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INTRODUCTION
เยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งในมิติของการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จากปรากฏการณ์ สถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้น และเป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ มีปัจจัยแวดล้อมที่ยังเอื้อให้เกิดการพัฒนาตนเองไปพร้อมกับ
การพัฒนาสังคม
ปัจจุบันเยาวชน ในประเทศไทยมีบทบาทกับการลงมือทำ�กิจกรรม โครงการต่าง ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ตนมีความถนัดหรือสนใจมากขึ้น ซึ่งการทำ�ความเข้าใจ SDG
จะทำ�ให้เยาวชนมีกรอบแนวคิดที่ช่วยยกระดับกิจกรรมที่ทำ�อยู่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1

การจัดทำ�คู่มือการนำ� SDG ไปใช้สำ�หรับเยาวชนมุ่งนำ�เสนอความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG
ในระดับพื้นฐานพร้อมทั้งแนวทางพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่เยาวชนลงมือทำ�
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งการนำ�เสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 นำ�เสนอความสำ�คัญ บทบาทของเยาวชนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่วนที่ 2 หลักการพื้นฐาน และความเชื่อมโยงของประเด็นทางสังคมกับ SDG
ส่วนที่ 3 การลงมือทำ�เพื่อบรรลุ SDG ในชีวิตประจำ�วัน  และส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับ SDG ในแต่ละส่วนจะนำ�เสนอสื่อวิดิโอประกอบด้วย
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ และการนำ�ไปทดลองปฏิบัติจริง

โครงการภายใต้

ร่วมกับ

ในการทำ�งานกับเยาวชนของ UNDP ประเทศไทย จะครอบคลุมตั้งแต่ผู้มีอายุ 15-30 ปี, โปรดดู UNDP Thailand, UNDP
Thailand Youth Strategy <https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/
youth-strategy.html> (30 ธันวาคม 2564)
1
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ทำ�ไมต้อง SDGs?
กระแสความยั่ ง ยื น กำ�ลั ง ได้ รั บ ความสนใจและถู ก กล่ า วถึ ง แทบทุ ก วงการไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ นำ � ประเทศที่ อ อกมา
ประกาศนโยบายสนับสนุนความยั่งยืน ภาคธุรกิจที่เปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยวิถีการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูเหมือนว่า   
‘ความยัง่ ยืน’ จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของทุกวงการ และเมือ่ พูดถึง ‘ความยัง่ ยืน’  สิง่ ทีจ่ ะตามมานัน่ ก็คอื ‘SDGs’
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs เป็นเป้าหมายระดับโลก
จำ�นวน 17 เป้าหมาย ที่สมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ร่วมกันกำ�หนด โดยสัญญาว่าทุกประเทศต้องช่วยกันผลักดัน
เรื่องเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนบนโลกทั้งในรุ่นนี้และรุ่นหน้ามีชีวิตที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมภายในปี 2030
แล้วทำ�ไมเราต้องทำ�เพื่อบรรลุ SDGs ด้วย ?
ในเมื่อ SDGs เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมที่ถูกพูดถึงและมีความพยายามหาทางออกด้วยวิธีต่าง ๆ มากมายอยู่แล้ว
จึงเกิดคำ�ถามตามมาว่า ‘เราจำ�เป็นต้องทำ�ตาม SDGs จริง ๆ หรือ?’ คำ�ตอบก็คือ

ยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้
แต่เรามารู้จัก SDGs เพื่ อใช้ประโยชน์จากมันดีกว่า
เพราะจุดเด่นของ SDGs คือการเป็นเป้าหมายขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมี
ทั้งยังถูกกำ�หนดโดยการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 8.5 ล้านคน สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ
ต่างเข้าร่วมกระบวนการและสัญญาว่าจะนำ� SDGs เข้าไปเป็นเป้าหมายสำ�คัญเพือ่ พัฒนาประเทศของตนเอง ส่งผลให้การทำ�งาน
ของรัฐบาล บริษัทเอกชน แหล่งระดมทุน คนทำ�งานเพื่อสังคมที่รู้จัก SDGs ต่างเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีทำ�งานเพื่อให้มุ่งหน้าไป
ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
นั่นหมายความว่า หากเรารู้จัก เข้าใจแนวคิดของ SDGs จะทำ�ให้เรา “พูดภาษาเดียวกัน” กับทุกคนที่ทำ�งานพัฒนา
หรือสนใจในประเด็นคล้ายกัน และเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกัน เข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน ความรูใ้ หม่ ๆ
ซึ่งอาจช่วยให้เราสามารถยกระดับโครงการหรือกิจกรรมที่เรากำ�ลังทำ�อยู่ให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นได้
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01 การพั ฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันทุกสังคมต่างบอกกับเราว่า ‘ต้องพัฒนา’ หรือต้องเติบโต ก้าวไปข้างหน้า
หากอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเรามักถูกสอนว่าต้องเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง  
หากเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหาร การพัฒนาของพวกเขาอาจเป็นการที่องค์กรเติบโต มีผลกำ�ไรมาก  
หรือหากเป็นนักวิทยาศาสตร์การพัฒนาอาจหมายถึงการคิดค้นเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
แล้ว ‘การพัฒนา’ คืออะไรกันแน่ ทำ�ไมทุกคนถึงให้ความสำ�คัญกับมันมากขนาดนี้ ก่อนจะไปทำ�ความรู้จัก SDGs
อยากชวนทุกคนลองตอบคำ�ถามกับตนเองสั้น ๆ ว่า สำ�หรับทุกคนแล้ว “การพัฒนาคืออะไร?”

1.1 การพั ฒนาคืออะไร ?

“

“
ในทางทฤษฎีคำ�ถามสั้น ๆ เรียบง่ายนี้นำ�มาสู่การศึกษาหาคำ�ตอบอย่างจริงจังถึงขนาดเป็นสาขาวิชาหนึ่งเลยทีเดียว
เนื ่ องจากการพัฒ นานั้นเป็นเรื่องที่เ กี่ยวข้องกับวิถีชีว ิต พฤติกรรมของมนุษย์ เรียกได้ว ่าทุกสาขาวิชาต่างมีม ุ ม มอง
การพัฒนาในแบบของตนเอง แต่วันนี้เราจะชวนทุกคนไปหาคำ�ตอบผ่าน 5 ตัวละครนี้กัน

ทำ�ความรู้จักการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบวิดิโอโมชั่นกราฟฟิกโดยสแกนคิวอาร์โค้ด
หรือคลิกที่นี่
https://youtu.be/P8YrSsJDiAU
https://youtu.be/P8YrSsJDiAU
https://youtu.be/P8YrSsJDiAU
https://youtu.be/P8YrSsJDiAU
https://youtu.be/P8YrSsJDiAU

Sir John ขุนนางชาวยุโรป เกิดช่วงศตวรรษที่ 16

เถ้าแก่บุญธรรม - เจ้าของโรงสี

ตาบุญมี – ชาวนายุคในนํ้ามีปลาในนามีข้าว

เจน – ฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซน์เนอร์

หน้าที่ของ Sir john คือพากองเรือไปค้าขายต่างแดน
เขาต้องทำ�อย่างไรก็ได้ ให้สินค้าของพวกเขาขายได้ราคาดี
และซื้อของกลับประเทศในราคาที่ถูกที่สุด
สำ�หรับ Sir John ยิ่งประเทศของเขามีมีทองคำ� แร่เงิน โลหะ
มีค่ามากเท่าไร ก็ยิ่งแสดงว่าประเทศของพวกเขารํ่ารวย
พัฒนามากเท่านั้น

ผู้สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการซื้อขายข้าวในยุคสมัยที่คน
กลัวอาหารขาดแคลน มีเท่าไรขายได้หมด แต่ข้าวที่ขายดี
นั้นมีอยู่ไม่กี่พันธุ์เถ้าแก่จึงบอกให้ชาวนารวมถึงตาบุญมีเลิก
ปลูกข้าวพันธุ์แปลก ๆ แล้วหันมาซื้อเมล็ดพันธุ์จากเขาไป
ปลูกแล้วนำ�มาขายให้กับเขาจะได้ราคาดี สำ�หรับเถ้าแก่แล้ว
ยิ่งผลิตได้เยอะเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น

ตาบุญมีเกิดมาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นนับล้านหลัง
สงครามโลก เขาขายข้าวให้เถ้าแก่บุญธรรมที่รับซื้อไม่อั้น
มีศัตรูตัวฉกาจเป็นแมลงในนาข้าว ตาบุญมีจึงซื้อปุ๋ยเคมี
ยาฆ่าแมลงมาใช้ทำ�ให้ปลูกข้าวได้เยอะขึ้น

เจนชอบงานออกแบบดีไซน์ และไม่สมัครงานประจำ�
เพราะได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบ แถมยังยืดหยุ่นไม่มีใครมาคอยบังคับ
แต่ก็แลกมากับความไม่แน่นอน เจนต้องทำ�งานด่วน
ตามสั่งลูกค้า หลายครั้งต้องยอมลดค่าจ้างเพื่อให้ได้งาน
ถึงอย่างนั้น เจนก็ยังหาเวลาเก็บเงินไปเที่ยว ทำ�งานอาสมัคร
และยอมซื้อของแพงหากสินค้าชิ้นนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พาณิชย์นิยม ยุคล่าอาณานิคม
ศตวรรษที่ 16 -18

ปฏิวัติเขียว
ช่วง 1930s

โลกาภิวัฒน์ การค้าเสรี
ช่วง 1990s

นายสมิท - ช่างยนต์ผลิตเครื่องจักร

สันติ – วิศวกร

ช่างยนต์ผลิตเครื่องจักรสมิทเกิดในยุคที่มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ ๆ เต็มไปหมดโดยเฉพาะ ‘เครื่องจักรไอนํ้า’ ที่พลิกโฉม
ประเทศของเขาให้ดูทันสมัยผลิตของได้เยอะ เร็ว และถูกกว่าใคร เพราะ
มีเครื่องจักรทำ�แทน แม้ว่าเขาจะต้องทนกลิ่นควันและฝุ่นจากถ่านหินที่
ขุดมาใช้มหาศาล สมิทไม่รู้หรอกว่ายุคสมัยของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พุ่งสูงปรี๊ด ในเวลาต่อมา

สันติ วิศวกรในโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทำ�งานมาตั้งแต่สมัยที่มี
การตั้งโรงงานในไทยหมาด ๆ
นั่นเป็นครั้งแรกที่เขามีเพื่อนชาวต่างชาติ มีโทรศัพท์มือถือ มีรถยนต์ขับ
ในราคาที่ถูกกว่าสมัยรุ่นพ่อแม่
สำ�หรับสันติแล้วการมีเงินใช้ มีงานมั่นคง แม้บางครั้งทำ�งานเกินเวลา
แบบไม่ได้ค่าแรงเพิ่มก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างน้อยเขาก็ยังมีงานเลี้ยงตัว
เองและครอบครัว
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ปฏิวัติอุตสาหกรรม
ช่วง 1760s

เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร
ปัจจุบัน
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1.2 กว่าจะ ‘พั ฒนา’ พวกเขาแลกมากับอะไร ?
Sir John : ยุคล่าอาณานิคม
(ศตวรรษที่ 16 – 18)
Sir John เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในช่วงศตวรรษที่ 16  ซึ่งลัทธิพาณิชย์นิยม
กำ�ลังเฟือ่ งฟู ในยุคนีช้ าติมหาอำ�นาจต้องการสัง่ สมความมัง่ คัง่ อย่างสุดขีดเชือ่ ว่า ชาติทม่ี ี
ทองคำ� แร่เงิน โลหะมีค่า แสดงถึงความรํ่ารวยและเป็นชาติที่เจริญแล้ว จึงทำ�ทุก
อย่างเพื่อขายสินค้าที่ตนเองผลิตได้ในราคาสูงที่สุดและยึดครองอาณาเขตที่มีทรัพยากร
สมบูรณ์ แรงงานราคาถูกเพื่อผลิตวัตถุดิบผลิตสินค้าที่ตนเองต้องการได้ในต้นทุนตํ่า
ในความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองของพวกเขา ถูกมองเป็นอำ�นาจทางการเมืองในการเข้าไปยึดครอง ใช้ทรัพยากร
และจัดการดินแดนอื่นตามมุมมองการพัฒนาของตนเราจึงเห็นได้ว่าในการล่าอาณานิคมจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศอาณานิคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การยกเลิกธรรมเนียมดั้งเดิม การเปลี่ยนวิธีการปกครองซึ่งก็นำ�มาสู่รากฐาน
การปกครองของหลายประเทศในปัจจุบัน
การพัฒนาในยุคของ Sir John ถึงแม้จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรากฐานของปัจจุบันในหลายประเทศ
แต่ก็ทำ�ให้เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมท้องถิ่น หลายท้องที่เกิดการกีดกันเชื้อชาติ
ความเหลื่อมลํ้าที่ยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้

นายสมิท : ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
(ทศวรรษที่ 1760 – 1840)
นายสมิท – ช่างยนต์ผลิตเครือ่ งจักร ผูเ้ ป็นตัวแทนของยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นโลกจากเพาะปลูก
ค้าขาย ทำ�งานฝีมือไปตลอดกาลนั่นคือ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในยุคนี้มีนักวิทยาศาสตร์
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่มากมายโดยเฉพาะ ‘เครื่องจักรไอนํ้า’ ที่พลิกโฉมประเทศซีกโลกตะวันตก
ให้ทนั สมัยสามารถผลิตสินค้าได้ในจำ�นวนมาก รวดเร็ว ราคาถูกเพราะมีเครือ่ งจักรทุ่นแรงสมิทและคน
รุ่นเดียวกับเขาตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้มากเพราะมันทำ�ให้เขาและเพื่อนร่วมชาติเป็นส่วนหนึ่งของ
ความยิ่งใหญ่ ไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องอยากมีจักรเย็บผ้า รถไฟ ใช้เหมือนพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ตระหนัก
ว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่เหล่านี้ก็นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงในครอบครัวต้องเลิกทอผ้า
แล้วไปทำ�งานโรงงาน หรือตัวเขาเองที่ต้องสูดดมกลื่นควันและฝุ่นจากถ่านหินที่ขุดมาใช้มหาศาล โดยที่ไม่รู้เลยว่ายุคสมัย
ของเขาคือจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค่อย ๆ พุ่งสูงขึ้นในเวลาต่อมา
การพัฒนาในยุคของสมิททำ�ให้โลกก้าวพ้นจากการผลิตที่ต้องลงมือทำ�ทุกอย่างด้วยแรงงาน มาพึ่งเครื่องจักร
เพิ่มความสะดวกสบายให้มนุษย์ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นำ�มาสู่ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
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เถ้าแก่บุญธรรม- คุณตาบุญมี: ปฏิวัติเขียว
(ทศวรรษที่ 1930 – 1960)
‘ปฏิวัติเขียว’ เป็นชื่อเรียกยุคสมัยที่โลกเริ่มหันมาเพาะปลูกเพื่อขาย
แทนการเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ในตอนนั้นโลกของเรามีประชากรเกิดใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า
เบบีบ้ มู เมอร์ (Baby boomer) เถ้าแก่บญ
ุ ธรรม กับ คุณตาบุญมี          ก็เป็นหนึง่ ในนัน้
พวกเขาสองคนเกิ ด ในยุ ค ที่ ค นกลั ว อาหารขาดแคลนเพราะมี ค นบริ โ ภค
มากกว่าอาหารที่ผลิตได้ จึงต้องหาวิธีเร่งเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ทำ�อย่างไรก็ได้
ให้ได้ผลผลิตมากที่สุด คนในยุคนี้ทำ�ทุกอย่างตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์พืชให้โตเร็ว ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงเพื่อให้พืชผล
ทนต่อโรคจนมีอาหารเพียงพอกับทุกคน ชาวนาอย่างตาบุญมี จึงมีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่คนค้าขาย
อย่างเถ้าแก่บุญธรรมก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากเหตุการณ์นี้
         อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงของคนรุน่ เถ้าแก่บญ
ุ ธรรม กับตาบุญมีกเ็ ป็นจุดเริม่ ต้นของการใช้ปยุ๋ เคมียาฆ่าแมลง
ในปริมาณมากจนเกิดสารตกค้างส่งผลเสียต่อสุขภาพทัง้ คนกินและคนปลูก ความหลากหลายทางชีวภาพ จำ�นวนพันธุพ์ ชื
พันธุส์ ตั ว์กล็ ดลงเพราะทุกคนหันมาปลูกพืชเฉพาะพันธุท์ ข่ี ายได้ราคา นอกจากนีย้ งั เกิดการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ ใช้ทำ�เกษตร
การพัฒนาในยุคของเถ้าแก่บุญธรรม ตาบุญมี (รวมถึงคุณทวดของเรา) ทำ�ให้โลกมีอาหารเพียงพอ
กับทุกคน แต่ก็ผลิตอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และทำ�ให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

