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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษของสหประชาชาติ หรื อ เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ
Millennium Development Goals (MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕ และ
ประเทศต่างๆ อยู่ในระหว่างพิจารณาจัดทาวาระการพัฒนาชุดใหม่ ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย กับ วาระการพัฒ นาของสหประชาชาติที่จะกาหนดขึ้น ซึ่งจะเป็นยุท ธศาสตร์การพัฒ นา
ระหว่างประเทศที่ใช้ร่วมกันในระยะ ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้าไทยจึงจาเป็นต้องมีส่วนกาหนดทิศทางของ
บริบทแวดล้อมระหว่างประเทศที่จะมีผลต่อการดาเนินงานภายในประเทศไทย การระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในเวที
พหุภาคี นอกจากนี้ ไทยยังเป็นสมาชิกของคณะทางาน Open Working Group on Sustainable
Development Goals ซึ่งเป็นคณะทางานระดับรัฐบาลกลุ่มเล็ก มีสมาชิกเพียง ๓๐ ที่นั่ง จาก
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ จนต้องมีการจับกลุ่มประเทศที่จะครองที่นั่ง
ร่วมกัน คณะทางานนี้อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ
การพิ จ ารณาว่ า ไทยควรจะผลั ก ดั น ประเด็ น ใดในการจั ด ท าวาระการพั ฒ นาของ
สหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อนามาเป็นท่าทีไทย จาเป็นต้องพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ เป็น พื้ นฐาน เพื่อ นาประเด็น ที่ มีค วามส าคั ญ ต่อ ไทยในล าดับ ต้ น
มาพิจารณา จากนั้น จึงนาประสบการณ์ในการอนุวัติเป้าหมาย MDGs มาประกอบเพื่อเรียนรู้จาก
ความสาเร็จและบทเรียนที่ผ่านมา โดยเฉพาะสิ่งที่ยังทาไม่สาเร็จ หรือประเด็นท้ าทายที่เกิดขึ้นมา
ภายหลังจากกาหนดเป้าหมาย MDGs นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณากรอบการเจรจาที่กาหนดโดยผล
การประชุมรีโอ+๒๐ และข้อเสนอแนะจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของเลขาธิการสหประชาชาติ
ว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ อีกด้วย
ผลการศึกษานี้ปรากฏว่า ประเด็นหลักที่ไทยควรผลักดัน ๓ ประเด็นได้แก่
๑. การขจัดความยากจนและเหลื่อมล้าที่ไทยยังคงไม่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการขจัดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมที่ มีผ ลต่อเสถียรภาพทางการเมือ ง
เศรษฐกิจและสังคม และเป็นประเด็นร่วมที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสาคัญ โดยประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยยังคงอยู่ในสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หากสามารถลดความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจได้ ก็จะเป็นผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญเติบโตของภูมิภาคโดยรวม
๒. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งเป็นสิ่งท้าทายใหม่ที่ MDGs ไม่ได้ครอบคลุมถึง
แต่เป็นแนวโน้มใหม่ที่ไทยและประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะต้อง
ประสบ ภัยพิบัติที่เพิ่มทั้งความถี่และความรุนแรง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังเช่นมหาอุทกภัยเมื่อปี
๒๕๕๔ การผลักดันประเด็นดังกล่ าว จะทาให้ ไทยและประเทศในภูมิภ าคมีภูมิคุ้มกันและลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย
๓. การประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประเด็นที่ไทยควรผลักดันให้ประเทศอื่นๆ มีนโยบาย
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยในการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม มีผลต่อการขจัดความยากจน และการพัฒนา

จ
มนุ ษย์ โ ดยรวม ที่ห ลายประเทศให้ ความส าคั ญ โดยเฉพาะในยุ คโลกาภิวัตน์ และการรวมตัว เป็ น
ประชาคมอาเซียน และการสร้างโครงข่ายการคมนาคมที่จะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรมากขึ้น
กว่าเดิมอย่ างมาก อัน จะมีผ ลกระทบต่อการเฝ้ าระวัง การลดความเสี่ ยงของการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อจากประเทศที่ไทยมีพรมแดนติดต่อกันซึ่ งไม่มีศักยภาพทางสาธารณสุขเท่าเทียมกับไทย ซึ่ง
คาดการณ์ว่าปัญหาสาธารณสุขชายแดนจะเป็นที่น่ากังวลยิ่ง
ในเชิงนโยบาย ประเด็นทั้งสามข้างต้น ควรเป็นท่าทีไทยที่จะใช้ในการเจรจาในเวทีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และไทยน่าจะกาหนดเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะใช้ห ยิบยกในทุกระดับ
ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค รวมทั้งในการกาหนดแนวทางการให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินนโยบายต่างประเทศเป็นไปอย่างมีบูรณาการและ
มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนในการตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาของไทยด้วย
ในเชิงการดาเนินการ กระทรวงการต่างประเทศควรหารือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บูรณาการการดาเนินงานภายในประเทศกับการแสดงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การบูรณาการแผนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ กระทรวงการ
ต่างประเทศควรหาแนวร่วมจากประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานสหประชาชาติ
เพื่อสนับสนุนในการผลักดันท่าทีไทยในเวทีต่างๆ อย่างเหมาะสม และควรเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอีกด้วย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องประเด็นที่ไทยควรผลักดันในการจัดทาวาระการพั ฒนา
ของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ฉบับนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้เขียนติดตามประเด็นเรื่อง
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระหว่างประจาการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
โดยเฉพาะได้เข้าร่วมในการเจรจาจัดทาเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ รีโอ+๒๐ ที่นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายนปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
การประชุ มด้ านการพัฒ นาที่ยั่ งยื น ในระดับ ผู้ น าที่ส าคั ญที่ สุ ด และผลการประชุ มดัง กล่ าวได้ ว าง
แนวทางการจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ เพื่อจะได้พัฒ นาออกมาเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะนามาใช้ภายหลังจากที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือ MDGs จะสิ้นสุดลง
ในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) อัน เป็ น ประเด็น หนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในประชาคม
ระหว่างประเทศในขณะนี้
ผู้เขียนได้ทาการศึกษานี้ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีข้อริเริ่มที่จะจัดการประชุม
ระดับรัฐมนตรีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อหารือกันในเรื่องการบรรลุเป้าหมาย MDGs และการ
จัดทาวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ ซึ่ง
ประเทศไทยควรจะต้องเตรียมท่าทีที่จะผลักดันในกรอบดังกล่าว ผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นประโยชน์
ต่อการเตรียมท่าทีไทยในการเจรจาครั้งนี้ และในการเจรจาต่างๆ ที่จะมีขึ้นในกระบวนการระดับโลกที่
นครนิวยอร์ก ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสถานภาพและแสดงบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม
นักบริห ารการทูต รุ่น ที่ ๕ ได้อย่างดียิ่ง และขอบพระคุณคณาจารย์ที่ป รึกษา ประกอบด้ว ย ท่าน
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาและชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา
ครั้งนี้จนเป็นผลสาเร็จด้วยดี และขอขอบคุณ สมาชิกกองกิจการเพื่อการพัฒนา เพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมรุ่นที่
ได้กรุณาสนับสนุนข้อมูลในสายงานของท่านอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
อุรวดี ศรีภิรมย์
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิด วรรณกรรมและกรอบการศึกษา
๒.๑ แนวคิด
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บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓.๒ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาหมอกควัน
๓.๓ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก คณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยวาระการ
พัฒนาภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕
ช คณะทางาน Open Working Group of the General Assembly on
Sustainable Development Goals
ประวัติผู้เขียน
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
๑.๑.๑ วาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ในปัจจุบัน : เป้า หมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals)
เมื่อวันที่ ๖-๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ ผู้นาประเทศต่างๆ จานวน ๑๘๙ ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก
และได้รับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ซึ่งกาหนดวาระการพัฒนาให้
ประเทศต่างๆ ดาเนินการร่วมกันในโอกาสที่เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะความ
ยากจน ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน
ในการประชุมครั้งนั้น ผู้ นาได้เห็ นชอบร่ว มกั นที่จะใช้เ ป้าหมายการพัฒ นาแห่ ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) ที่เสนอโดยนายโคฟี อันนัน
เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น เป้าหมาย MDGs ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก ๘ ประการที่
กาหนดกรอบระยะดาเนินการเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) อีกทั้งมีการกาหนดเป้าหมาย
ย่อยและตัวชี้วัดไว้ด้วย เป้าหมายหลัก MDGs ๘ ประการ ประกอบด้วย
เป้าหมายหลักที่ ๑ ขจัดความยากจนและความหิวโหย
เป้าหมายหลักที่ ๒ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป้าหมายหลักที่ ๓ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี
เป้าหมายหลักที่ ๔ ลดอัตราการตายของเด็ก
เป้าหมายหลักที่ ๕ พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์
เป้าหมายหลักที่ ๖ ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสาคัญอื่นๆ
เป้าหมายหลักที่ ๗ รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายหลักที่ ๘ ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
หลั ง จากที่ ป ระเทศต่ า งๆ รั บ รองเป้ า หมาย MDGs แล้ ว รั ฐ บาลประเทศต่ า งๆ
สหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมต่างยึดเป้าหมาย MDGs เป็นเป้าหมาย
ในการดาเนินการด้านการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติเพื่อดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย MDGs ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ เรื่อยมาจนปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ร่วมรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษและได้รับรองเป้าหมาย MDGs
แล้วนามาดาเนินการภายในประเทศของทุกภาคส่วนโดยบูรณาการเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย MDGs ส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ปี

