มท. รง. พม. วธ. กก. 
ตชด. สกว. สสช. 

กก. สธ. มท. ทก. รง. ศธ.  
สศช. สงป. กพร. สกว. สสช.  

สธ. อก. วท. (สสนก.)  
สกว. สสช. 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม  

และสนับสนุนของ SDG แตละเปาหมาย 

14 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม  

และสนับสนุนของ SDG แตละเปาหมาย 

สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ย่ังยืนและท่ัวถึง และการจางงานเต็ม
อัตรา และงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน 

สรางหลักประกันใหสามารถเขาถึง
พลังงานอยางย่ังยืนในราคาท่ีเหมาะสม 

สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตานทานและ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

ลดความไมเทาเทียมท้ังภายในและ
ระหวางประเทศ 

สรางความปลอดภัยและภูมิคุมกันให
เมืองและการตั้งถ่ินฐานมนุษย 

สงเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ี
ย่ังยืน 

พน. มท. 

สศช.  
กค. รง. 

คค. อก. 

สศช.  
พม. 

มท. พม. 

ทส. 

วท. กต. กษ. อก. คค. พณ.  
วช. สกว. สสช. 

กก. กษ. ทส. พณ. พน. พม. วท. วธ.  
อก. กต.ทก. มท. ธปท. คปภ. ก.ล.ต.  
สสว. วช. สกว.สสช. 

กค. กต. ทก. มท. พณ. พน. วท. 
กสทช. สสว. BOI สศช. วช. สกว. สสช. 

กต. กค. มท. ยธ. รง. พณ. 
สตช. ธปท. สกว. สสช. 

กก. กต. คค. ทส. พม. วธ. 
สศช. สกว. สสช. 

กก. กค. กษ. ทก. พณ. พน. ศธ.  
วท. อก. วช. สกว. สสช. 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวม  

และสนับสนุนของ SDG แตละเปาหมาย 

เรงรัดดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ปกปอง ฟนฟูและสงเสริมการใชระบบ
นิเวศนบนบกอยางย่ังยืน 

สงเสริมสังคมท่ีสงบสุข ทุกคนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม สรางสถาบันท่ีมี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธภิาพ 

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุทร อยางย่ังยืน 

เสริมสรางความแข็งแกรงของกลไก
ดําเนินงานและหุนสวนความรวมมือ
ระดับโลก 

ยธ. มท. 
พม. 

กต. กค. 
พณ. 

ทส. 

ทส. 

ทส. 

กษ. ศธ. พน. อก. มท. วท. คค. 
สศช.วช. สกว. สสช. 

กษ. วท. กองทัพเรือ (ศปมผ.) 
สตช. สกว. สสช. วท. 

กษ. มท. วท. กองทัพบก 
สศช. วช. สกว. สสช. 

กต. รง. ปปง. ปปช. อส. ศย. 
กพร. สตช. สกว. สสช.  

วท. พม. ทก.  
สศช. สกว.สสช. 
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สถานภาพขอมูลและตัวช้ีวัด SDGs ของไทย 

เปาหมาย 
จํานวน

ตัวชี้วัด 

สถานภาพขอมูลและตัวชี้วัดของไทย 

มีอยูแลว ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ตรวจสอบ 

ไมเก่ียวของ
กับไทย 

12 8 1 3 - 

14 11 1 2 - 

26 17 9 - 

11 5 6 - 

14 8 1 5 - 

11 7 2 2 - 
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สถานภาพขอมูลและตัวช้ีวัด SDGs ของไทย 

เปาหมาย 
จํานวน

ตัวชี้วัด 

สถานภาพขอมูลและตัวชี้วัดของไทย 

มีอยูแลว ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ตรวจสอบ 

ไมเก่ียวของ
กับไทย 

6 4 1 1 

17 8 1 8 

12 10 1 1 

11 6 5 

15 6 2 6 1 

13 3 10 
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สถานภาพขอมูลและตัวช้ีวัด SDGs ของไทย 

เปาหมาย 
จํานวน

ตัวชี้วัด 

สถานภาพขอมูลและตัวชี้วัดของไทย 

มีอยูแลว ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ตรวจสอบ 

ไมเก่ียวของ
กับไทย 

7 4 1 2 

10 3 3 3 1 

14 3 11 

23 10 13 

25 6 1 17 1 

รวม 241 119 14 103 5 
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การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลําดับความสําคัญเปาประสงคของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การขับเคล่ือนเปาหมาย

และเปาประสงคการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (ภาพรวม) 

ปลาย 

ส.ค. 
ปลาย 

พ.ย. 