สันติ: ยุคโลกาภิวัฒน์ การค้าเสรี
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990s ถึงปั จจุบัน
สั น ติ เ ป็ น วิ ศ วกรที่ เริ่ ม ต้ น ชี วิ ต การทำ�งานในสมั ย ที่ โ ลกเริ่ ม ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ อิ ส ระ
เสรีภาพ จากเคยมีระเบียบเคร่งครัดกับชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาทำ�การค้า ก็ผอ่ นคลายลงการเดินทาง
ไปต่างประเทศสะดวกสบายขึ้น สันติจึงได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่าง
ชาติ มีรถยนต์ขับในราคาที่มนุษย์เงินเดือนรายได้ปานกลางแบบเขาสามารถซื้อได้
เพราะในขณะนั้นกระแสแนวคิดแบบประชาธิปไตย ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน
กำ�ลังได้รบั ความนิยม มีความเชือ่ มัน่ ว่าหากเราสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ ลงทุน สร้างกิจการได้อย่างอิสระ โดยไม่ถกู ควบคุม
จากรัฐ (หรือควบคุมน้อยที่สุด) จะทำ�ให้เศรษฐกิจดี เมื่อทุกคนมีเงินประเทศก็จะพัฒนาไปเอง
ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง ประเทศกำ�ลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มาแรงที่สุด
ประเทศหนึ่งในเอเชีย คนยากจนทั่วโลกลดลง คนวัยทำ�งานรุ่นนี้ (ซึ่งก็คือพ่อแม่ของเราในเวลาต่อมา) เห็นว่าการทำ�งาน
เป็นโอกาสที่จะทำ�ให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับได้รับการสั่งสอนจากคนรุ่นก่อนหน้า (คุณตา คุณยาย
ของพวกเรา) ว่าการมีงานทำ�คือความโชคดีมาก หากเทียบกับสมัยก่อนหน้าซึ่งมีอาชีพไม่หลากหลายและใช้ชีวิตลำ�บาก
มากกว่ามาก ดังนัน้ เมือ่ มีงานทีด่ ที ำ�ต้องขยัน อดทน จึงจะสามารถสร้างฐานะทางการเงินครอบครัวทีม่ น่ั คงได้ ให้ความสำ�คัญ
กับการศึกษา คนรุ่นนี้ยอมจ่ายค่าเข้าเรียนที่แพงขึ้น หากมันจะทำ�ให้เรา ลูกของพวกเขาได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
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           แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบพุ่งพรวดจะทำ�ให้คนจนลดลง แต่มันกลับทำ�ให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
คนจนกับคนรวยเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่คนจนจะยกระดับตนเองให้มีฐานะที่ดีเป็นเรื่องยากกว่าเดิม เพราะคนจนมีทุนตั้งต้นน้อย
ขาดการศึกษาและสุขภาพที่ดี ขาดที่ดินที่จะเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้มาลงทุนทำ�กิจการ ค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นช้ามาก
ทั ้ ง หมดนี ้ น ำ�มาสู่ป ัญ หา ความเหลื่อมลํ้า นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ล ะเลยผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้ โ ลก
เสื ่ อมโทรมลงไปมาก
การพัฒนาในยุคของสันติ (รวมถึงพ่อแม่ของเรา) ย่อโลกให้เล็กลง สิ่งอำ�นวยความสะดวกเพิ่มขึ้น
คนยากจนน้อยลงเพราะมีงานทำ� แต่ก็แลกมากับความเหลื่อมล้ำ�และทำ�ให้สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

ยุคข้อมูลข่าวสาร และดิจิทัล
ปั จจุบัน
เจน ตัวแทนของคน Gen Z รุ่นแรก (เกิดในปี 1997 – 2015) ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตวัยทำ�งาน
คนรุ่นเดียวกับเจน ซึ่งรวมถึงพวกเราเยาวชนทุกคนเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต
ปัจ จัยที่ท ำ�ให้พวกเราแตกต่างกับคนรุ่นพ่อแม่อย่างสุดขั้ว ทั้งวิธ ีค ิด ความช่างถาม ช่า งสงสั ย
และไม่ได้รู้สึกว่าการมีเงินมากเพียงอย่างเดียวจะทำ�ให้มีชีวิตที่ดี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมเจนจึงเลือก
อาชีพฟรีแลนซ์ไม่ยอมสมัครงานประจำ�  เพราะต้องการความยืดหยุ่น แต่ก็แลกมากับความไม่แน่นอน
ไม่มีสวัสดิการและบางครั้งก็ถูกกดค่าแรง
            แม้จะดูทันสมัย สะดวกสบาย แต่เจนและพวกเราต่างเติบโตมาพร้อมกับการรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความเหลื่อมลํ้าที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ คนรุ่นนี้จึงไม่คิดว่าการขยันทำ�งานเพียงอย่างเดียวจะทำ�ให้มีชีวิตที่ดีได้ เพราะอาจต้องอาศัย
อยู่ในโลกที่อากาศเป็นพิษ เกิดโรคระบาดถี่ขึ้น และอีกมากมายที่ยังคาดไม่ถึง คนรุ่นนี้จึงกังวล และให้ความสำ�คัญกับปัญหา
รอบตัวมากเป็นพิเศษ  การพัฒนาสำ�หรับคนรุ่นนี้จึงไม่ได้หยุดแค่มีเงินเลี้ยงชีพอีกต่อไป
ไม่ว่าสำ�หรับคนยุคไหน ‘การพัฒนา’ จะต้องเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง
ทว่า ‘ดีขึ้น’ สำ�หรับทุกคนกลับต่างกัน ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาใหม่โดยไม่ตั้งใจ

แล้วแบบไหน ? จึงจะเป็ นการพั ฒนาที่ดีสำ�หรับทุกคน
เมื่อปี 2012 มีการเผยแพร่เอกสารชื่อ “The Future we want” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สภาพสังคม ปัญหาที่โลกกำ�ลังเผชิญโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันคำ�ตอบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำ�ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) เป็นเรื่องจริง โดยที่มนุษย์เป็นตัว การสำ�คัญที่ทำ�ให้มันรุนแรงขึ้น
ซึ ่ ง หากเป็ น เช่ น นี ้ ต ่ อ ไป พวกเราและคนร่ ุ น ต่ อ ไปอาจไม่ ส ามารถอาศั ย อยู ่ บ นโลกนี ้ ไ ด้
นั่นเป็นเหตุผลที่มีคนเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น โดยเสนอว่า การพัฒนาต่อจากนี้
ต้องสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงจะดีกับทุกคนและโลก
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1.3 ทำ�ไมต้องเราต้องทำ�เพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน ?
โลกเผชิญความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
จากเรื่องราวของ 5 ตัวละครผู้เป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัยจะเห็นว่า มนุษย์ต่างต้องรับมือกับปัญหา
ต่างรูปแบบกัน เช่น ยุคล่าอาณานิคมของ Sir John ที่ต้องแก่งแย่งดินแดน ทรัพยากรเพื่อความยิ่งใหญ่และเอาตัวรอด
ยุคปฏิวตั เิ ขียวของเจ้าสัวบุญธรรม และคุณตาบุญมี เผชิญกับภาวะอาหารขาดแคลนหลังเกิดสงครามโลก ยุคโลกาภิวฒ
ั น์
และการค้าเสรี ของสันติที่ต้องปรับตัว ทำ�งานอย่างหนักเพื่อหน้าที่การงานมั่นคง และเอาตัวรอดจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ขณะที่เจนซึ่งเป็นตัวแทนของคนวัยใกล้เคียงกับพวกเราเยาวชน เติบโตมาท่ามกลางการรับรู้ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม อากาศแปรปรวน ร้อนจัด หนาวจัด ความเหลื่อมลํ้าระหว่างรายได้ของคนรวย – คนจน
โรคอุบัติใหม่   ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อน นอกจากนี้มันยังมีความซับซ้อนไม่สามารถแก้ไข หรือแยกกัน
ทำ�ทีละเรื่อง ทั้งยังส่งผลกระทบวงกว้างแม้ในประเทศที่ไม่ได้สร้างปัญหาก็อาจต้องได้รับความเสียหายจากมันอยู่ด          ี
นั่นหมายความว่า  เราจะทำ�แบบเดิม เพื่อจัดการปัญหาใหม่ไม่ได้อีกต่อไป

