
                         

โครงการวจิยัเร่ือง “การส ารวจสถานะของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในบริบทประเทศไทยและทางเลอืกมาตรการทาง
เศรษฐกจิ สังคม และกฎหมาย เป้าหมายที ่12 การสร้างรูปแบบการผลติและบริโภคทีย่ัง่ยนื” 

 
เน้ือหาของโครงการวจิยัโดยย่อ 
 
        เน่ืองดว้ยการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีประเทศไทยไดร่้วมลง
นามร่วมกบัสหประชาชาติ รัฐบาลไทยมีความตั้งใจท่ีจะน าค ามัน่สัญญาน้ีมาปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ปัจจุบนั ยงัขาด
การรวบรวม วเิคราะห์ และประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้ง 17 ขอ้ ในบริบทของสังคมไทย ท า
ใหเ้ป้าประสงคท่ี์สหประชาชาติก าหนดไวอ้ยูเ่ดิมไม่สามารถก าหนดทิศทางการพฒันาท่ียงัยืนท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมไทยไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเป้าหมายท่ี 12 “สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน”  ซ่ึงคณะวิจยัเห็นวา่ มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในบริบทประเทศก าลงัพฒันา เพราะมีเศรษฐกิจบนฐานการผลิตสินคา้เชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก และ
วฒันธรรมการบริโภคท่ีเติบโตข้ึนอย่างมาก ในขณะท่ีการก าจัดของเสียและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู ้บริโภคยงัมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ งานวจิยัช้ินน้ีจึงเป็นการศึกษา นิยามและความหมาย สถานะปัจจุบนั ของการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ในประเทศไทย ส ารวจความสอดคลอ้งของเป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัของเป้าหมายฯ ท่ี 12 ในบริบทไทย รวมทั้งประเมินความ
พร้อมในการบรรลุเป้าหมาย จดัล าดบัความส าคญัของเป้าประสงคแ์ละส ารวจมาตรการทางเลือกในดา้นต่างๆ การศึกษาน้ีมีวิธี
ด าเนินงานวิจยัโดยเน้นกระบวนการวิจยัเชิงเอกสารเพ่ือรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู ่รวมถึงการส ารวจขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์หน่วยงานในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมท่ีขับเคล่ือนในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และศึกษาบทเรียนจาก
ต่างประเทศ โดยคณะวิจยัมุ่งหวงัว่างานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้มีการพฒันาองค์ความรู้ในเร่ืองรูปแบบการผลิตและ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืในเชิงลึก และก าหนดเป็นนโยบายการพฒันาท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาสถานะปัจจุบนัของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป้าหมายท่ี 12 การสร้าง
รูปแบบการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืน ท าการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของเป้าประสงค ์รวมถึงปรับและก าหนด
เป้าประสงคใ์หม่ 

2. เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเป้าประสงคภ์ายใต้เป้าหมายฯ ท่ี 12 โดยพิจารณาความส าคญัและความพร้อมของ
ประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ 

3. เพื่อประเมินสถานะของมาตรการท่ีภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ด าเนินการอยู่ ส ารวจข้อเสนอแนะจากการ
ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัมาตรการดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคมและ กฎหมาย และประสบการณ์จากต่างประเทศท่ีสามารถ
ใชเ้ป็นทางเลือกของมาตรการในการบรรลุเป้าหมายฯ ท่ี 12 ในประเทศไทย 

 



                         

เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and 
production patterns)  
 เป้าหมายน้ีมีเป้าประสงคท่ี์ครอบคลุมประเด็น การจดัการและการใชท้รัพยากรธรรมธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยนื (12.2) การลดของเสียท่ีเป็นอาหาร (food waste) (12.3) ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและ
จดัการอยา่งถูกตอ้ง (12.4), ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle (12.5) การใหบ้ริษทัขา้มชาติและบริษทัขนาดใหญ่น า 
SDGs ไปผนวกรวมกบัขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน (12.6), การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐอยา่งย ัง่ยืน (12.7) การสร้างความตระหนกัถึงการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืในสงัคม (12.8) 
 ในเชิงนโยบาย เป้าหมายน้ีเนน้ใหมี้การสนบัสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศก าลงัพฒันาให้น าไปสู่
รูปแบบการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยนืยิง่ข้ึนของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (12.a) พฒันาเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบของการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื ต่อการท่องเท่ียวท่ีน ามาสู่การจา้งงานและส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (12.b) และยกเลิกการบิดเบือนตลาด
และการอุดหนุนการผลิตและบริโภคพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเหล่าน้ีอยา่งส้ินเปลือง และปรับโครงสร้างภาษีและราคาให้
สะทอ้นผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (12.c) 
ตารางแสดงเป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัภายใต ้เป้าหมายท่ี 12 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

12.1 ด าเนินการใหเ้ป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี 
วา่ดว้ยการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนืทุกประเทศน าไปปฏิบติั 
โดยประเทศพฒันาแลว้เป็นผูน้ าโดยค านึงถึงการพฒันาและขีด
ความสามารถของประเทศก าลงัพฒันา 