๒
๒๕๔๗ ก่อนครบกาหนดเวลาในปี ๒๕๕๘ ยิ่งไปกว่านั้น ไทยยังได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ
จากความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเทศที่มีรายได้ขนาดกลางที่ มีประสบการณ์ยาวนานใน
การพัฒนามนุษย์ ตลอดจนได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีบทบาท
ให้ความช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ อันเป็นเป้าหมายประการที่ ๘ ของ MDGs
๑.๑.๒ การกาหนดวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕
หลังจากการรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษและเป้าหมาย MDGs ผ่านมาแล้ว ๑๒
ปี แม้ประเทศต่างๆ จะพยายามดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย MDGs แต่ประเทศส่วนใหญ่ก็ยังไม่
อาจบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ประเทศส่วนใหญ่ต่างพยายามเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายและอุปสรรคในการพัฒนาทั้งที่มี
อยู่เดิมและที่ได้เกิดขึ้นมาภายหลัง โดยเฉพาะจากโลกาภิวัตน์ อาทิ การเพิ่มจานวนประชากรโลก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคติดต่ออุบัติใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก วิกฤตอาหารและ
พลั ง งาน และการเพิ่ ม ความถี่ แ ละความรุ น แรงของภั ย พิ บั ติ ทั่ ว โลก รั ฐ บาลประเทศต่ า งๆ
สหประชาชาติ และประชาคมระหว่างประเทศจึงหันมาทบทวนแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อปี ๒๕๕๕ ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีของการประชุมสุดยอดในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ครั้งแรกหรือ United Nations Conference on Environment and Development (ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันในนาม The Earth Summit เมื่อปี ๒๕๓๕ หรือ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์
สาธารณรั ฐ บราซิ ล ) นั บ เป็ น จุ ดเปลี่ ยนจากการมุ่ง พัฒ นาเศรษฐกิจมาเป็น การค านึงถึ งการรักษา
สิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมกันด้วย สหประชาชาติได้จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development หรือ Rio+๒๐) ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๒มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยเป็นความพยายาม
ครั้งสาคัญที่ผู้นาและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ ๑๙๑ ประเทศ หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของการดาเนินการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและพิจารณาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยหวังที่จะปรับกระบวน
ทรรศน์ในการพั ฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีความสมดุลย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สาหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เสด็จเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ผู้นาประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม Rio+๒๐ ได้รับรองเอกสารผลการประชุม
ดังกล่าวชื่อ The Future We Want โดยย้าเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะดาเนินการให้บรรลุการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และพิจารณาประเด็นที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งท้าทายใหม่ต่อการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่ควรจะได้รับการรวบรวมในกรอบแนวคิดในการพัฒนาภายหลัง
ค.ศ. ๒๐๑๕ (post-๒๐๑๕ UN development agenda) ตลอดจนได้กาหนดกระบวนการจัดทา
เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals-SDGs) เพื่อผลักดันวาระการ
พัฒนาของสหประชาชาติภายหลังจากที่ MDGs จะสิ้นสุดลงใน ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง
๒ ปี นับจากปีปัจจุบัน

๓
กระบวนการเพื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒ นาของสหประชาชาติป ระกอบด้ว ย
๓ กระบวนการหลัก ได้แก่
๑) กระบวนการของเลขาธิการสหประชาชาติ โดยการจัดทารายงานของคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (High Level Panel of Eminent
Persons on the Post-๒๐๑๕ Development Agenda) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนายบัน คีมูน
เลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยสมาชิก ๒๗ คน มี นาย Susilo Bambang Yudhoyono
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นาง Ellen Johnson Sirleaf ประธานาธิบดีไลบีเรีย และนาย David
Cameron นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเป็นประธานร่วม และเพิ่งจะเสนอรายงานต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒) กระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาล จัดตั้งขึ้นตามผลการประชุม Rio+๒๐ วรรค
ที่ ๒๔๘ โดยข้อตัดสินใจของประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
จัดตั้งคณะทางาน Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals๑
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๓๐ ที่นั่ง ทั้งนี้ กลุ่ มเอเชียและแปซิฟิกได้รับโควต้า ๗ ที่นั่งสาหรับ
สมาชิกของกลุ่มซึ่งมี ๒๑ ประเทศ จึงตกลงแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก ๓ ประเทศ ใช้
ระบบหมุนเวียน (rotation) โดยประเทศสมาชิกในแต่กลุ่มจะผลัดกันเป็นผู้แทนใน OWG โดยไทยได้
อยู่กลุ่มเดียวกับภูฏานและเวียดนาม และคณะทางานนี้ได้เริ่มการเจรจาเพื่อจัดทาข้อเสนอเป้าหมาย
Sustainable Development Goals ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๘ ภายในปี ๒๕๕๗
๓) การจัดตั้ง Global Thematic Working Groups โดยสหประชาชาติเพื่อ
ติด ตามและขยายผลการประชุ ม Rio+๒๐ โดยแบ่ง คณะท างานเพื่ อศึ กษา ๑๑ หั ว ข้อ ได้ แ ก่
(๑) Inequalities (๒) Health (๓) Education (๔) Growth and Employment (๕)
Environmental Sustainability (๖) Governance (๗) Conflict and Fragility (๘) Population
Dynamics (๙) Food and Nutrition Security (๑๐) Energy และ (๑๑) Water แต่ละคณะทางาน
มีประเทศสมาชิกและหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุน หลักในแต่ละหัวข้อ โดย
เสร็จสิ้นการดาเนินการเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเสนอต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติ
๑.๑.๓ ความสาคัญของการกาหนดวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ.
๒๐๑๕
สหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับการ
กาหนดวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ เนื่องจากวาระการพัฒนาชุดใหม่นี้
จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศที่สาคัญที่สุดต่อไปอย่างน้อยในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ซึ่งจะ
มีส่วนสาคัญในการกาหนดบริบทการพัฒนาและการระดมทรัพยากรทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศมาเพื่อรองรับวาระการพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของ
ประเทศสมาชิก หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษ และหน่วยงานด้านการพัฒนา
๑
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๔
ระหว่างประเทศ ตลอดจนหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆ อีกทั้งการดาเนินงานของภาคประชาสังคมเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติด้วย
หลังจากการจัดทากรอบวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ แล้ว ประเทศต่างๆ
จะร่วมกันกาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals หรือ SDGs
ที่จะเกิดขึ้นมาแทนที่ MDGs ซึ่งประเทศต่างๆ มุ่งที่จะผลักดันประเด็นที่ตนเห็นว่าควรจะได้รับ
ความสาคัญลาดับ ต้นให้อยู่ในวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ทั้งนี้ มีหลายประเทศที่ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมาย MDGs ได้ จึงยังคงมีความกังวลกับความต่อเนื่องของการพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของ MDGs หลายประเทศเรียนรู้จากบทเรียนของการดาเนินงานตาม MDGs อีกทั้งเผชิญกับ
ข้อจากัดและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก บางประเทศกาลังพัฒนาก็มี
ความกังวลว่าวาระการพัฒนาใหม่ ตลอดจนเป้าหมาย SDGs ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นภาระที่ไม่สามารถ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือรัฐบาลของตนอาจถูกจากัดทางนโยบายการพัฒนา เนื่องจาก
จะต้อ งเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกั บ สหประชาชาติ การเจรจาภายใต้ คณะทางาน OWG ซึ่ งเป็ น
กระบวนการหลักระหว่างรัฐบาลที่จะนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา SDGs จึงมีความท้าทาย
อย่างมาก รวมทั้งต่อประเทศไทยที่ร่วมเป็นสมาชิกคณะทางาน OWG ด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาระหว่างประเทศ
มาโดยตลอด นับจากการบรรลุเป้าหมาย MDGs เกือบทั้งหมดก่อนเวลาที่กาหนด จึงได้รับการยอมรับ
และความสนใจจากสหประชาชาติและประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่า ที่ต้องการเรียนรู้จาก
ความสาเร็จของไทยและนาไปปรับใช้ในประเทศตน ไทยยังมีบทบาทโดดเด่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา เป็นประเทศกาลังพัฒนาที่ให้ความช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาด้วยกันทั้งในภูมิภาคและ
นอกภูมิภาค การที่ไทยมีดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการใน
สาขาที่ ไทยมีค วามเชี่ ย วชาญทาให้ ป ระเทศพัฒ นาแล้ ว ประสงค์จะร่ว มมือ กับไทยในการให้ ความ
ช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งบทบาทในการพัฒนานี้เป็นประเด็นที่ไทยสามารถแสดงบทบาท
อย่างแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศ ในการร่วมกันกาหนดวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่ง
จะเสริมสร้างสถานภาพและบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความนิยมต่อไทยในหมู่ประเทศ
ต่างๆ อันจะเป็นผลดีต่อการรณรงค์ตาแหน่งต่างๆ ในสหประชาชาติของไทย
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารท่าทีไทย (position paper) ต่อ
ประเด็น ทางยุ ทธศาสตร์ ด้านการพัฒ นา ๓ ประเด็นหลั กที่ไทยควรผลั กดัน ในเวทีส หประชาชาติ
สาหรับเป็นท่าทีไทยในการเจรจาจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ การ
เจรจาของคณะทางาน Open Working Group on Sustainable Development Goals และการ
หารือระดับรัฐมนตรีของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะทางนโยบายในการ
นาประเด็นด้านการพัฒนามาใช้เสริมสร้างสถานภาพและบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งให้
ได้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพื่อผลักดันประเด็นด้านการพัฒนาดังกล่าว

๕
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้จะมุ่งพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาหลักของไทย ๓ ประเด็นที่ควร
จะนามาเป็นท่าทีไทยสาหรับการเจรจาจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕
ที่กาลังดาเนินอยู่และจะเจรจาเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๗
๑.๓.๒ วิธีการดาเนินการศึกษา
๑) รวบรวมข้อมูลและศึกษานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย การ
ดาเนิ นงานของไทยตามเป้ าหมายการพัฒ นาแห่ งสหั สวรรษ และประเด็นด้านการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศที่ได้รับความสาคัญจากประเทศต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นกรอบการเจรจา
๒) วิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญสาหรับไทยโดยใช้เกณฑ์ ๓ ประการที่จะ
วัดว่าเป็นประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทยและจะส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของไทยในเวที
สหประชาชาติ กล่าวคือ ๑) เป็นประเด็นที่สาคัญต่อการพัฒนาของไทย ซึ่งจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๒) เป็นประเด็นที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของเป้าหมาย MDGs และ ๓) เป็นประเด็นที่อยู่ในกรอบการเจรจาจัดทาวาระการพัฒนา
ภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อปี ๒๕๕๕
๓) วิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อเป็นประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ไทยควรจะผลักดันในการเจรจาจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ
ภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ และการเจรจาระหว่างประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ
๑.๓.๓ ระเบียบวิธีการศึกษา
จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยที่ประเด็นที่ศึกษาเป็นประเด็นที่เพิ่งจะเกิด
ใหม่ จึงจะค้นคว้าจากเอกสารสหประชาชาติและหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เอกสาร
หน่วยงานภาครัฐ และเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานที่ดาเนินงานในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ดังนี้
๑.๔.๑ ได้มาซึ่งประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ไทยควรผลักดันในการกาหนดวาระการพัฒนา
ของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อเป็นเอกสารท่าทีไทยในการเจรจาในฐานะสมาชิกของ
คณะทางาน Open Working Group on SDGs และในการประชุมระดับรัฐมนตรีในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิก : จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปสู่วาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ภายหลัง
ค.ศ. ๒๐๑๕ (Asia-Pacific Ministerial Dialogue : From the MDGs to the UN Development
Agenda beyond ๒๐๑๕) ที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดขึ้นร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมสาหรั บภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่
กรุงเทพฯ