3 สิ่งที่ทำ�ให้วิธีคิดแบบเดิมเอาชนะปั ญหาไม่ได้
เหตุผลที่เราไม่สามารถจัดการกับปัญหาทั้งที่กำ�ลังเผชิญอยู่และอาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยวิธีการเดิมได้
เนื่องจากลักษณะของแนวคิดแบบเดิมนั้นจะเน้นการทำ�แบบเส้นตรง ทำ�ทีละขั้นตอน และมองทุกอย่างแยกขาด
จากกันชัดเจน แต่ทว่า สิง่ ทีเ่ ราเผชิญอยูน่ น้ั ตรงข้ามกับวิธกี ารเหล่านีโ้ ดยสิน้ เชิง เพราะปัญหาของโลกปัจจุบนั และอนาคต
โดยส่วนใหญ่มีลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้

ปั ญหาซับซ้อนขึ้น

ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
จิตสำ�นึกเพี ยงอย่างเดียว

มีสาเหตุหรือเป็นผลมาจากปัญหาอื่น ๆ
ที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงไม่แพ้กัน
การเลือกทำ�ค่อย ๆ แก้ทีละปัญหา
นอกจากจะไม่สำ�เร็จแล้ว อาจส่งผลเสีย
หรือเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาได้

หลายปัญหานัน้ เกิดขึน้ ยาวนาน
มากเกินกว่าจะแก้ไขด้วยการเปลีย่ น
พฤติกรรมเพียงอย่างเดียวต้องอาศัย
การเปลีย่ นระบบ และสภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการมีพฤติกรรม ทีด่ เี หล่านัน้ ด้วย
จึงเป็นเหตุผลว่า ทำ�ไมแคมเปญรณรงค์ตา่ ง ๆ
จึงได้ผลเพียงชัว่ คราว

แบ่งแยกไม่ได้ และมุมมอง
ชาตินิยมแบบสุดโต่ง
ส่งผลต่อการแก้ปัญหา
เพราะปัญหาทีเ่ ผชิญอยูน่ น้ั ไม่แบ่งแยก
พรมแดน เชือ้ ชาติ ไม่วา่ คนจากพืน้ ทีน่ น้ั
หรือประเทศนัน้ เป็นต้นเหตุของปัญหา
หรือไม่ เมือ่ เกิดขึน้ แล้วทุกคนต่างได้รบั
ผลกระทบจากมัน และไม่สามารถรอดพ้น
หากไม่ใช้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
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ตัวอย่างปั ญหาที่สะท้อนว่าเราทำ�แบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว
ปั ญหาขยะพลาสติกในทะเล
ปัจจุบันมีการประเมินว่า หากเรานำ�ขยะพลาสติกในทะเลมากองรวมกันจะมีขนาดใหญ่สองเท่าของรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา2 โดยส่วนใหญ่มาจากขยะบนบก แม้เราไม่ได้ทง้ิ ขยะลงในทะเลโดยตรง ขยะทีท่ ง้ิ ลงถังอย่างถูกต้อง
แล้วก็อาจลงสู่ทะเลได้อยู่ดี  การแก้ปัญหานี้ต้องมีระบบจัดการขยะที่ดีมาก และไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
แต่ต้องเป็นทุกประเทศที่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะการจัดการขยะที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน
วัสดุเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะด้วยซํ้า  กล่าวคือ เริ่มต้นตั้งแต่ การผลิต การทิ้งขยะในครัวเรือน ไปจนถึงการกำ�จัดขยะ
ในบ่อขยะขนาดมหึมา จะเห็นว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากมายการออกมาตรการเชิงบังคับที่เข้มงวดทันทีจะ
ส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่หากไม่ทำ�อะไรเลยหรือทำ�น้อยเกินไปก็จะแก้ปัญหาไม่ได้

นอกจากปัญหาขยะทางทะเลแล้วยังมีปัญหาอื่น ๆ  อีกมากที่มีลักษณะเหมือน 3 ข้อ ข้างต้น จนไม่สามารถ
แก้ไขด้วยวิธีเดิมได้ ทุกคนคิดว่ามีอะไรอีกบ้าง ?

“

“

จากข้อมูลและเหตุการณ์ตวั อย่าง ทำ�ให้เห็นแล้วว่าโลกเผชิญความเสีย่ งทีแ่ ตกต่าง รุนแรงกว่าเดิม
และไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมได้อีกแล้ว เราจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงและทำ�ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพราะปัญหาทั้งหมดทำ�ให้
ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของพวกเราทุกคน
theoceancleanup, ‘WHAT IS THE GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH?’ <https://theoceancleanup.com/great-pacificgarbage-patch/> (1 ธันวาคม 2564)
2
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1.4 การพั ฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร?
การพั ฒนาที่ยั่งยืน

“การพัฒนาทีต่ อบสนองความต้องการของคนในรุน่ ปัจจุบนั โดยไม่ท�ำ ให้คนรุน่ ต่อไปในอนาคต ต้องประนีประนอม
ยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง” - นิยามจาก Our Common Future
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า คือ การพัฒนาที่เราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ แต่ต้องไม่ทำ�ให้คนรุ่นหลัง
ลำ�บากหรื อต้ องมาแก้ป ัญ หาที่เราสร้างเอาไว้น ั่นเอง  ซึ่งการพัฒนาแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจ
และเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่มีความเกื้อหนุนกันอยู่ หากระบบใดมีปัญหาก็จะส่งผลเสียต่อ
อีกระบบหนึ่งไปด้วย ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเน้นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
หรือ ที่เรียกว่า 3 เสาหลักความยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งที่เป็น

สิ่งแวดล้อม

สังคม

สิ่งที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมจนเสื่อมโทรมอย่างมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นความพยายามทำ�ให้สิ่งที่เป็นอยู่ในภาพซ้ายกลับเข้ามาสู่สิ่งที่ควรจะเป็นดังภาพขวา
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1.5 เยาวชนกับการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ทำ�ไมการพั ฒนาที่ยั่งยืนจึงสำ�คัญกับเยาวชน
คุณภาพชีวิตของเยาวชน 1.3 พันล้านคนขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  – ในปี 2030 จะมีเยาวชนทั่วโลก
ถึง 1.3 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลกในขณะนั้น ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 8.5 พันล้านคน
(United nation: New York, 2015) แม้ตัวเลขจะไม่พุ่งสูงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลก แต่เยาวชนรุ่นนี้
และที่กำ�ลังจะเกิดตามมา ล้วนเติบโตท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคม
อีกมากมาย หากไม่เร่งผลักดันให้โลกพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ตอนนี้ เยาวชนจำ�นวนมากอาจมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี
กล่าวคือ อาจมีเยาวชนขาดแคลนสารอาหาร เจ็บป่วย หลุดจากระบบการศึกษา รวมถึงต้องอาศัยอยู่ในชุมชน
ที่เสื่อมโทรม เผชิญกับมลพิษทางอากาศ
เอเชีย
แอฟริกา
ลาตินอเมริกาและแคริเบียน
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
โอเชียเนีย
แนวโน้มการเติบโตของจำ�นวนเยาวชนแต่ละภูมิภาค
ที่มา: Youth Population trends and Sustainable Development
เยาวชนคือ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ สำ�คัญ – เยาวชน
มักเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือต้องปฏิบตั ติ ามการตัดสินใจ
ของผูใ้ หญ่ ไม่วา่ จะเป็นครอบครัว ครู หรือรัฐบาลทีก่ ำ�หนด
นโยบายที่ส่งผลต่อพวกเรา ดังนั้น เยาวชนจึงควรมีส่วน
ร่วมออกแบบ ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง

เยาวชนรุ่นนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในช่วงเวลา
ที่ท้าทายที่สุด - อีก 5 -10 ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่คาด
การณ์ว่าโลกจะเผชิญกับปัญหาที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยอีกมาก
โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม เยาวชนรุ่นนี้จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในช่วงเวลาที่ท้าทายมากที่สุด ดังนั้น หากวันนี้เรา
ไม่ทำ�ความเข้าใจ หรือพยายามเข้ามามีสว่ นร่วมทางใดเลย
คนที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักคือ พวกเราเอง
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ทำ�ไมเยาวชนจึงสำ�คัญกับการพั ฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากเราจะต้องการโลกที่ดีแล้ว โลกที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพลังจากเยาวชนด้วยเหตุผล ดังนี้
เยาวชนรุ่นนี้ คือ คนที่กำ�หนดอนาคตโลก - เยาวชนที่มีอายุ 15 -24 ปี
ในปัจจุบัน คือ ประชากรที่จะเติบโตเข้าสู่วัยทำ�งานกลายเป็นคนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและดูแลคนในครอบครัว รวมถึงกลายเป็นผู้นำ�ภาคส่วนต่าง ๆ ในอีก
5-10 ปี เยาวชนจึงจำ�เป็นต้องเข้ามามีบทบาทร่วมออกแบบอนาคตที่เราเห็น
ตั้งแต่เริ่มต้น
เยาวชนสื่อสารและบอกความต้องการที่นำ�มาสู่การแก้บางปัญหา
ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาทีเ่ กีย่ วกับเยาวชนเอง เช่น รูปแบบการเรียนรู้
ปัญหาการกลั่นแกล้ง ความกดดัน ความเครียดในระบบการศึกษา เป็นต้น  
เยาวชนมีทกั ษะบางอย่างทีจ่ �ำ เป็นต่อการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวข้างต้น
ว่ า สภาพปั ญ หาต่อจากนี้ซ ับ ซ้อน และแตกต่างจากในอดีต จำ�เป็นต้องใช้
ทักษะใหม่ ๆ เข้ามาช่วยหนุนเสริม รับมือกับมันไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น ปรับตัวเร็ว การสื่อสารที่มีพลัง ซึ่งเป็นทักษะ
โดดเด่นของเยาวชนรุ่นนี้

1.6 มาลองดู!! คุณ มีส่ วนร่วมกับการพั ฒนา
ที่ ยั่ งยืนในระดับใด
เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทำ�ให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงได้ ตั้งแต่ระดับที่ง่ายที่สุด
ทำ�ได้ทันที ไปจนถึงระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในวงกว้าง มาลองสำ�รวจไปพร้อมกันว่าตอนนี้เรากำ�ลัง
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับใด ?  แล้วยังทำ�อะไรได้อีกบ้าง ?  
ระดับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Change Makers)

ระดับบุคคล
(Individual)

ระดับพลเมืองตื่นรู้
(Active Citizen)
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ระดับบุคคล (Individual) :
ตั้งคำ�ถามต่อสิ่งรอบตัว เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็นระดับการลงมือทำ�ที่ง่ายที่สุด ทำ�ได้ทันทีนั่นคือ “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง” ลองถามตัวเองว่า
คุณทำ�สิ่งเหล่านี้เป็นประจำ�หรือเปล่า ?
(1) ฝึกตั้งคำ�ถามต่อสิ่งรอบตัว: การตั้งคำ�ถามเป็นจุดเริ่มต้นของการฉุกคิดถึง
ความสมเหตุสมผลในสิ่งที่เกิดขึ้น ความสงสัยจะทำ�ให้เราพยายามหาคำ�ตอบโดยปราศจาก
อคติ ช่วยให้เราเป็นคนมีเหตุผล รู้จักไตร่ตรองก่อนตัดสิน (Critical Thinker) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการทำ�ความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนมีมุมมองสอดคล้องกับวิธีคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
(2) เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค: ทำ�ได้ทั้งทำ� และงด ยกตัวอย่างเช่น
ทำ�: เริ่มต้นจากการรับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง  เลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากแสดง
ว่าเป็นกระบวนการผลิตไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
งด: ไม่ซื้อสินค้าที่มีกระบวนการผลิตขัดกับแนวทางความยั่งยืน เช่น ผู้ผลิตสินค้า
ใช้แรงงานทาส  กดขี่พนักงงาน หรือโรงงานผลิตปล่อยของเสีย
เป็นอันตรายต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  วิธีการนี้จะช่วยส่งสัญญาณถึงให้ผู้ผลิตปรับตัวได้เป็นอย่างดี
(3) หยุดพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับความยั่งยืน: ความยั่งยืนไม่ได้จำ�กัดแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติ
กับทุกคนอย่างเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น ดังนั้นเราจึงต้องหยุดพฤติกรรมที่เป็นการบั่นทอน ไม่ให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าโดยตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม เช่น การไม่ล้อเลียนหรือบูลลี่ รูปร่าง หน้าตา ไม่ใช้อายุ ฐานะเอาเปรียบหรือดูหมิ่นคนอื่น
(4) เปิดกว้างทางความคิด ทำ�ความเข้าใจความหลากหลาย: เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ความคิดเห็น จึงควรเปิดกว้าง ไม่แสดงความรังเกียจ ไม่ยึดความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่
หากคุณมีสิ่งเหล่านี้เกิน 3 ข้อ หรือทำ�ค่อนข้างบ่อย ถือว่ามีส่วนร่วมในระดั
ระดับบุคคลแล้
คล ว
การเปลี่ยนแปลงระดับนี้เห็นผลชัดเจนต่อตนเองในทันที แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็สามารถนำ�มาสู่ผลกระทบ
หรือเกิดเป็นค่านิยมใหม่ในสังคมได้ หากจำ�นวนผู้ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีมากขึ้น
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ระดับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change
Makers) : มีจุดยืน ทำ�ให้คนอื่นอยากเปลี่ยนแปลง
เป็นระดับการมีส่วนร่วมของคนธรรมดาที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับความยั่งยืนอยู่แล้ว และอยากทำ�ให้   
คนรอบตัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ไม่จำ�เป็นต้องตั้งกลุ่มกิจกรรม หรือคิด
โครงการใด ๆ แต่จะเน้นไปที่การแสดงจุดยืนของตนเอง เพื่อส่งสัญญาณให้คนรอบตัว เริ่มเข้าใจ เห็นด้วยกับเรา  
คุณอาจเป็นมีส่วนร่วมในระดับนี้ ถ้าคุณมักทำ�สิ่งเหล่านี้…
(1) แสดงออกทางจุดยืนของตนเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับความยั่งยืน และต่อต้านกิจกรรม
ที่ขัดต่อความยั่งยืน - เช่น การแสดงความเห็นบนโซเชียลมีเดีย การรณรงค์เชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกว่าตนเองส่งเสริม
หรือ ไม่เห็นด้วยกับประเด็นหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้น
(2) สื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ขัดต่อความยั่งยืน - เช่น พบเห็นการล้อเลียน จึงให้
ข้อมูลต่อคนรอบตัวว่าสิ่งที่ทำ�อยู่ไม่ถูกต้อง ตักเตือน หรือแนะนำ�ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