๗๖.๖๓ 

๕.๐๖ 

๗.๔๗ 

๒.๖๕ 
๘.๑๙ 

รอ้ยละ 

หน่วยงานรฐั 

เอกชน 

วิชาการ 

องคก์รระหวา่งประเทศ 

อ่ืน ๆ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของ

เปาประสงคของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน ๕ คร้ัง 

ระหวาง ปลายเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

สัดสวนของประเภทองคกรที่เขารวมการจัดลําดับความสําคัญ 

เกณฑที่ใชในการจัดลําดับ 

ความสําคัญ 

ความพรอม 

ความเรงดวน 

ผลกระทบ 

ขอมูล 

ความรู 

กฎหมาย 

ทรัพยากร 

สังคม 

๒๖ ส.ค. ๕ ก.ย. ๑๒ ก.ย. ๒๕ พ.ย. ๒๘ พ.ย. 



สังคม (PEOPLE) (เปาหมายท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕) 

๑.๓ มาตรการคุมครองทางสังคม 

๒.๑ ยุติความหิวโหย และการเขาถึงอาหารท่ีปลอดภัยเพียงพอ 

๒.๔ ระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืน การเกษตรมีภูมิคุมกันตอการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

๒.๕ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ  

๓.๓ ยุติการแพรกระจายของ HIV และโรคติดตอ  

๓.๔ ลดการตายจากโรคไมติดตอ  

๓.๕ เสริมสรางการปองกันและการรักษาการใชสารในทางท่ีผิด 

(สารเสพติด) 

๓.๖ ลดอุบัติเหตุทางถนน 

๔.๑ สําเร็จการศึกษาประถม มัธยมคุณภาพเทาเทียมและไมมี

คาใชจาย 

๔.๒ เขาถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ 

๕.๒ ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

เศรษฐกิจ (PROSPERITY)  
(เปาหมายท่ี ๗ ๘ ๙ ๑๐ และ ๑๑) 
๗.๓ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

๘.๑ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและ

ย่ังยืน 

๘.๔ ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และดัดความเชื่อมโยง

ระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทําใหส่ิงแวดลอมเส่ือม

โทรม  

๙.๔ อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

๑๐.๑ เพิ่มการเติบโตของรายไดกลุมคนยาก รอยละ ๔๐ ลางสุด 

๑๑.๕ ลดจํานวนการตายและจํานวนคนท่ีไดรับผลกระทบจาก

ภัยพิบัติ 

สิ่งแวดลอม (PLANET)  
(เปาหมายท่ี ๖ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕) 
๖.๑ การเขาถึงน้ําดื่มปลอดภัย มีราคาหาซื้อได 

๑๒.๔ การจัดการสารเคมีและของเสียท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๑๔.๔ การฟนฟูทรัพยากรทางทะเล 

๑๔.๖ ยับย้ังรูปแบบการอุดหนุนประมงเกินขีดจํากัดและ IUU 

๑๕.๒ การจัดการปาอยางย่ังยืน 

๑๓.๑ เสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ

อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับภูมิอากาศ 

๑๓.๒ บูรณาการมาตรการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ในนโยบาย  

๑๕.๑ อนุรักษฟนฟูระบบนิเวศบนบก น้ําจืด พื้นท่ีชุมน้ํา  

๑๖.๒ ยุติการคามนุษย และความรุนแรงตอเด็ก 

๑๖.๕ ลดการทุจริตคอรรัปชั่น 

๑๗.๑ การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

๑๗.๑๑ เพิ่มสวนแบงการสงออกของประเทศกําลังพัฒนา 

๑๗.๑๔ ยกระดับความสอดคลองเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

สันติภาพ สถาบันที่เขมแข็ง และ

ความยุติธรรม (PEACE) 

หุนสวนการพัฒนา  

(PARTNERSHIP) 

(เปาหมายท่ี ๑๖) 

(เปาหมายท่ี ๑๗) 

 

เปาประสงคที่มีความสําคัญสูงสุด ๓๐ เปาประสงค จําแนกตามกลุมเปาหมาย 



การขับเคล่ือน SDGs ในภาคเอกชน 



การขับเคล่ือน SDGs ในภาคเอกชน 





 
Climate 
Change 

 
Water 

 
 

Community 
& Society 

 
 

Education 

Community& 

Society 

คณะทาํงานย่อย 4 ด้าน 
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ตัวอยางการขับเคล่ือน SDGs ในภาคเอกชน 



Theme: 2 ºC Campaign 

Enhance Efficiency,  

Improve Energy Consumption,  

and Better Environment    

1. New Co-Gen   

2. Debottlenecking   

3. New CCR :  

Construction Time Frame:  2014-

2018 

ส่งเสริมจิตสาํนึกและนวัตกรรมส่ิงแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนตํ่า 

“เมืองไทย ไร้ขยะ”  
     ริเร่ิม โครงการการบริหารจัดการนํา้และป่า 

           ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  

Carbon offset จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 3 Es Project 
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ตัวอยางการขับเคล่ือน SDGs ในภาคเอกชน 



Theme: Clean Energy 

     ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในไทยและญ่ีปุ่น 138 MW. 

“โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์”  

ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิต 
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ตัวอยางการขับเคล่ือน SDGs ในภาคเอกชน 



CSR 

CORE 
BUSINESS 

COLLABORATION 
 
 
Public –Private –People  
Partnership 

1 2 3 
28 

รูปแบบการขับเคล่ือน SDGs ภาคเอกชน 



รูปแบบการขับเคล่ือน SDGs ในภาคประชาสังคม 

ระดบัการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 

องคกรภาคประชาสังคมท่ี

ไมยอมรับการดําเนินการ

ใด ๆ จากรัฐบาลท่ีไมเปน

ประชาธิปไตย 

องคกรภาคประชาสังคมที่มีความขัดแยง

กับภาครัฐ/ภาคเอกชน และอาจใช SDGs  

เปนเคร่ืองมือหนึ่งในการขับเคล่ือนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนระดับพ้ืนที่และนโยบาย 

องคกรภาคประชาสังคมที่ใช 

SDGs เปนโอกาสในการผลักดัน

ประเด็นดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

และรวมมือกับภาครัฐในระดับ

นโยบาย 

1 2 3 

รปูแบบการ

มีส่วนรว่ม 
• ไมมี่ส่วนร่วม 

• มีส่วนร่วมกบัภาครฐัในบางโอกาส 

• ใช ้SDGs ในการสนับสนุนหรือคา้นการ

ดาํเนินการของภาครฐั/เอกชน 

• วงเสวนา/สมัมนาท่ีแยกออกจากการดาํเนินการ

ของ สศช.  

• แนวคิดเร่ืองการทาํ Shadow Report 

• มีส่วนร่วมกบัคณะทาํงานยอ่ยของ คณะกรรมการ

เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยนื (กพย.)  

• มีส่วนร่วมกบักระบวนการขบัเคล่ือนระดบันโยบาย 



ความเคล่ือนไหวบางประการในภาคประชาสังคม 

มลูนิธิมัน่พฒันา 



ความเคล่ือนไหวบางประการในภาคประชาสังคม 

การประชุมเครือขายภาคประชาสงัคมที่วาดวยเรื่อง SDGs ที่ผานมา 
 

การประชุมครั้งที่ 1: 28 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมสุโกศล (เจาภาพ: สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม) 

 

การประชุมครั้งที่ 2: 8 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เจาภาพ: SDG Move และ

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ) 

 

People GO Forum: 11 ธันวาคม 2559  

 

การประชุมภาคประชาสังคม: 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเบิรคเลย ประตูน้ํา (เจาภาพ: สศช.) 

 

การเสวนารวมพลังภาคประชาสังคมเพ่ือเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนครั้งที่ 1: 3 กุมภาพันธ 2560 ณ สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เจาภาพ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ)  

 

การประชุมสมัชชาองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ: 6-7 กุมภาพันธ 2560 

 

 

 

 



ความเคล่ือนไหวบางประการในภาควิชาการ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 

โครงการประสานงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG Move) 
 

• ใหทุนวิจัยแกนักวิจัยเพื่อสํารวจสถานการณปจจุบัน ความพรอม และทางเลือกมาตรการเศรษฐกิจ สังคม 

และกฎหมายในการบรรลุ SDGs แตละเปาหมาย (ปจจุบันใหทุนแลว 12 เปาหมาย ยังขาดอีก 5 

เปาหมาย - 3, 6, 10, 11, 17) 

• ติดตามความกาวหนาในการขับเคล่ือน SDGs ท้ังในและตางประเทศ 

• ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในระดับโลก 

• จัดลําดับความสําคัญเปาประสงคท่ีสําคัญ 30 เปาประสงค 

• สนับสนุนองคความรูดาน SDGs 

• สนับสนุนภาคสวนตาง ๆ ในการขับเคล่ือน SDGs  

• ส่ือสาธารณะ - www.sdgmove.com  

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 

สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

• สราง Platform ในการแลกเปล่ียนเรียนรูในภาคประชาสังคม  

• สนับสนุนองคความรูดาน SDGs 

• สนับสนุนภาคประชาสังคมในการขับเคล่ือน SDGs  

 

http://www.sdgmove.com/
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