๖
๑.๔.๒ ได้ข้อเสนอทางนโยบายเพื่อกาหนดประเด็นด้านการพัฒ นาที่จะนาไปใช้ในการ
ยกระดับบทบาทและสถานภาพของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๑.๔.๓ ได้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพื่อผลักดันท่าทีไทยสาหรับการเจรจาระหว่าง
ประเทศด้านการพัฒนาในเวทีสหประชาชาติ และการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กับประชาคมระหว่างประเทศ

บทที่ ๒
แนวคิด วรรณกรรมและกรอบการศึกษา
๒.๑ แนวคิด
๒.๑.๑ ประเด็น ที่ไทยควรผลั กดันในวาระการพัฒ นาของสหประชาชาติภ ายหลั ง ค.ศ.
๒๐๑๕ ควรจะเป็นประเด็นด้านการพัฒนาที่สาคัญสาหรับไทย โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนา
ประเทศของไทยในระยะยาว ที่ได้พิจารณาสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ได้ประเด็นที่
มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยอย่างแท้จริง และหากผลักดันได้สาเร็จ ประชาคม
ระหว่างประเทศจะกาหนดวาระการพัฒนาระดับโลกที่สอดคล้องและเกื้อหนุนผลประโยชน์ของไทย
เสริมสร้างบรรยากาศแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการดาเนินงานในระดับประเทศ
๒.๑.๒ ประเด็นด้านการพัฒนาที่ไทยควรผลักดันให้เป็นวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ
หลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ น่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือ Millennium
Development Goals (MDGs) ที่เป็นวาระการพัฒนาของสหประชาชาติที่ปัจจุบัน โดยพิจารณาทั้ง
ในแง่มุมของความสาเร็จของไทยในการอนุวัติตามเป้าหมาย MDGs ซึง่ มีหลายเป้าหมายที่ไทยสามารถ
บรรลุได้ก่อนเวลาที่กาหนด และในแง่มุมของบทเรียนที่ได้รับจากการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ MDGs
ว่ามีประเด็นใดทีส่ าคัญแต่ไทยยังคงไม่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการ หรือมีสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นมา
ใหม่หลังจากที่กาหนดเป้าหมาย MDGs ไปแล้ว และเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
๒.๑.๓ นอกจากนี้ ประเด็ น ด้ า นการพั ฒ นาที่ ไ ทยควรผลั ก ดั น ควรจะเป็ น ประเด็ น ที่
ประชาคมระหว่างประเทศมีความสนใจร่วมกัน หรือ เห็นว่าเป็นสิ่งท้าทายใหม่ที่วาระการพัฒนาชุด
ปัจจุบันไม่สามารถรับมือได้ และจาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับสิ่งท้าทายเหล่านั้น โดยน่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในกรอบการเจรจาตามที่
ปรากฏในผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประเด็นที่ศึกษาเป็นประเด็นทางนโยบายที่ค่อนข้างใหม่ เพิ่งจะเริ่มการพิจารณาเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๖ และยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆ วรรณกรรมที่นามาศึกษาจึงมาจาก
เอกสารราชการโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เอกสารสหประชาชาติ
ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน รายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานระหว่าง
ประเทศด้านการพัฒนา อาทิ ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ตลอดจนรายงาน
ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับ สูงของเลขาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ.
๒๐๑๕

๘
๒.๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้คาดการณ์ถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงสาคัญทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีความจาเป็นที่ จะต้อง
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ
การพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความยั่ งยื นในระยะยาว โดยยึดในหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ และการพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศนาไปสู่ความ
สมดุ ล และยั่ ง ยื น สามารถจั ด การความเสี่ ย ง ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ความเปลี่ ย นแปลง มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ประเมินสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศคือ กฎ กติกาใหม่ของโลกในด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ทุกประเทศต้อง
ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บ่ อ ยครั้ ง และรุ น แรง ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งานโลกมี แ นวโน้ ม จะเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการ
ดารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น และการก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลกอาจส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย
สาหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงในประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ระบุว่า
ในด้านเศรษฐกิจ ไทยสามารถรักษาอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่
ในเกณฑ์ดี มีการปรับโครงสร้างการผลิตจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่ภาค
เกษตรยั ง คงมี ความส าคั ญ อย่ างไรก็ ต าม ระบบเศรษฐกิ จ ไทยยั ง มี ค วามอ่ อ นแอจากด้ า นปั จ จั ย
สนั บ สนุ น โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน
กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สาหรับในด้านสังคม ไทยต้องเผชิญกับภาวะการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะมี
ผลต่อการขาดแคลนกาลังคนและการผลิตของประเทศ และภาวะการย้ายถิ่นไปสู่การขยายเมือง ทา
ให้มีความยึดโยงทางสังคมลดลง นอกจากนี้ คนไทยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุ ขภาพทาให้ มี ภ าวะเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อรัง เพิ่ มขึ้น เป็ นภาระค่าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาลของภาครั ฐ
ในอนาคต มีปัญหากลุ่มด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้ทั่วถึง มีความเหลื่อมล้าทาง
รายได้ของประชากร ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกกับกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ความเหลื่อมล้าเหล่านี้
นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนา ทั้งนี้ ยังเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน ส่วนการเปลี่ ยนแปลง
สภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศส่ งผลซ้ าเติม ให้ ปั ญหาทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มรุ นแรง

๙
กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยงข้างต้นได้นาไปสู่การวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจากัดของ
ประเทศ และประเด็นที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เพื่อวางจุดยืนในการพัฒนาในระยะยาว โดย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญ จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ และสั ง คมให้ กับทุ กคน ปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจ ให้ มีฐ านการพัฒ นาที่
ครอบคลุม ทั่วถึงและยั่งยืน ให้คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนมุ่งพัฒนา
คนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ค นมีความพร้อมทั้งร่างกายแข็งแรง
สติปัญญารอบรู้ จิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน
๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพื่อเป็นฐานผลิตอาหารและพลังงาน สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร
๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เชื่อมโยงมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุ นของประเทศให้เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
๖) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความ
สามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๒.๒.๒ รายงานผลการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย
นับจากที่ไทยได้ร่วมรับรองเป้ าหมาย MDGs ของสหประชาชาติ เมื่อปี ๒๕๔๓
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น
หน่วยงานหลักในการติดตามผลการดาเนินการตามเป้าหมาย MDGs โดยได้จัดทารายงานฉบับแรก
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานตามเป้าหมาย MDGs ของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๔๗ ซึ่ง
ปรากฏว่าไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย MDGs ก่อนหน้าปีเป้าหมาย ( ๒๕๕๘) ถึง ๑๐ ปี ด้านความ
ยากจน ความหิวโหย ความไม่เท่าเทียมทางเพศ โรคเอดส์และมาลาเรีย นอกจากนี้ คาดว่า จะบรรลุ

๑๐
เป้าหมายด้านการศึกษาในไม่ช้า อีกทั้งมีความก้าวหน้าที่น่าพอใจด้านการลดอัตราการตายของเด็ก
การพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ การรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่สาคัญในสายตาของ
ประชาคมระหว่างประเทศคือการที่ไทยริเริ่มแนวคิดเรื่อง “ MDGs Plus” ซึ่งกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ท้าทายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไทยให้ความสาคัญกับเป้าหมาย MDGs เป้าหมายที่ ๘ ในการ
เสริมสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ขนาดกลางและมีบทบาทสนับสนุน
ประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ให้บรรลุ MDGs โดยการส่งเสริมความร่วมมือแบบใต้ -ใต้ (South-South
cooperation) ซึ่งไทยได้จัดทารายงานเรื่องนี้แยกต่างหากอีกฉบับหนึ่ง
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย MDGs ในรายงานฉบับแรก พ.ศ. ๒๕๔๗ ปรากฏ
ด้วยว่า ไทยยังคงเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายประการ โดยไทยยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่าง
ภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ ในประเทศ แม้ว่าไทยจะมีความก้าวหน้าในการขจัดความยากจนในภาพรวม
แต่ยังมีช่องว่างระหว่างภูมิภาคและกลุ่มประชากร ความยากจนยังกระจุกตัวในชนบท และมาตรการ
ขจัดความยากจนไม่เข้าถึงกลุ่มคนยากจนที่สุดและกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งยังไม่มีความก้าวหน้าในด้านการ
กระจายรายได้ แม้ว่าไทยประสบความสาเร็จในการขยายบริการทางสังคม แต่ยังมีความท้าทายจาก
การส่งเสริมคุณภาพ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ต่อมา ในการรายงานผลตามเป้าหมาย MDGs ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็น
รายงานฉบับล่าสุดพบว่าประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลายด้าน ได้แก่การขจัดความ
ยากจนและความหิว โหย การให้ เด็กทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาการส่งเสริมความ
เท่าเทียมกันทางเพศ การต่อสู้โรคเอดส์การลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสะอาด
และส้ ว มที่ ถูกสุ ขลั ก ษณะและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัดรวมทั้ งการเป็ น
หุ้นส่ วนการพัฒนาในประชาคมโลก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกทั้งการบรรลุเป้าหมายท้าทายหรือ MDGs Plus
ที่ประเทศไทยกาหนดขึ้นเองในเรื่องการลดอัตราการตายของเด็กและพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ใน
พื้นที่ห่างไกลและชายขอบ
เมื่อพิจารณาในแง่ของความยั่งยืนของความสาเร็จในเป้าหมาย MDGs ที่บรรลุแล้ว
รายงานพบว่า ไทยอาจมีปัญหาเรื่องความยั่งยืนของความสาเร็จในบางด้าน อันเนื่องมาจากปัญหา
อุปสรรคใหม่ๆ ทาให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายลดลง เป้าหมายเหล่านี้ได้แก่ เป้าหมายย่อยของ
MDGs เรื่องการชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคสาคัญอื่นภายในปี ๒๕๕๘ ผลกระทบจากโรค
เอดส์ทาให้อัตราการป่วยและตายด้วยโรควัณโรคไม่มีแนวโน้มลดลง และมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นถ้า
เกิดการระบาดโรคเอดส์รอบใหม่
สาหรับเป้าหมาย MDGs Plus ที่ไทยกาหนดขึ้นเพิ่มเติมเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมาก
และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือมีโอกาสต่าที่จะบรรลุเป้าหมาย ได้แก่
๑) ลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ต่ากว่าร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๒ เพราะปัญหา
ทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ
๒) ให้เด็กทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในปี ๒๕๔๙ พบว่า
อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียนรวมสูงร้อยละ ๙๕-๙๖ ต่อเนื่องมา ๔-๕ ปีแล้ว จึงที่น่าจะบรรลุ
เป้าหมายได้ในเร็วนี้