คุณมักออกมาพู ดหรือแสดงความเห็นเสมอ หากมันเป็ นเรื่องเกี่ยวกับ…

“

“

ระดับพลเมืองตื่นรู้ หรือ Active citizen : เข้าไป
มีส่วนร่วม มีบทบาทนำ� ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง
   เป็นการมีส่วนร่วมระดับสูงสุดของคนธรรมดาที่ตื่นตัวไม่เพียงแต่มีพฤติกรรมที่ดีและชักชวนคนรอบตัว
ให้ทำ�ตาม แต่ยังต้องการให้แนวคิดที่ตนเองเชื่อมั่นผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ขึ้น คนกลุ่มนี้จะเริ่มให้ความ
สำ�คัญกับความเป็นไปของสังคม เข้าไปมีบทบาทเป็นผู้นำ� มีส่วนร่วมในประเด็นที่ตนเองสนใจ อยากผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
ยกตัวอย่างเช่น
(1) การมีส่วนร่วมทางการเมือง - การใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกผู้นำ�ที่มีนโยบายสอดคล้องกับความยั่งยืน ร่วมแสดง
ความเห็นต่อกิจกรรมหรือนโยบายที่ส่งผลต่อความยั่งยืน
(2) การมีส่วนร่วมในการเรียกร้อง ตรวจสอบ ผ่านช่องทางที่ตนเองสามารถทำ�ได้ เช่น การเรียกร้อง
โดยสันติผา่ นแคมเปญทางโซเชียลมีเดีย การร่วมส่งความเห็นต่อประเด็นทางสังคมต่อช่องทางรับความคิดเห็นของรัฐเป็นต้น
(3) การรวมกลุม่ เพือ่ ผลักดันสิง่ ทีต่ นเองสนใจ – เป็นการรวมตัวของคนทีเ่ ชือ่ มัน่ หรือต้องการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องเดียวกัน อาจทำ�ในรูปแบบของการจัดตั้งชุมนุม ชมรมในสถานศึกษา หรือรวมตัวกันโดยอิสระเพื่อทำ�กิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน
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ยังจำ�ได้ไหม? นโยบายเด่นของสส. หรือผู้นำ�คนล่าสุดที่คุณเลือกคืออะไร
ตอนนี้พวกเขาได้ลงมือทำ�มันหรือยัง

“

“
่ งยื
่ นจำ�เป็ นกับตัวคุณแค่ไหน
หลังจากเรียนรูใ้ นบทแรกคุณคิดว่าการพัฒนาทียั

1
แทบไม่จำ�เป็น

2
เล็กน้อย

คุณคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมกับ
การพั ฒนาที่ยั่งยืนในระดับใด
1. ระดับบุคคล

3
ปานกลาง

4
มาก

5
จำ�เป็นที่สุด

ช่วยยกตัวอย่างสิ่งที่สะท้อน
ว่าคุณมีส่วนร่วมในระดับนั้น

“

2. ระดับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
3. ระดับพลเมืองตื่นรู้

15
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02
ทำ�ความรู้จักเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development
Goals: SDGs)
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02 ทำ�ความรู้จักเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
2.1 SDGs คืออะไร?
เป้ า หมายการพัฒนาที่ย ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือเรียกอีกอย่างว่ า
วาระพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เป็นเป้าหมายระดับโลกจำ�นวน 17 เป้าหมายที่สมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ
ร่วมกันกำ�หนด โดยให้คำ�มั่นว่าทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนบนโลก มีชีวิตที่ดีทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2573 (ค.ศ. 2016-2030)
แต่ทำ�ไมสมาชิกสหประชาชาติจึงเห็นตรงกันว่าควรกำ�หนด SDGs ?
เราจะพาทุกคนไปหาคำ�ตอบนี้ด้วยการย้อนกลับไปก่อนจะเกิด SDGs

2.2 กว่าจะเป็น SDGs
ก่อนจะเกิด SDGs โลกของเราเคยมีเป้าหมายการพัฒนาอื่นมาก่อนเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals หรือ MDGs) เป็นวาระที่กำ�หนดในช่วงปี 2001-2015 มีหลักการสำ�คัญคือต้องการ
ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วส่งเสริม ช่วยเหลือประเทศกำ�ลังพัฒนาใน 8 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย
เป้าหมายที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี
เป้าหมายที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก
เป้าหมายที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
เป้าหมายที่ 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่น ๆ  
เป้าหมายที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก
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ผลของ MDGs ทำ�ให้คุณภาพชีวิตคนทั่ว โลกโดยเฉพาะประเทศกำ�ลังพัฒนาและประเทศที่มีการพัฒ นา
น้อยที่สุด (Last Development Countries : LDCs) ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้านยกตัวอย่างเช่น
ผูม้ รี ายได้ใต้เส้นความยากจนสุดขีด (ขณะนัน้ วัดจากคนทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยดำ�รงชีพรายวันตํา่ กว่า $1.25 ต่อวัน)   
                      ลดลงกว่าครึ่ง เหลือประมาณ 836 ล้านคนในปี 2015
เกิดความเสมอภาคทางเพศในการเข้าถึงการศึกษาในประเทศส่วนใหญ่พัฒนาไปจากปี 2000  
ลดการตายของเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเทียบกับปี 1990
การตายของแม่ระหว่างคลอดลดลงกว่า 45% ทั่วโลก
การตายจากมาลาเรียและวัณโรคลดลง 6.2 ล้านเคสและ 37 ล้านเคส
มีคนเข้าถึงนํ้าดื่มที่สะอาดเพิ่มขึ้น 2.6 พันล้านคนในช่วงปี 1990 – 2015
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่หมดไป ทั้งยังมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) การเพิม่ ขึน้ ของประชากรทีท่ ำ�ให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ ขึน้ และเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว เกิดความเหลื่อมลํ้าด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาการเมืองรุนแรงขึ้น
ด้ วยเหตุนี้ใ นการประชุม Rio+ 20 ซึ่งเป็นการประชุมสหประชาชาติที่มีบทบาทสำ�คัญต่อความร่ว มมื อ
เพือ่ จัดการกับปัญหาสิง่ แวดล้อม ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมือ่ ปี 2012 ได้หารือกันว่า หลังจากเป้าหมาย MDGs
สิ้นสุดลงในปี 2015 โลกจะทำ�อย่างไรกับปัญหาเหล่านี้ ที่ประชุมจึงเสนอให้เริ่มร่างวาระการพัฒนาหลังปี 2015
อันจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาชุดใหม่หลัง MDGs โดยออกแบบกระบวนการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมระดมความเห็น
ตั้งแต่องค์กรระดับนานาชาติไปจนถึงคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง รวมกว่า 8.5 ล้านคน เพื่อหาคำ�ตอบว่า ‘โลก
ที่ทุกคนอยากเห็นในปี 2030 ควรเป็นอย่างไร’ จนออกมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำ�นวน 17 เป้าหมาย ที่เรา
รู้จักกันในนาม SDGs
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แล้วโลกที่คุณอยากเห็นในปี 2030 เป็ นอย่างไร?

“

“
การเดินทางของ SDGs
มีนาคม 2015

กรกฎาคม 2015

ค.ศ 2012

ธันวาคม 2015

กันยายน 2015
กระบวนการเจรจาทางการทูต
มีคนราว 8.5 ล้านคนทั่วโลกร่วม
กระบวนการร่าง SDGs
ผ่านภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

การที่คนเข้ามามีส่วนร่วมกว่า 8.5 ล้านคน อาจไม่ได้มากหากเทียบกับสัดส่ว นของประชากรทั้ง โลก
แต่นี่ถือเป็นกระบวนการคิดเป้าหมายที่มีคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นมากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา ความแตกต่างสำ�คัญ
ของ MDGs กั บ SDGs คื อ ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการกำ�หนดเป้ า หมาย และการนำ�เป้ า หมายไปปฏิ บ ั ต ิ น ี ่ เ อง
ในขณะที่ MDGs เป็นเป้าหมายที่ประเทศพัฒนาเป็นผู้กำ�หนดขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศกำ�ลังพัฒนานั้น
SDGs มีที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและการเจรจาร่วมกันของทุกประเทศ กลายเป็นความตกลง
ร่วมกันของประเทศสมาชิกสหประชาชาติและมีลักษณะเป็นสากล ซึ่งทุกประเทศที่ร่วมลงนามนำ�ไปปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เป้าหมายและสร้างอนาคตที่เราอยากเห็นร่วมกัน
Fun fact
ประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการคิด SDGs ด้วยเช่นกัน โดยในขณะนั้นโครงการ Social Watch
โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วมนำ�ความเห็น
จากนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ

19

2.3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ SDGs
เคารพสิทธิมนุษยชน (Human Right)
ไม่ท้งใครไว้
ิ
ข้างหลัง

พั ฒนาเศรษฐกิจ โดยไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม

Leave no one behind

Decoupling

SDGS

เป้าหมายชุดที่ 2 ของโลก
3 เสาหลัก
5Ps
17 เป้าหมาย (Goals)
169 เป้าหมายย่อย (Targets)

ครอบคลุม

แบ่งแยกกันไม่ได้

เป็นสากล

เปลี่ยนแปลงจากรากฐาน

ทำ�ความรู้จักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในรูปแบบวิดิโอโมชั่นกราฟฟิก
โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่นี่