๑๒.๑.๑ จ านวนประเทศท่ีมีแผนปฏิบติังานการผลิตและการบริโภค
ท่ีย ัง่ยนื (SCP) หรือมีหลกัการดา้น SCP เป็นหลกัหรือเป้าหมายของ
นโยบายระดบัชาติ 

12.2 บรรลุการจดัการท่ีย ัง่ยนื และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมีประสิทธิภาพภายในปี 2573 

๑๒.๒.๑ ตวัช้ีวดัการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใชท้รัพยากร (Material 
footprint: MF) และ MF ต่อ คน 
๑๒.๒.๒ การบริโภควตัถุดิบในประเทศและการบริโภควตัถุดิบใน
ประเทศต่อหวั และต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงคร่ึงหน่ึงในระดบัคา้ปลีก
และผูบ้ริโภคและลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิต
และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว 
ภายในปี 2573 

๑๒.๓.๑ การวดัการสูญเสียอาหารและอาหารท่ีถูกท้ิง: ดชันีการ
สูญเสียอาหารทัว่โลก (GFLI) 

12.4 บรรลุเร่ืองการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอด
วงจรชีวติของส่ิงเหล่านั้นดว้ยวธีิท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตาม
กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีตกลงกนัแลว้ และลด
การปลดปล่อยส่ิงเหล่านั้นออกสู่อากาศ น ้ า และดิน อยา่งมี
นยัส าคญั เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์

๑๒.๔.๑ จ านวนภาคีสมาชิกขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้น
สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและสารเคมีอ่ืนๆ และของเสีย ท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคข์องพนัธกรณีและขอ้ผกูพนัในการถ่ายทอดขอ้มูล
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑๒.๔.๒ การบ าบดัของเสีย การเกิดของเสียอนัตราย การจดัการของ



                         

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 

และส่ิงแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุดภายในปี 2563 เสียอนัตราย จ าแนกตามวธีิการบ าบดั 
12.5 ลดการเกิดของเสียโดยใหมี้การป้องกนัการลดปริมาณ
การใชซ้ ้ าและการน ากลบัมาใชใ้หม่ ภายในปี 2573 

๑๒.๕.๑ อตัราการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ (recycling rate) ใน
ระดบัประเทศ (จ านวนตนัของวสัดุท่ีถูกน ากลบัมาใชใ้หม่) 

12.6 สนบัสนุนใหบ้ริษทัโดยเฉพาะบริษทัขา้มชาติและบริษทั
ขนาดใหญ่รับแนวปฏิบติัท่ีย ัง่ยนืไปใชแ้ละผนวกขอ้มูลความ
ยัง่ยนืลงในการรายงานของบริษทัเหล่านั้น 

๑๒.๖.๑ จ านวนบริษทัท่ีตีพิมพร์ายงานความยัง่ยนื (Sustainability 
report) 

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐท่ี
ย ัง่ยนืตามนโยบายและการใหล้ าดบัความความส าคญัของ
ประเทศ 

๑๒.๗.๑ จ านวนประเทศท่ีมีการด าเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบติัการดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐอยา่งย ัง่ยนื 

12.8 สร้างหลกัประกนัวา่ประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งและความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและวถีิชีวติท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติภายในปี 2573 

๑๒.๘.๑ ร้อยละของสถาบนัการศึกษาท่ีท่ีมีหลกัสูตรทางการและไม่
เป็นทางการเก่ียวกบัหวัขอ้การใชชี้วติ และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

12.a สนบัสนุนประเทศก าลงัพฒันาในการเสริมความ
แขง็แกร่งของขีดความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีจะขบัเคล่ือนไปสู่รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคท่ีย ัง่ยนืยิง่ข้ึนของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

๑๒.a.๑ จ านวนของการขอสิทธิบตัรสีเขียวทั้งหมด 

12.b พฒันาและใชเ้คร่ืองมือติดตามผลกระทบการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงสร้างงานและส่งเสริม
วฒันธรรมและผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

๑๒.b.๑ กระแสสุทธิท่ีเป็นผลมาจากผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ
ของท่องเท่ียวโดยตรง (ค านวณจากกรอบแนวคิด  System of 
Environmental-Economic Accounting, SEEA ของการท่องเท่ียว) 

12.c ท าใหก้ารอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีไร้ประสิทธิภาพ
และน าไปสู่การบริโภคท่ีส้ินเปลือง มีความสมเหตุสมผลโดย
การจดัการบิดเบือนทางการตลาด โดยใหส้อดคลอ้งสภาวะ
แวดลอ้มของประเทศรวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิก
การอุดหนุนท่ีเป็นภยัเหล่านั้นในท่ีท่ียงัมีการใชอ้ยูเ่พ่ือให้
สะทอ้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงอยา่งเตม็ท่ีถึงความ
จ าเป็นและเง่ือนไขท่ีเจาะจงของประเทศ ก าลงัพฒันาและลด
ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีจะมีต่อการพฒันาของ
ประเทศเหล่านั้นในลกัษณะท่ีเป็นการคุม้ครองหน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัร่วม 

๑๒.c.๑ จ านวนเงินอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิลต่อหน่วยของ GDP 
(การผลิตและการบริโภค) และสดัส่วนของค่าใชจ่้ายรวมของ
ประเทศในดา้นเช้ือเพลิงฟอสซิล 

 