๑๑
๓) การให้เด็กทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในปี ๒๕๕๘
มีแนวโน้มดีขึ้นโดยลาดับจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
๔) การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นผู้ ห ญิ ง ในรั ฐ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และต าแหน่ ง
ผู้บริหารระดับสูงของราชการเป็นสองเท่าในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย
๕) การลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่าห้าปีและอัตราส่วนการตายของมารดา
ในเขตพื้นที่สูงจังหวัดภาคเหนือบางแห่ง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี ๒๕๔๘๒๕๕๘ มีโอกาสต่าที่จะบรรลุ เนื่องจากอุปสรรคด้านกายภาพและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
๖) การเพิ่มสัดส่วนการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ ๓๐ ภายในปี
๒๕๔๙ คือเพิ่มได้ร้อยละ ๒๒ แต่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๓ ผลการประชุมสหประชาชาติว่า ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations
Conference on Sustainable Development) หรือการประชุม Rio+๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมและ
กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของประชาคมโลกที่จะยึดมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยส่ งเสริมให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าการขจัดความยากจนเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งตระหนักถึงความจาเป็นที่จะทาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางหลัก
ในทุกระดับโดยบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและตระหนักถึงความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ผู้นายังประเมินสิ่งท้าทายหลักที่ได้เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความพยายามในการ
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งวิกฤตด้านการเงิน เศรษฐกิจ อาหารและ
พลังงาน โดยได้แสดงความกังวลอย่า งยิ่งกับปัญหาความยากจนที่ประชากร ๑ ใน ๕ ของโลกหรือ
มากกว่าพันล้ านคนยั งมีชีวิตอยู่ ด้ว ยความยากจนข้นแค้น ๑ ใน ๗ ยังคงขาดอาหาร ในขณะที่สิ่ ง
ท้าทายทางสาธารณสุขทั้งโรคระบาด ยังคงเป็นภัยคุกคาม ตลอดจนคานึงถึงสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นจาก
การเพิ่มจ านวนประชากรโลกเกิน กว่าเก้าพันล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และประมาณว่า จานวน
ประชากร ๒ ใน ๓ ของโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ทั้งนี้ได้ย้าความสาคัญในการเพิ่มความพยายามใน
การขจัดความยากจน ความหิวโหย และป้องกันโรคต่างๆ อนึ่งผู้นาเห็นพ้องว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่ งผลกระทบทางลบต่อทุกประเทศ และบ่อนทาลายขีดความสามารถของทุกประเทศ
โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน๑
ในการกาหนดกรอบงานเพื่อการปฏิบัติ (Framework for Actions) ผู้นาประเทศ
ต่างๆ เห็นพ้องที่จะลดช่องว่างในการดาเนินงานเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดการกับประเด็น ท้า
ทายใหม่ๆ และแสวงหาโอกาสใหม่ด้วยการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะเห็นได้ว่า ประเด็นลาดับแรกสุดที่กล่าวถึงคือการขจัดความ
ยากจน นอกจากนั้น ยังมีประเด็นความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ และการเกษตรแบบยั่งยื น
น้าและสุขอนามัย พลังงาน การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การขนส่งที่ยั่งยืน เมืองที่ยั่งยืนและการตั้งถิ่นฐาน
๑

เอกสาร A/RES/66/288, 11 September 2012, The Future We Want (ผลการประชุม United Nations
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๑๒
ของมนุษย์ สุขภาพและประชากร การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน มหาสมุทรและทะเล การลดความ
เสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชี วภาพ การแปร
สภาพเป็ น ทะเลทราย สารเคมี แ ละของเสี ย การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น การท าเหมื อ งแร่
การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศและการส่งเสริมบทบาทสตรี
๒.๒.๔ รายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง High Level Panel of Eminent
Persons on the post ๒๐๑๕ Development Agenda
คณะผู้ ทรงคุณว ุฒิได้รับการแต่งตั้งโดยนายบัน คี -มูน เลขาธิการสหประชาชาติ
คนปัจจุบัน เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่จะมีขึ้นต่อไป ซึ่ง
รายงานฉบับดังกล่าวชื่อ “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform
Economies through Sustainable Development” เพิ่งจะจัดทาเสร็จสิ้ นเมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖๒
คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นคุณค่าของการตั้งเป้าหมาย MDGs ซึ่งในรอบ ๑๓ ปีที่ผ่าน
มา อาทิ ทาให้มีการลดความยากจนในหมู่ประชากรโลกอย่างรวดเร็ว อัตราการตายของเด็กลดลง
มากกว่าร้อยละ ๓๐ อัตราการเสียชีวิต จากโรคมาเลเรียลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ซึ่งความสาเร็จ
เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากหลายประเด็นประกอบกัน ทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกาหนด
นโยบายที่ดี และการมีพันธกรณีในระดับโลกต่อ MDGs ดังนั้น คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงเห็นว่าเป้าหมาย
การพัฒนาชุดใหม่ควรจะอยู่บนพื้น ฐานของ MDGs และดาเนินการ MDGs ที่ยังค้างอยู่ให้สาเร็จ ทั้งนี้
การขจัดความยากจนข้น แค้น จะเป็นหัวใจสาคัญ และมุ่งเน้นไปที่ความหิ วโหย น้าและสุ ขอนามัย
การศึกษา และสาธารณสุข อย่างไรก็ตามจาเป็นต้องพิจารณาในประเด็นที่ MDGs ดาเนินการไม่
เพียงพอ อาทิ การเข้าถึงกลุ่มที่ ยากจนที่สุดและอยู่ชายขอบ ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงครอบคลุม ตลอดจนการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้พิจารณาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
โลกนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ได้รับรอง MDGs และความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน พ.ศ.
๒๕๗๓ ที่สาคัญคือ การเปลี่ ยนแปลงจานวนประชากรโลกที่อาจเพิ่มขึ้นเป็นแปดพันล้านคน การ
โยกย้ายถิ่นฐาน การพัฒนาเป็นเมือง การพัฒนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการพัฒนาในหลายด้าน
คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอข้อแนะนาว่าวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ควร
จะต้องเป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นหนึ่งเดียว (One Sustainable Development Agenda) ที่
ได้รับการขับเคลื่อนโดยการปรับเปลี่ยน (transformative shifts) ๕ ประการ คือ
๑) ต้องไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง คนทุกคนจาเป็นจะต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
และได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส
๒) จะต้องนาการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแกนกลาง โดยจะต้องมีการปรับโครงสร้าง
ไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒

Report of the HLP of Eminent Persons on the post ๒๐๑๕ Development Agenda entitled “A New
Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable
Development”, 2013.

๑๓
๓) การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่การสร้างงานและความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง
๔) การสร้างสันติภาพและการสร้างสถาบันที่มีความรับผิดชอบ เปิดกว้างและมี
ประสิทธิภาพแก่ทุกคน
๕) การเสริมสร้างหุ้นส่วนระดับโลก ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในส่วนของเป้าหมาย คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมกันเสนอเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ๑๒ เป้าหมาย กล่าวคือ
๑) ยุติความยากจน (End Poverty)
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและเด็กหญิง ตลอดจนบรรลุความเท่าเทียมทาง
เพศ (Empower Girls and Women and Achieve Gender Equality)
๓) ให้ ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี พ (Provide Quality
Education and Lifelong Learning)
๔) ให้มีการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี (Ensure Healthy Lives)
๕) ให้มีความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางอาหาร (Ensure Food Security
and Good Nutrition)
๖) บรรลุ การเข้าถึงน้าและสุ ขาภิบาลอย่างเป็นสากล (Achieve Universal
Access to Water and Sanitation)
๗) สร้างความมั่นคงแก่พลังงานที่ยั่งยืน (Secure Sustainable Energy)
๘) สร้างงาน การความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและความเจริญเติบโตที่เท่าเทียม (Create
Jobs, Sustainable Livelihoods, and Equitable Growth)
๙) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Manage Natural Resource
Assets Sustainably)
๑๐) ให้มีธรรมาภิบาลและสถาบันที่มีประสิทธิภาพ (Ensure Good Governance
and Effective Institutions)
๑๑) ให้มีสังคมที่มีสันติสุขและเสถียรภาพ(Ensure Stable and Peaceful
Societies)
๑๒) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยในระดับโลกและเร่งให้มีแหล่งเงินในระยะ
ยาว (Create a Global Enabling Environment and Catalyse Long-Term Finance)

๑๔
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
ประเด็นหลักที่ไทยควรผลักดันในการจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง
ค.ศ.๒๐๑๕ ควรเป็นประเด็นการพัฒนาที่สาคัญในอันดับต้นของประเทศไทยเอง โดยควรสอดคล้อง
กับ แผนแม่บ ทในการพัฒ นาประเทศฉบับปัจจุบัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย MDGs เพื่อเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาทั้งความสาเร็จและความล้มเหลว นอกจากนี้ ยัง
ควรเป็นประเด็นที่อยู่ในกรอบการเจรจาที่กาหนดโดยผลการประชุม Rio+๒๐ ที่เป็นพื้นฐานในการ
เจรจาจัดทาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๑๕

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
แม้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ผ่านมาจะประสบผลสาเร็จในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนเป็นอย่างมาก แต่ไทยยังคงประสบปัญหาความ
เหลื่อมล้าในสังคมจากการกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมกัน ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้า ในการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีแนวโน้มที่ปัญหาสาธารณสุขชายแดนจะเป็น สิ่งท้าทาย
สาคัญที่ไทยต้องเผชิญเมื่อเกิดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งประเทศไทยยังไม่สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย MDGs รวมทั้งการที่ไทยได้ตั้งเป้าหมาย
ที่มีเกณฑ์สูงไปกว่านั้นคือ MDGs Plus ปรากฏว่ายังไม่ประสบความสาเร็จในการลดสัดส่วนจานวน
ประชากรยากจนให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๒ อีกทั้งมีความเหลื่อมล้ามาโดยตลอดใน
การกระจายความมั่งคั่ง สาหรับการดาเนินการตามเป้าหมายด้านสุขภาพแม้จะบรรลุได้หมด แต่ก็ยังมี
ความไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะอากาศ การ
เกิดภัยพิบัติ และผลต่อสุขภาพ
รายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิของเลขาธิการสหประชาชาติได้เสนอให้การยุติความยากจน
เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เป็นประการแรก
และเสนอให้มีการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็น
เป้าหมาย SDGs ด้วย
๓.๑ การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓.๑.๑ สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย
รายงานเรื่ องสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่ อมล้ าของประเทศไทย ปี
๒๕๕๓ ซึ่งเป็นรายงานฉบับล่าสุดที่ออกเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าความยากจนในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี
๒๕๕๓ ไทยมีคนจนจานวน ๗.๘ ของจานวนประชากรรวม อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและการจัดสวัสดิการสาหรับกลุ่มด้อยโอกาส อย่างไรก็ตาม ยังมี
กลุ่มประชากรกลุ่ม “เกือบจน” อีกถึงประมาณ ๔.๙ ล้านคนหรือร้อยละ ๗.๖ ของประชากร ที่มีความ
อ่อนไหวต่อภาวะวิกฤตต่า งๆ มีความยากลาบากและมีความเสี่ยงในการดารงชีวิต จึงมีโ อกาสจะ
ตกเป็นกลุ่มคนยากจนได้ง่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความยากจนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของไทย
สาหรับด้านความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้ รายงานฉบับเดียวกันระบุว่าการ
กระจายรายได้ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาดีขึ้นเพียงเล็กน้อยและมีช่องว่างระหว่างกลุ่ม ชั้นรายได้อย่าง