SDG Guidebook for Youth

247 ตัวชี้วัด (Indicators)

https://youtu.be/hSILMzRIqfY
https://youtu.be/hSILMzRIqfY
https://youtu.be/hSILMzRIqfY
https://youtu.be/hSILMzRIqfY

Indivisble

Universal

Tranformative

https://youtu.be/hSILMzRIqfY
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โครงสร้างของ SDGs
ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้นำ�โลก คุณคิดว่าการตั้งเป้าหมายทั้ง 17 ข้อออกมานั้นเพี ยงพอไหม?
เพื่ อให้นักพั ฒนาและคนทั่ วโลกเอาเป้ าหมายนี้ ไปใช้ได้จริง SDGs จึงต้องมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน

และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ SDGs ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ระดับเป้าหมาย หรือ Goals เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดเพื่อกำ�หนดภาพอนาคต
ที่เราอยากสร้างร่วมกัน ซึ่งในที่นี้คือ SDGs 17 เป้าหมาย
ระดับเป้าหมายย่อย หรือ Target (เดิมเรียกว่า เป้าประสงค์) เป็นเป้าระดับย่อย
จำ�นวน 169 เป้าหมายย่อย (Target) ที่กำ�หนดเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำ�อะไรบ้างจึงจะบรรลุ
เป้าหมายหลัก (Goal) จึงมีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า
ระดับตัวชี้วัด หรือ Indicator  เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผล
สิง่ ทีเ่ ราดำ�เนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายย่อยว่าได้ผลดีมากน้อยเพียงใด เราต้องเร่งทำ�อะไรเพิม่ เติม
หรือไม่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 247 ตัวชี้วัด
ยกตัวอย่างเช่น
SDG 1		
SDG 1.1

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่        เป้าหมายหลัก (Goal)
ขจัดความยากจนทัง้ หมด ซึง่ ในปัจจุบนั วัดจากคนทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยดำ�รงชีพ
รายวันต่อวันตํ่ากว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
(ปัจจุบันแก้ไขเป็น 1.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) ภายในปี 2573

		
			เป้าหมายย่อย (Target)

กล่าวโดยสรุปคือ Goal จะช่วยให้เราเห็นภาพกว้างกว่า Target จะทําให้เราต้องทําอะไรบ้างจึงจะบรรลุ
เป้าหมาย ส่วน Indicator ใช้วัดว่าสิ่งที่เราทํานั้นได้ผลดีมากน้อยเพียงใด ซึ่งในการลงมือทําเราจะให้ความสําคัญ
กับ ‘เป้าหมายย่อย – Target’ เป็นหลัก
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รู้จัก Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ SDG 17 เป้าหมาย!

ในแต่ละเป้าหมาย SDGs จะมีประเด็นย่อยระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจำ�นวนมาก เพื่อให้สะดวกต่อ
การทำ�ความเข้าใจและนำ�ไปใช้ในระดับพื้นฐาน เราได้รวบรวมคำ�สำ�คัญ (Keywords) ที่เป็นตัวแทนของเป้าหมายย่อย
(Target) และมักพบบ่อยในระดับลงมือทำ� ดังตาราง
5Ps
People
People

People

People

People

Planet

Prosperity

Prosperity

Prosperity

เป้าหมาย SDGs (Goals)
1: ขจัดความยากจน
No poverty
2: ขจัดความหิวโหย
Zero hunger

คำ�สำ�คัญ (keywords)
ความยากจน ความเปราะบาง ภัยพิบัติ (ที่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มเปราะบาง) การเป็นเจ้าของที่ดิน
ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
สารอาหาร ตลาดเกษตร ความหลากหลายของพืชเกษตร
เกษตรกรรมยั่งยืน นมแม่
3: มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ประกันสุขภาพ บริการสาธารณสุข
Good health and well-being
การเข้าถึงยา สารเคมี แพทย์ บุคลากรการแพทย์ พยาบาล
อุบัติเหตุ-ถนน มลพิษ แอลกอฮอล์-เหล้า วัคซีน
4: การศึกษาที่มีคุณภาพ
ทุนการศึกษา ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา การจ้างงาน
Quality Education
อ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ ครู อาจารย์ เพศศึกษา
เพศภาวะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาทางเลือก
การศึกษาท้องถิ่น การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม
5: ความเท่าเทียมทางเพศ
ความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิง แรงงานผู้หญิง,
Gender Equality
เด็กผู้หญิง ค้ามนุษย์ สิทธิสตรี ผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ  LGBTQI การข่มขืน
6: นํ้าสะอาดและสุขอนามัย
นํ้าดื่ม นํ้าสะอาด คุณภาพนํ้า การบำ�บัดนํ้าเสีย
Clean water and sanitation
ขาดแคลนนํ้า การจัดการนํ้า แหล่งนํ้าจืด สุขาภิบาล
ห้องนํ้าสะอาด
7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ราคาถูกพลังงานแสง
Affordable and clean energy อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ
พลังงานไฟฟ้า
8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การจ้างงาน แรงงาน SMEs วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยว
การเติบโตทางเศรษฐกิจ Decent ยั่งยืน การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้า
work and economic growth
นโยบายการคลัง
9: โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และ พัฒนาอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรม Industry,
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยีการสื่อสาร
innovation and infrastructure นวัตกรรม บริการทางการเงิน มูลค่าเพิ่ม
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5Ps
Prosperity

เป้าหมาย SDGs (Goals)
10: ลดความเหลื่อมลํ้า
Reduced inequalities

Prosperity

11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
Sustainable cities
and communities
12: การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
Responsible consumption
and production
13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
Climate action
14: ทรัพยากรทางทะเล
Life below water
15: ระบบนิเวศบนบก
Life on Land

Planet

Planet

Planet
Planet

Peace

16: ความสงบสุข ยุติธรรม
และสถาบันเข้มแข็ง
Peace, Justice and strong
institutions

Partnership

17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
Partnership for the goals

คำ�สำ�คัญ (keywords)
ความไม่เสมอภาค การกระจายรายได้ การเลือกปฏิบัติ
ความเหลื่อมลํ้า ความยุติธรรม แรงงานทาส ผู้อพยพ
โอกาสที่เท่าเทียม ค่าจ้าง คุ้มครองสังคม
บริการพื้นฐาน ที่พักอาศัย ระบบคมนาคม ขนส่งสาธารณะ
ถนนปลอดภัย มรดกทางวัฒนธรรม ภัยพิบัติ  คุณภาพ
อากาศ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ
สารเคมี การจัดการของเสีย การจัดการขยะ ขยะอาหาร
รายงานเพื่อความยั่งยืน จัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบ
การท่องเที่ยว
โลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัว
มหาสมุทร ทะเล ชายฝั่ง ประมง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเล
ป่าไม้ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า
ภูเขา ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน แหล่งนํ้าจืด เช่น แม่นํ้า
ลำ�ธารเขื่อน
ความยุติธรรม ความรุนแรง อาชญากรรม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ การก่อการร้าย ข้อมูลรัฐ ทุจริต คอร์รัปชัน

ความร่วมมือโลก การเก็บภาษี ภาครัฐ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ นวัตกรรม
ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การค้าพหุภาคี
ระบบข้อมูล
ชื่อเป้าหมายแบบย่อ อ้างอิงจากสำ�นักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
คำ�สำ�คัญ (Keywords) ในตารางได้มาจากการคัดเลือกเฉพาะคำ�ที่เป็นตัวแทนของ
เป้าหมายย่อย (Target) และมักพบบ่อยเพื่อง่ายต่อการนำ�ไปใช้ในระดับพื้นฐานเท่ า นั ้ น
หากต้องการศึกษาอย่างละเอียด สามารถเข้าถึงชื่อเป้าหมายฉบับเต็มได้โดยแสกน QR Code
หรือคลิกที่นี่
https://bit.ly/3DLI2bj

https://bit.ly/3DLI2bj

https://bit.ly/3DLI2bj
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2.4 นักพั ฒนาสายไหนก็ใช้ประโยชน์จาก SDGs ได้
คุณเป็นนักพัฒนาสายไหน? คนทำ�กิจกรรมพัฒนาสังคมมีหลายแบบขึ้นอยู่กับความถนัดและสนใจส่วนตัว
บางคนเป็นนักวางแผน นักประสานงาน นักสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวที่ทำ� แต่ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหน ก็สามารถนำ� 
SDGs ไปกับงานเพราะมันจะช่วยเราได้ ดังนี้  