๑๖
ชัดเจน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรวยที่สุด
ร้อยละ ๑๐ เป็นเจ้าของรายได้ถึงร้อยละ ๓๘.๔๑ ประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะการกระจายรายได้ระหว่างเมืองกับชนบท และมีความไม่เท่าเทียมกันในการ
ให้โอกาสแก่ทุกคนในการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง
รายงานของธนาคารโลกในส่ ว นของประเทศไทยเมื่อ ปี ๒๕๕๕ ซึ่ง ยอมรั บ
ความสาเร็จของไทยในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับจากการฟื้นตัวจาก
วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐
เฉลี่ยร้อยละ ๕ และแม้จะชะงักไปในปี ๒๕๕๓ จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไร้เสถียรภาพทาง
การเมือง และต่อมาก็ฟื้นตัวจากวิกฤตอุทกภัย กลับมามีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ ๖.๔ ในปี ๒๕๕๔
และคาดว่าในปีนี้ อัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ ๕ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมีผลในการลด
ปัญหาความยากจนลงอย่ างต่อเนื่อง จากจุดสูงสุ ดร้อยละ ๔๒.๖ เมื่อปี ๒๕๔๓ ภายหลั งวิกฤต
เศรษฐกิจ เหลือเพียงร้อยละ ๑๓.๒ ในปี ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม ปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาที่เกิด
ในชนบท โดยคนยากจนในประเทศ ๕.๔ ล้านคน กว่าร้อยละ ๘๘ อยู่ในชนบท ธนาคารโลกยัง
ชี้ให้เห็นว่า ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้รับการกระจายไปในหมู่ประชากรอย่าง
เท่ า เที ย ม โดยเฉพาะในบางภาคคื อ ภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยตั ว ชี้ วั ด GINI
coefficient ที่ธนาคารโลกใช้วัดความเหลื่อมล้าของรายได้ในไทย ปรากฏว่ามีปัญหามากมาอย่าง
ต่อเนื่องในสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยไม่มีการปรับให้ดีขึ้น
รายงาน Asian Development Outlook ๒๐๑๓ จัดทาโดยธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank- ADB) ฉบับล่าสุดปี ๒๕๕๖ ได้วิเคราะห์สิ่งท้าทาย
สาคัญในเชิงนโยบายต่อการพัฒนาที่ไทยประสบอยู่ คือความไม่เท่าเทียมที่บั่นทอนเสถียรภาพทาง
สังคมและทางการเมือง อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความไม่เท่าเทียมนี้ได้สะท้อน
ให้เห็นได้จากช่องว่างระหว่างชนบทกับเมือง และระหว่างภูมิภาคที่แตกต่างกันมากในเรื่องรายได้ และ
การเข้าถึงบริการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง เมื่อเปรียบเทียบความไม่
เท่าเทียมที่เป็นปัญหาร่วมของภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราเพิ่มของค่า GINI coefficient จาก ๓๙ เป็น ๔๖
ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา ค่า GINI ของไทยที่ ๔๒ ได้สะท้อนว่าไทยมีปัญหาอย่างมากในเรื่องการ
กระจายรายได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ประเมิน
ความเสี่ยงที่ไทยจะต้องเผชิญและต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมประการหนึ่งคือ ความเหลื่อม
ล้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเกษตรกรมีรายได้น้อยและประสบ
ความยากจนกับประชากรนอกภาคเกษตร ปัญหาการกระจายรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยัง
ไม่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มประชากร
๓.๑.๒ การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย MDGs ในการขจัดความยากจน
ปรากฏผลว่าในการลดจานวนผู้ที่ยากจนที่สุดลงครึ่งหนึ่งภายในพ.ศ. ๒๕๕๘ ไทยได้
บรรลุเป้าหมาย MDG นี้แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ รายงานผลตามเป้าหมาย MDGs ของไทยฉบับปี ๒๕๕๒
พบว่ า คว ามยากจนได้ ล ดลงไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปร ากฏความยากจนมากที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อพิจารณา poverty profile พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มคนยากจน

๑๗
ยังคงเป็นชาวไร่ชาวนา แรงงานในภาคเกษตร แรงงานไร้ฝีมือ โดยกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเป็นกลุ่มที่
ยากจนที่สุด
ในเรื่องการลดความยากจน ไทยได้ตั้งเป้าหมาย MDGs Plus โดยตั้งเป้าจะลด
สัดส่วนประชากรยากจนลงให้ต่ากว่าร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๒ ข้อมูลล่าสุดจากสานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในภาพรวมลดลงอย่างชัดเจน จาก
ร้อยละ ๕๘.๐๘ ในปี ๒๕๓๓ เหลือร้อยละ ๑๙.๐๘ ในปี ๒๕๕๒ แต่ไม่บรรลุเป้าหมายที่เข้มงวด
กว่า เดิม ที่ว างไว้ ซึ่งการด าเนิ น งานเพื่อ ลดจานวนคนยากจนอย่างต่อ เนื่อ งเป็ นผลจากมาตรการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพ และจัดสวัสดิการแก่กลุ่มด้อยโอกาส ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ
ผู้พิการ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน การพัฒนาตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สวัสดิการสุขภาพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ แต่ที่ไม่ บรรลุเป้าหมายไปมากกว่านี้ เพราะยังขาด
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าว จากการไม่กาหนดกลุ่มเป้าหมายคนยากจน โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคเกษตรซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคม
๓.๑.๓ การขจัดความยากจนในฐานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Rio+๒๐ ปรากฏผลสาคัญ
ประการหนึ่งว่าประเด็นการขจัดความยากจนในเวทีระหว่างประเทศยังคงเป็นประเด็นสาคัญอันดับ
แรกที่ประเทศต่างๆ กังวลร่วมกัน ซึ่งผู้นาเห็นว่าแม้จะมีความก้าวหน้าในการขจัดความยากจนในบาง
ภูมิภาคแต่การพัฒนามีความไม่เท่าเทียมกัน และจานวนคนยากจนในบางประเทศยังคงมีเพิ่มมากขึ้น
โดยสตรีและเด็กยังคงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและแอฟริกานอกจากนี้ รายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิของเลขาธิการสหประชาชาติ
ว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ยังคงเสนอให้เป้าหมายอันดับแรกของวาระการพัฒนา
ชุดใหม่ต่อจาก MDGs ยังคงมุ่งไปที่การยุติความยากจน ในขณะเดียวกัน คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ยังเห็น
ว่า เรื่องความไม่เท่าเทียมเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ และเสนอว่า ในการขับเคลื่อนวาระ
การพัฒนาภายหลัง ค.ศ .๒๐๑๕ จะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) ซึ่งไม่
เพียงแต่จะต้องดาเนินงานเพื่อลดจานวนคนยากจนที่สุด ยังต้องประกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด เพศ
ใดหรือสถานะใดจะต้องไม่ถูกปฏิเสธโอกาสทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน และอยู่ในมาตรฐานความ
เป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่เป็นสากล
๓.๑.๔ ท่าทีไทยต่อการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคม
การวิเคราะห์สถานการณ์และผลการศึกษาในครั้งนี้ ปรากฏผลว่า ไทยควรผลักดัน
ให้การขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคมรวมอยู่ในวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ค.ศ.
๒๐๑๕ เพื่อระดมความพยายามจากประชาคมระหว่างประเทศในการแก้ไขจุดอ่อนในการพัฒนาของ
ไทยที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ โดยที่ความยากจน
และความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาร่วมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา เมียนมาร์
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งสามประเทศมีสถานะเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
น้อยที่สุด การระดมความพยายามระหว่างประเทศเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าจะ
เป็นผลดีต่อการพัฒนาของไทยในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ไทยมีประสบการณ์จากการดาเนินการ

๑๘
เพื่อขจัดความยากจนตามเป้าหมาย MDGs จึงสามารถนาบทเรียนจากการดาเนินการตามเป้าหมาย
MDGs และแนวทางการพัฒนาของไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างสถานภาพและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๓.๒ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาหมอกควัน
๓.๒.๑ สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทย
ไทยเป็ น ประเทศที่ ป ระสบภั ย พิบั ติ จากธรรมชาติ อาทิ น้าท่ ว ม ภัย แล้ ง ไฟป่ า
วาตภัย โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่ไทยเคยประสบ ตามที่ Asian Disaster Reduction
Centre รวบรวมไว้บนเว็บไซต์คือ ภัยพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี ๒๕๔๗ ไต้ฝุ่นเมฆขลา เมื่อ
ปี ๒๕๕๑ และมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ซึ่งกรณีมหาอุทกภัยมีผลกระทบต่อประชากรไทย ๑๓.๖ ล้าน
คน และมีจังหวัด ๖๕ จาก ๗๗ จังหวัดของไทยที่ถูกน้าท่วม โดยนับเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดใน
รอบ ๗๐ ปี๑ และธนาคารโลกประมาณว่าได้สร้ างความเสียหายทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่า ๑,๔๒๕
พันล้านบาท และนับเป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ ๔ ของโลก๒ มหา
อุทกภัยครั้งนี้ ได้ทาให้รัฐบาลเกิดความตระหนักถึงความจาเป็นในการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
การมีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย และนาไปสู่การจัดทาแผนบริหารจัดการน้า
ในระดับชาติ
นอกจากภัย พิบั ติทางธรรมชาติจากน้า ไทยยังประสบกับปัญหาหมอกควันจาก
ไฟป่าในภูมิภาคอยู่ในแต่ละปี โดยมีความรุนแรงแตกต่างกันไป โดยเฉพาะหมอกควันจากอินโดนีเซีย
ที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทย นับจากวิกฤตมลพิษ
จากหมอกควันครั้งร้ายแรงเมื่อปี ๒๕๔๐ ที่ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผลต่อ
สุขภาพและการดารงชีวิตของประชาชนในมาเลเซีย สิงคโปร์และภาคใต้ของไทย ประเทศในภูมิภาค
ได้พยายามสร้างกรอบความร่วมมือโดยจัดทาความตกลงอาเซียนเพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงไม่ได้ลงนามความตกลงดังกล่าวจน
ปัจจุบัน และล่าสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ หมอกควันที่เกิดจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
ได้พัดเข้าปกคลุมสิงคโปร์และบางจังหวัดภาคใต้ของไทย ในจังหวัดยะลา ตรัง และสตูล ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
สาหรับในบริเวณอื่นๆ ไทยประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก อันส่งผล
กระทบทั้งด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตประจาวัน ตลอดจนกระทบต่อจังหวัดที่เป็นแหล่ งท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือดังกล่าว ซึ่งมีทั้งปัญหาการเผาป่าจากภายในประเทศ และหมอกควันที่ข้ามแดนมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
สาหรับแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติของภูมิภาค รายงาน Sustainability Report
ของ ADB ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ระบุว่า ภัยพิบัติเป็นสิ่งท้าทายที่ยากจะขจัดได้ และบั่นทอนการพัฒนา
ทั่ ว ทั้ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก ได้ มี ส่ ว นใน Gross
๑
๒

รายงานประเทศไทยจากเว็บไซต์ของ Asian Disaster Reduction Centre
ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารโลก Thailand Country Profile

๑๙
Domestic Product ของโลกร้อยละ ๒๕ แต่ก็เป็นภูมิภาคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิ จโลก
ร้อยละ ๔๒ และร้อยละ ๘๕ ของผู้เสียชีวิตจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ ประชากรในภูมิภาคนี้ยังมีความเสี่ยงจะโดนผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า
ภูมิภาคแอฟริกาถึง ๔ เท่า และมากกว่าภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือถึง ๒๕ เท่า
รายงาน Asia-Pacific Disaster Report ๒๐๑๒ จัดทาโดย ESCAP และ UNISDR
ระบุว่า เอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติมากที่สุดในโลกและยังถูกกระทบจากภัย
พิบัติมากที่สุดด้วย ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อปี ๒๕๕๔ ภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะเหตุ
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในด้านตะวันออกของญี่ปุ่นที่ทาให้เกิดสึนามิ และอุกทกภัยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งสาหรับไทย มหาอุกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ได้สร้างความสูญเสียเป็นมูลค่า ๒๙๔ พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติของโลกในแต่ละปี
๓.๒.๒ ภัยพิบัติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้วิเคราะห์สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลต่อ
การพั ฒ นาประเทศประการหนึ่ ง คื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติที่บ่อยครั้งและทวีความรุนแรง ส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวางทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
สุขภาพอันจะทาให้การพัฒนาประเทศไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่สาคัญประการหนึ่งคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่ไป
กับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติจึงทวีความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากวิกฤตมหาอุทกภัยที่ไทยเผชิญเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๓.๒.๓ ภัยพิบัติในฐานะสิ่งท้าทายใหม่ต่อการพัฒนา
MDGs มิได้กาหนดเป้าหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติไว้ เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งท้าทายใหม่ที่เริ่มเห็น ชัดเจนมากขึ้นภายหลังจากกาหนด
MDGs และบัดนี้ได้กลายเป็นประเด็นสาคัญที่ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักว่ามีผลกระทบต่อ
การพัฒนาอย่างกว้างขวาง ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทาให้เกิดภูมิอากาศแปรปรวน
อย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งมากขึ้นและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การ
เพิ่มของจ านวนประชากรและการโยกย้ายถิ่ นฐานเข้ าเมืองใหญ่ทาให้ เกิดความแออัด เกิดความ
เปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมต่อภัยพิบัติมากขึ้น สหประชาชาติจึงเห็นความสาคัญของการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ ย งจากภัย พิบัติโ ดยมีการประเมินความเสี่ ยงและจัดทานโยบายการลดความเสี่ ยง
ตลอดจนระบบการจั ดเก็บ ข้อ มู ล ผลกระทบของภัย พิ บัติ ต่อ พื้น ฐานทางเศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการลดภัยพิบัติ
๓.๒.๔ ภัยพิบัติกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้นาประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทาให้เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่บ่อยขึ้นมาก และการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งทาให้สูญเสียชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น และความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาที่ ไ ด้ ส ะสมมา ในผลการประชุ ม Rio+๒๐ จึ ง ได้

๒๐
เรียกร้องให้มีมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและมีมาตรการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกรณีเกิดภัย
พิบัติให้มีขึ้นโดยด่วนในการดาเนินการพั ฒนาที่ยั่งยืน และสาหรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของเลขาธิการ
สหประชาชาติได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ แม้จะมิได้
กาหนดให้การลดความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติเป็นเป้าหมาย SDG หลัก แต่ก็ระบุไว้ในเป้าหมายรองของ
เป้าหมายเรื่องการยุติความยากจน ให้กาหนดอัตราของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดการสูญเสีย
ชีวิตจากภัยพิบัติ (Build resilience and reduce deaths from natural disaster by “x” %)
๓.๒.๕ ท่าทีไทยต่อเรื่องภัยพิบัติ
ไทยควรผลักดันให้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยู่ในกรอบการเจรจาวาระการ
พัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาค อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาภายในประเทศ การสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นประเด็นที่
ไทยสามารถแสดงบทบาทนา และยกสถานภาพบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ภัยพิบัติมีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภายในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะต่อภาคการผลิตทาง
เกษตรและภาคการผลิ ต ทางอุ ตสาหกรรม ความเชื่อมั่ นของนักลงทุนจากต่างประเทศ และการ
ท่องเที่ยว ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นยั งมีมิติของการต่างประเทศ หากประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสถูกกระทบ
จากภัยพิบัติที่มีความถี่และความรุนแรงสูงขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้น
และเป็นภาระต่อไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในกรณีภัยพิบัติในระยะยาว อีกทั้ง
กระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าการลงทุนของไทยในประเทศเหล่านั้นด้วย
อย่ างไรก็ตาม ปั ญหาหมอกควันข้ามแดนดูจะเป็นปัญหาเฉพาะส าหรับภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันไม่มีกลไกหรือกรอบความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในกรอบสหประชาชาติ และยังไม่ได้เป็นประเด็นร่วมของภูมิภาคต่างๆ จึงยังไม่มีความ
สนใจเพียงพอจะยกระดับเป็นวาระการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ไทยยังควรจะต้องผลักดันกรอบความ
ร่วมมือในภูมิภาคคือความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และคณะทางานอาเซียน
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ตลอดจนกลไกคณะกรรมการ
ระดับรั ฐมนตรี สิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่น้าโขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
อุปสรรคสาคัญคือการที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาไม่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหา ท่าทีไทยจึงควรสนับสนุนให้เกิดเจตนารมณ์ทางการเมืองในเวทีอาเซียน และประสาน
ท่าทีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยให้ร่วมกันผลักดันให้ข้อตกลงและกลไกที่มีอยู่ได้รับการนาไป
ปฏิบัติ อันจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อไทย
๓.๓ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๓.๓.๑ สถานการณ์สาธารณสุขของไทย
ภายใต้แผนสวัสดิการด้านสาธารณสุข ทาให้ประชากรไทยมากถึงร้อยละ ๙๙.๕
ได้รับ การดูแลสวัส ดิการค่ารั กษาพยาบาล ไทยประสบความส าเร็จในการดาเนินนโยบายประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal Health Coverage (UHC) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

๒๑
อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมที่ประสบผลสาเร็จมาก ทาให้
ประชากรยากจนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ประเด็นท้าทายด้านสาธารณสุขของไทยมาจากการที่ไทยมีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่มีระดับการพัฒนาด้อยกว่า กล่าวคือ เมียนมาร์ สปป. ลาว กั มพูชา และ
มาเลเซีย การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าเสรี
การขยายการค้าบริเวณชายแดน การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจและการขยายโครงข่ายคมนาคมใน
ภูมิภาค จะมีผลทาให้มีการเดินทางเคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศเหล่านี้เข้า -ออกประเทศไทย
ตลอดเวลา ประกอบกั บ พื้ น ที่ ช ายแดนยั งประสบปั ญหาแรงงานต่า งด้ า วที่ ห ลบหนีเ ข้ าเมือ งและ
ครอบครัว จึงต้องเฝ้าระวังปัญหาสาธารณสุขชายแดนซึ่งโรคติดต่อบริเวณชายแดนที่สาคัญคือ โรค
มาลาเรีย วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ โรคเอดส์ เป็นต้น ตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อปี ๒๕๕๒ พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียของไทยสูงสุดอยู่ที่ ๓ จังหวัดชายแดน ตาก
แม่ฮ่องสอน ระนอง นอกจากนี้ ยังมีภาวะดื้อยา ไทยต้องพยายามแก้ไขปัญหาความไม่ครอบคลุมของ
สถานบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งมีภาระในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ไม่ให้
แพร่ เ ข้ าสู่ ฝั่ ง ไทย ๓ ไทยได้จั ด ทาแผนแม่ บทการแก้ ไ ขปั ญหาและพั ฒ นางานสาธารณสุ ขชายแดน
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขชายแดน แต่ด้วยข้อจากัดของขีดความสามารถทางสาธารณสุขของประเทศ เพื่อน
บ้านส่วนใหญ่ คาดการณ์ว่า การเคลื่อนย้ายของประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของ
ประชากรไทยในพื้นที่ชายแดน และภาระของไทยในการดาเนินงานสาธารณสุขชายแดนมีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นมาก
๓.๓.๒ สาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ประเมินความเสี่ยงคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเกิด
จากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จึงวางแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
อย่างเป็นองค์รวมโดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยพร้อมกับพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง
รัฐบาลชุดปัจ จุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตโดย
กาหนดนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทาง
สาธารณสุข ซึ่งการมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีผลต่อสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อให้มีระบบ
ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ ามีผลอย่างสาคัญในการ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคมในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และมีผลสนับสนุนนโยบายขจัด
ความยากจนด้วย โดยครัวเรือนไม่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาล
๓.๓.๓ การดาเนินงานของไทยต่อเป้าหมาย MDGs ด้านสาธารณสุข
MDGs มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถึง ๓ เป้าหมาย คือ การลดอัตราการตาย
ของเด็ก สุขภาพสตรีมีครรภ์ และโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคสาคัญอื่นๆ ซึ่งไทยสามารถดาเนินการได้
ตามเป้าหมายได้ทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ แต่ความสาเร็จนี้
๓

แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๒๒
อาจจะไม่ยั่งยืน เนื่องจากอัตราการติดเชื้อเอดส์ยังคงสู งอยู่ และมีความเสี่ยงต่อการระบาดครั้งใหม่
สาหรับมาลาเรีย ไทยประสบความสาเร็จในการลดอัตราการตายจากโรคมาลาเรียลงจนไม่เป็นภัย
คุกคามประชากรส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคอุบัติใหม่ในระยะหลัง อาทิ SARS ไข้หวัดนก และไข้หวัด
สายพันธุ์อื่นๆทาให้หลายประเทศเห็นว่าปั ญหาโรคต่างๆ เป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ ผู้นา
ประเทศต่างๆ ได้เล็ งเห็ น ความจ าเป็นที่ว าระการพัฒ นาใหม่ของสหประชาชาติจะยังคงต้องรวม
ประเด็นเรื่องสุขภาพไว้ด้วย และได้ระบุในเอกสารผลการประชุม Rio+๒๐ ว่าสุขภาพเป็นเงื่อนไข
ประการแรกของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังตระหนักถึง
ความสาคัญของแนวคิด Universal Health Coverage นอกจากนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของ
เลขาธิการสหประชาชาติ ได้เสนอให้เป้าหมายที่ ๔ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือSDGsเป็นการ
ให้หลักประกันการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี (Ensure Healthy Lives) ซึ่งกาหนดเป้าหมายรองใน
เรื่องการยุติการสูญเสียชีวิตของทารกและเด็กต่ากว่า ๕ ปี การเข้าถึงวัคซีนของทุกกลุ่มอายุ การลด
อัตราตายของมารดา การประกันสิทธิและอนามัยทางเพศและเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึง ตลอดจนลด
ภาระของโรคเอดส์ วัณโรค มาเลเรียและโรคเวชศาสตร์เขตร้อน และโรคไม่ติดต่อหลักๆ ด้วย
๓.๓.๔ ท่าทีไทยต่อประเด็นด้านสาธารณสุข
ไทยควรผลักดันประเด็นสาธารณสุขให้เป็นเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะการส่งเสริม
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health coverage) เป็นท่าทีไทยในการเจรจา
จัดทาวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ให้คนเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ ส่งเสริมให้
ประเทศต่างๆ มี universal health coverage จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของไทยในการดาเนิน
ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาค โดยที่องค์การอนามัยโลกเห็นแบบอย่างการดาเนินการของ
ไทยและให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ หากสามารถผลักดันให้ประเด็นนโยบายสาธารณสุขในระดับ
นานาชาติ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ป ระเทศต่ า งๆ รวมทั้ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นของไทยน าไปเป็ น นโยบาย
ภายในประเทศ และในระยะยาว การที่ประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายในการดูแลปัญหาสาธารณสุขแก่
ประชากรของตน จะเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ นงานพัฒ นาระบบสาธารณสุ ขบริเวณ
ชายแดนในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นผลดีต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุ มโรคระบาด มิให้แพร่
ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย จะช่วยลดภาระปัญหาสาธารณสุขชายแดนของไทยได้เป็นอย่างมาก

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
ในการกาหนดวาระการพัฒนาชุดใหม่ของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ไทยควร
กาหนดท่าทีในการเจรจาจัดทากรอบวาระการพัฒนาใหม่ ดังนี้
๔.๑.๑ ผลั ก ดั น การขจั ด ความยากจนและความเหลื่ อ มล้ า ซึ่ ง ไทยยั ง คงไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการดาเนินการภายในประเทศ เพื่อให้สร้างกระแสหลักของการพัฒนาให้สนับสนุนการ
แก้ ไ ขปั ญ หาของไทยและส่ ง เสริ ม การลดช่ อ งว่ า งในการพั ฒ นาของประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ให้ มี
เสถียรภาพทางการเมืองและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๔.๑.๒ เสนอให้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นวาระการพัฒนาของสหประชาชาติใน
ฐานะที่เป็นสิ่งท้าทายใหม่ ที่ MDGs ไม่เคยกล่าวถึงมาก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของไทยที่ตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยในภูมิภาคเอเชี ยและแปซิฟิก และเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านได้
สร้างภูมิคุ้มกัน ลดการสูญเสียชีวิตและป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจ
๔.๑.๓ สนับสนุนประเด็นการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage
หรือ UHC) ให้เป็นนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศที่ประเทศอื่นๆ จะนาไปปฏิบัติด้วย อันจะมีผล
ต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาดที่อาจมา
จากแนวชายแดน และแบ่งเบาภาระงบประมาณสาหรับการดาเนินนโยบายสาธารณสุขชายแดน
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านการพัฒนาที่ไทยควรให้ความสาคัญในการกาหนด
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า
๑) ประเด็นการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า การลดภัยพิบัติ และ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นประเด็นที่ไทยแสดงบทบาทได้เป็นอย่างดีในเวทีระหว่างประเทศ
โดยไทยควรจะหยิบยกประเด็นเหล่านี้ในเวทีทุกระดับ ทั้งในกรอบอาเซียน กรอบภูมิภาคและกรอบ
สหประชาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการเจรจาของไทยในฐานะสมาชิก Open Working
Group on Sustainable Development Goals ที่มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องที่นครนิวยอร์ก และ
นาไปเป็นท่าทีไทยสาหรับการประชุม Asia-Pacific Ministerial Dialogue : From MDGs to UN
Development Agenda beyond ๒๐๑๕ ที่ไทยจะจัดขึ้นร่วมกับเอสแคปในวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ
๒) โดยที่ทั้งสามประเด็นเป็นผลประโยชน์หลักของไทย จึงควรกาหนดเป็นประเด็น
ทางยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนในเวทีระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกาหนดแนวทางการ

๒๔
ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สนับสนุนและส่งเสริมประเด็นทั้งสามก็จะทาให้การดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างมีบูรณาการและมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนในการตอบสนองนโยบายการ
พัฒนาประเทศของไทย
๓) ไทยควรวางแผนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งสามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นเอกภาพ โดยพิจารณากาหนดกลไกการหารือระดับนโยบาย และกาหนดแผนงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น
๔) สาหรับประเด็นเรื่องไฟป่าและหมอกควันที่ไทยเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบทั้งด้าน
สุ ข ภาพและด้ า นเศรษฐกิ จ แม้ จ ะมี โ อกาสน้ อ ยที่ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น วาระการพั ฒ นาของ
สหประชาชาติ แต่ไทยควรใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและกรอบความร่วมมืออาเซียนที่มีอยู่ เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในการดาเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา และอาจดาเนินการเชิงรุกเพื่อสร้าง
กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีในเรื่องดังกล่าวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ อเสริมการดาเนินงานของ
กรอบอาเซียน อาทิ ให้เป็นประเด็นหารือหนึ่งของกรอบ Joint Commission หรือกาหนดสาขาความ
ร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประเทศต้นเหตุของปัญหา
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๑) กรมองค์การระหว่างประเทศควรจัดการหารือกับหน่วยงานหลักที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทั้งสามข้างต้น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการดาเนินการภายในประเทศกับการแสดง
บทบาทท่าทีในต่างประเทศ และบูรณาการแผนความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหลักให้
สอดคล้องกับแผนในระดับนโยบาย
๒) ควรหาแนวร่ว มจากประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการ
ชานัญพิเศษของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมให้ความสนับสนุนการผลักดันท่าทีไทย ตลอดจน
การหาเวทีที่เหมาะสมในการแสดงบทบาทของไทย โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทยที่จะเป็น
ผู้นาการอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศในเรื่องที่ไทยประสงค์จะผลักดัน
๓) ควรนาประเด็นทั้งสามไปใช้เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเพื่อระดมความสนับสนุนในการผลักดันประเด็นทั้งสามของไทย
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Ministry’s geographical coordination, and Director of the Ministry’s Development
Programs. In the period ๑๙๙๖ – ๒๐๐๐ he was at the World Bank, first as Director for
Central Europe, and then Vice-President for Asia.
Horst Kohler (Germany)
Mr. Kohler is a former President of the Federal Republic of Germany (๒๐๐๔๒๐๑๐). He previously served as Managing Director of the International Monetary
Fund, and President of the European Bank for Reconstruction and Development.
Naoto Kan (Japan)
Mr. Kan is a former Prime Minister of Japan, Minister of Health and Welfare,
and Chairman of Japan’s Foreign Affairs Committee. He is currently an advisor on
renewable energy for Japan’s Technical Committee on Renewable Energy. As Prime
Minister, Mr. Kan lead Japan’s emergency response to the ๒๐๑๑ Great East Japan
Earthquake, tsunami and Fukushima Daiichi nuclear accident.
H.M. Queen Rania of Jordan (Jordan)
Queen Rania Al Abdullah is the wife of H.M. King Abdullah of the Hashemite
Kingdom of Jordan. An advocate and a humanitarian, Queen Rania serves as an
Eminent Advocate for UNICEF and Honorary Chairperson for the United Nations Girls'
Education Initiative (UNGEI). The Jordan River Foundation (JRF) is Queen Rania’s NGO
that focuses on the disadvantaged in Jordan.

๓๐
Betty Maina (Kenya)
Ms. Maina is the Chief Executive of Kenya’s Association of Manufacturers,
one of the country’s leading business associations with some ๗๐๐ members. Ms.
Maina was previously at the Institute of Economic Affairs, the Center for International
Private Enterprise, and the Kenya Leadership Institute, among others. She served on
Denmark’s Africa Commission and currently sits on various boards in the public
sector.
Abhijit Banerjee (India)
Mr. Banerjee is currently the Ford Foundation International Professor of
Economics at the Massachusetts Institute of Technology. In ๒๐๐๓, he co-founded
the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. Mr. Banerjee is a past president of the
Bureau for the Research in the Economic Analysis of Development. His areas of
research are development economics and economic theory.
Andris Piebalgs (Latvia)
Mr. Piebalgs is the current Commissioner for Development for the European
Commission. He was previously European Commissioner for Energy (๒๐๐๔-๒๐๐๙),
Deputy Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs of Latvia (๒๐๐๓-๒๐๐๔), Minister
of Finance of Latvia (๑๙๙๔-๑๙๙๕) and Minister of Education of Latvia (๑๙๙๐-๑๙๙๓).
Patricia Espinosa (Mexico)
Ms. Espinosa is the current Secretary of Foreign Affairs for Mexico. From June
๒๐๐๑ to ๒๐๐๖, she served as Ambassador to Austria, Slovenia, Slovakia, and
Germany, and as Permanent Representative to the International Organizations in
Vienna. Previously, she was Director General of Regional Organizations of the
Americas at the Secretariat of Foreign Affairs.
Paul Polman (Netherlands)
Mr. Polman is the Chief Executive Officer of Unilever. Prior to joining
Unilever, Mr. Polman was Chief Financial Officer of Nestlé S.A.. He serves as President
of the Kilimanjaro Blind trust and Chairman of Perkins International Advisory Board.
He is also a member of the International Business Council of the World Economic
Forum, the Swiss American Chamber of Commerce, and the World Business Council
for Sustainable Development.
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Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria)
Ms. Okonjo-Iweala is the Minister of Finance for the Federal Republic of
Nigeria. Prior to this appointment, she was the Managing Director of World Bank and
Foreign Minister of Nigeria. Prior to her ministerial career, Ms. Okonjo-Iweala was VicePresident and Corporate Secretary of the World Bank Group.
Elvira Nabiullina (Russian Federation)
Ms. Nabiullina is currently the Economic Adviser to Russian President,
Vladimir Putin. She is a former Minister of Economic Development and Trade and
Deputy Minister of Economy.
Graça Machel (South Africa)
Ms. Machel is a current member of The Elders, an independent group of
global leaders who work together for peace and human rights which she co-founded
with her husband, former President Nelson Mandela of South Africa. She is also a UN
independent expert on the impact of armed conflict on children, international
advocate for women’s and children's rights, former freedom fighter and Education
and Culture Minister of Mozambique.
Sung-Hwan Kim (Republic of Korea)
Mr. Kim is the current Minister of Foreign Affairs and Trade for the Republic
of Korea. He has held a number of ministerial posts including and senior diplomatic
posts representing the Republic of Korea to international organizations, the United
States of America, the Russian Federation, Uzbekistan and India.
Gunilla Carlsson (Sweden)
Ms. Carlsson is the current Minister for International Development
Cooperation of Sweden. She has held a number of senior posts in the Swedish
Government in the areas of foreign affairs, EU affairs and education and is a former
member of the European Parliament.
Emilia Pires (Timor-Leste)
Ms. Pires is the Minister of Finance of Timor-Leste. Ms. Pires has a
background in development, and senior experience in planning, public finance
management, development and aid policies.
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Kadir Topbaş (Turkey)
Mr. Topbaş is the current Mayor of Istanbul and President of United Cities
and Local Governments, and an expert in urban rehabilitation, social transformation
and the management of the urban challenges faced by fast-growing cities.
John Podesta (United States of America)
Mr. Podesta is Chair of the Center for American Progress. He previously
served as Co-Chair ofthe Obama-Biden Transition and as White House Chief of Staff
to President William J. Clinton. He served in the president's cabinet and as a principal
on the National Security Council.
Tawakel Karman (Yemen)
Ms. Karman is a young Yemini journalist, human rights activist and politician
who was awarded the ๒๐๑๑ Nobel Prize for her role in promoting the “non-violent
struggle for the safety of women and for women’s rights to full participation in
peace-building work" during the ๒๐๑๑ Yemeni uprising.
Amina J. Mohammed (ex officio)
Ms. Mohammed is the Special Advisor of the Secretary-General on Post๒๐๑๕ Development Planning.
Terms of Reference for the
High-level Panel of Eminent Persons on the Post-๒๐๑๕ Development
Agenda
๑. The High-level Panel of Eminent Persons will be convened by the UN
Secretary-General to advise him on a bold and at the same time practical
development agenda beyond ๒๐๑๕.
๒. The High-level Panel will consist of ๒๖ Eminent Persons, including
representatives of governments, the private sector, academia, civil society and youth,
with the appropriate geographical and gender balance. Panelists are members in
their personal capacity.
๓. The panel should conduct its work on the basis of a rigorous analysis of
credible shared evidence. The panel should engage and consult widely with relevant
constituencies at national, regional and global levels.
๔. The Special Advisor of the Secretary-General for Post-๒๐๑๕ will be an
ex-officio member of the HLP and serve as link to the UN system.
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๕. The output of the Panel will be a report to the Secretary-General which
will include:
a) Recommendations regarding the vision and shape of a Post-๒๐๑๕
development agenda that will help respond to the global challenges of the ๒๑st
century, building on the MDGs and with a view to ending poverty.
b) Key principles for reshaping the global partnership for development
and strengthened accountability mechanisms;
c) Recommendations on how to build and sustain broad political
consensus on an ambitious yet achievable Post-๒๐๑๕ development agenda around
the three dimensions of economic growth, social equality and environmental
sustainability; taking into account the particular challenges of countries in conflict
and post-conflict situations.
๖. To this end, it would be essential for the work of the HLP and of the
intergovernmental Working Group on the Sustainable Development Goals (SDGs) to
inform each other in order to ensure both processes are mutually reinforcing. The
HLP should advise the Secretary-General on how the SDGs relate to the broader
Post-๒๐๑๕ development agenda.
๗. To prepare the report, the Panel will take into consideration:
a) The Millennium Declaration, The Outcome Document of Rio+๒๐;
b) The findings of the Report of the Secretary-General’s UN Task Team
for the preparation of the Post-๒๐๑๕ UN Development Agenda; as well as lessons
learned and best practices from the MDGs.
c) The findings of the various national and thematic consultations at
regional and national levels which are coordinated by the UNDG as part of the
preparations for the Post-๒๐๑๕ Development ๖ Agenda;
d) The need to build momentum for a constructive dialogue on the
parameters of the Post-๒๐๑๕ Development Agenda, and propose innovative ways
for governments, parliaments, civil society organizations, the business sector,
academia, local communities to engage continuously in such a dialogue;
e) The ongoing work of the UN Task Team, the Special Advisor to the
SG on Post-๒๐๑๕, the report of the Global Sustainability Panel of the SecretaryGeneral and the findings of the Global Sustainable Development Network Initiative;
as well as
f) Any other relevant inputs it may deem appropriate.
๘. The HLP will be supported by a dedicated and independent secretariat
headed by a senior official (Lead Author of the HLP report). The secretariat will also
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be able to draw from the wealth of knowledge and expertise made available to it by
the UN system.
๙. The Deputy Secretary-General will oversee, on behalf of the SecretaryGeneral, the Post-๒๐๑๕ process.
๑๐. The Panel will present its report to the Secretary-General in the second
quarter of ๒๐๑๓. The report will serve as a key input to the Secretary-General's
report to the special event to follow up on efforts made towards achieving the
Millennium Development Goals and to discuss the possible contours of the Post๒๐๑๕ Development Agenda to be organized by the President of the sixty-eighth
session of the General Assembly in September ๒๐๑๓.
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ภาคผนวก ข
คณะทางาน Open Working Group of the General Assembly on Sustainable
Development Goals
เอกสาร United Nations A/๖๗/L.๔๘/Rev.๑ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยสมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยที่ ๖๗
Agenda item ๒๐ (a)
Sustainable development: implementation of Agenda ๒๑, the
Programme for the Further Implementation of Agenda ๒๑ and the outcomes of
the World Summit on Sustainable Development and of the United Nations
Conference on Sustainable Development
Draft decision submitted by the President of the General Assembly
Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development
Goals
The General Assembly, recalling its resolution ๖๖/๒๘๘ of ๒๗ July ๒๐๑๒, in
which it endorsed the outcome document of the United Nations Conference on
Sustainable Development, entitled “The future we want”:
(a) Decides to establish the Open Working Group on Sustainable
Development Goals, in accordance with paragraph ๒๔๘ of the outcome document;
(b) Welcomes the membership of the Open Working Group as designated by
the five United Nations regional groups and as listed in the annex to the present
decision.
Membership of the Open Working Group on Sustainable Development
Goals
๑. Algeria/Egypt/Morocco/Tunisia
๒. Ghana
๓. Benin
๔. Kenya
๕. United Republic of Tanzania
๖. Congo
๗. Zambia/Zimbabwe
๘. Nauru/Palau/Papua New Guinea
๙. Bhutan/Thailand/Viet Nam
๑๐. India/Pakistan/Sri Lanka
๑๑. China/Indonesia/Kazakhstan
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๑๒. Cyprus/Singapore/United Arab Emirates
๑๓. Bangladesh/Republic of Korea/Saudi Arabia
๑๔. Iran (Islamic Republic of)/Japan/Nepal
๑๕. Colombia/Guatemala
๑๖. Bahamas/Barbados
๑๗. Guyana/Haiti/Trinidad and Tobago
๑๘. Mexico/Peru
๑๙. Brazil/Nicaragua
๒๐. Argentina/Bolivia (Plurinational State of) /Ecuador
๒๑. Australia/Netherlands/United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
๒๒. Canada/Israel/United States of America
๒๓. Denmark/Ireland/Norway
๒๔. France/Germany/Switzerland
๒๕. Italy/Spain/Turkey
๒๖. Hungary
๒๗. Belarus/Serbia
๒๘. Bulgaria/Croatia
๒๙. Montenegro/Slovenia
๓๐. Poland/Romania
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ประวัติผู้เขียน
อุรวดี ศรีภิรมย์ จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยเริ่มงานที่กองนโยบายและแผน
จากนั้ น ได้รั บ ทุน รั ฐ บาลออสเตรเลี ยไปศึกษาปริญญาโทด้านความสั มพันธ์ร ะหว่า งประเทศจาก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อสาเร็จการศึกษา ได้กลับเข้ารับราชการที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ มีประสบการณ์การทางานการทูตทวิภาคีจากการปฏิบัติหน้าที่ที่กรมยุโรป และการออก
ประจ าการครั้ ง แรกที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เบิ ร์ น ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง ระหว่ า ง
ประจ าการในสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เมื่ อ ปี ๒๕๔๐ ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร์ “ร้ อ ยปี ส ยามสวิตเซอร์แลนด์ ” ซึ่งรวบรวมสายสั มพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศตั้งแต่ส มัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์ และได้จัดทาดวงตราไปรษณียากรและ
บัตรโทรศัพท์ทรี่ ะลึกทั้งในประเทศไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอกาสดังกล่าวด้วย
สาหรับประสบการณ์การทางานการทูตพหุภาคี เคยปฏิ บัติหน้าที่ที่กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ และกรมอาเซียน โดยออกประจาการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก และนับเป็ นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประทานพระอนุญาตให้ผู้เขียน
ได้ร่วมคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อ เดือนมิถุนายน
ปี ๒๕๕๕ ที่นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ปัจจุบัน ผู้เขียนดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