ช่วยให้เรารู้จักงานของตัวเอง
รอบด้านขึ้น อุดช่องว่าง
ที่เคยมองข้ามไป

ช่วยให้งานของเราเป็ นที่รู้จัก
ในวงกว้าง

ช่วยพาเราไปรู้จักกับคนที่ทำ�งาน
หรือสนใจเรื่องเดียวกัน

เพราะ SDGs เป็ นเป้ าหมายที่ครอบคลุม
แทบทุกประเด็นสังคม จึงช่วยเป็ นกรอบ
แนวคิดให้เรามองเห็นความเชื่อมโยง
ในงานของเราต่อประเด็นต่าง ๆ กว้างขึ้น

เมื่อทุกคนต่างรู้จักและใช้ SDGs
เสมือนว่าพู ดภาษาเดียวกัน
ทำ�ให้ส่ือสาร นำ�เสนองานของเรา
ได้ง่ายขึ้น และอาจกลายเป็ นต้นแบบ
หรือไอเดียให้คนอื่นอีกด้วย

SDGs ช่วยจัดกลุ่มให้ทราบว่ามีใคร
ที่ทำ�กิจกรรมคล้ายคลึงกับเราบ้าง
ทั้งยังเปิ ดพื้ นที่ให้เกิดการรวมกลุ่ม
มีโอกาสพู ดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดมากขึ้น

ช่วยให้เรามีเครื่องมือใหม่วัดผล
ในสิ่งที่เราทำ�

ช่วยให้เราเข้าถึงทรัพยากร
มาทำ�งานมากขึ้น

ใช้ส่งเสียงเตือนมื่อพบว่าการ
กระทำ�ที่ขัดแย้งกับความยั่งยืน

SDGs ระบุรายละเอียดที่ต้องทำ�
พร้อมทั้งออกแบบตัวชี้วัดแต่ละประเด็น
อย่างละเอียด ซึ่งเราสามารถนำ�ตัวชี้วัด
เหล่านั้นมาประยุกต์เป็ นเครื่องมือวัดผล
ใหม่ของเราได้

ปั จจุบันภาครัฐ ธุรกิจ แหล่งทุนมีนโยบาย
ให้ทุนกับผู้ท่ทำ�งานส่
ี
งเสริม การพั ฒนา
ที่ยั่งยืน SDGs จึงเป็ นตัวช่วยให้เรา
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนความรู้
คนที่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรา
ต้องการ รวมถึงเงินทุนสำ�หรับ
ทำ�กิจกรรมได้

เพราะ SDGs เป็ นเรื่องที่ผู้นำ�ประเทศ
ให้สัญญาเอาไว้ในระดับโลก
เราจึงสามารถอ้างอิง SDGs มาเสริมพลัง
การสื่อสาร เพื่ อส่งเสียงเตือนผู้นำ�
หรือผู้ท่มี
ี บทบาทตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ
รับรู้ว่าสิ่งที่ทำ�ขัดแย้งกับความยั่งยืน
เพื่ อหยุดยั้งไม่ให้ส่ิงเหล่านั้นเกิด
จนสร้างความเสียหายได้

ดูการใช้ประโยชน์จาก SDGs และคำ�แนะนำ�วิธีลงมือทำ�ที่สอดคล้องกับ SDGs ในรูปแบบ
วิดีโอโมชันกราฟิกโดยแสกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=96IznvYmeRI
https://www.youtube.com/watch?v=96IznvYmeRI
https://www.youtube.com/watch?v=96IznvYmeRI
https://www.youtube.com/watch?v=96IznvYmeRI
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2.5 จะนำ� SDGs ไปใช้ต้องนึกถึง 4 หลักการนี้
คุณคิดว่าแค่ทำ�ตาม SDG 17 เป้าหมายเพี ยงพอให้เกิดการพั ฒนาที่ยั่งยืนหรือเปล่า ?

ในอดีตมีโครงการและกิจกรรมมากมายที่ทำ�ตามประเด็นที่ SDGs ระบุ แต่มันกลับไม่ได้ผลดีอย่างที่คิด
แถมบางครั้งยังส่งผลเสียหรือก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก ยกตัวอย่างเช่น โครงการการปลูกต้นไม้นอกรั้วบ้าน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs แต่ปลูกได้ไม่นานต้องล้มเลิก เพราะต้นไม้ทำ�ให้ถนน
ในชุมชนแคบลงสัญจรลำ�บาก คนในชุมชนบางคนไม่อยากได้เพราะเกรงว่ารากของมันจะทำ�ให้รั้วบ้านของเขาเสียหาย
ที่เป็นเช่นนี้เพราะในความเป็นจริงสภาพปัญหาสังคมมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน การมุ่งแก้ปัญหาหนึ่ง
อาจส่งผลเสียต่ออีกปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นได้ จึงจำ�เป็นต้องมีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การนำ� SDGs ไปใช้ให้เห็นผลจริงจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงหลักการพื้นฐาน 4 หลักการต่อไปนี้
1. Inclusive – การพัฒนาต้องครอบคลุม

คือ การพัฒนาทีค่ ำ�นึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อคนทุกกลุม่
     โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อย คนชายขอบกลุ่มเปราะบาง
ที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรับตัวหรือเข้าถึงทรัพยากรได้
ยากกว่าคนทัว่ ไปหรือทีเ่ รามักได้ยนิ วลีทว่ี า่ “ไม่ทง้ิ ใคร
ไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)”

ครอบคลุม

เปลี่ยนแปลง
แบบพลิกโฉม

4 หลั
กการ
		
พื้		
นฐาน
ของ SDGS

2. Indivisible - ต้องมองปัญหา
แบบไม่แบ่งแยก

ดังกล่าวข้างต้นว่า

มองปั ญหา
แบบไม่แบ่งแยก       ปั ญ หาที ่ เราเผชิ ญ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ                                            

   เกี่ยวพันกับปัญหาอื่น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                              
                                         บางครัง้ การแก้ปญั หาหนึง่ สำ�เร็จ อาจสร้างปัญหาใหม่                       
อ ทำ�ให้ปญั หาอืน่ หนักขึน้ ดังนัน้ วิธคี ดิ วางแผน ต้องมองภาพรวม
เป็                             หรื
นสากล
                        ไม่มองปัญหาขาดจากกัน จะช่วยให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราทำ�จะช่วยแก้
                      จุดไหนและมีอะไรต้องระวังบ้างวิธีคิดแบบนี้จะช่วยให้เห็นว่างาน
                ของทุกคนมันเกี่ยวข้องกัน ลดการแบ่งแยกงานช่วยให้ หน่วยงาน
หรือภาคส่วนต่าง ๆ ทำ�งานร่วมกันได้มากขึ้น

3. Universal เป็นสากล

เป็นการพัฒนาทีค่ ำ�นึงถึง หลักการ หรือแนวทางพืน้ ฐานทีโ่ ลกยอมรับ  เช่น  หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
การยอมรับว่าทุกคนเท่าเทียมกัน การไม่เหยียดเชือ้ ชาติ ผิวสี เป็นต้น และ SDGs เป็นเป้าหมายทีท่ กุ ประเทศนำ�ไป
ปฏิบตั มิ ใิ ช่เพียงเป้าหมายของประเทศกำ�ลังพัฒนาเท่านัน้
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่ นแปลงในระดับฐานราก
4. Transformative การเปลีย

การทำ�ตามแนวทางเดิมไม่สามารถแก้ปญ
ั หาใหม่ได้อย่างแน่นอน SDGs จึงแนะนำ�ว่าต้องทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ด้ วยการมองลึ กลงไปถึง รากฐานของปัญ หา ซึ่ง อาจเป็นปัญหาเชิงระบบโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม ธรรมเนีย ม
พฤติกรรมของชุมชนที่สั่งสมมาเป็นเวลานานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง นำ�มาสู่แก้ปัญหาอย่างตรงจุด ไม่เกิดปัญหาซํ้าซาก
โดยการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานรากได้นั้น SDGs ได้แนะนำ�ว่าเราสามารถนำ� 2 สิ่งนี้มาเป็นตัวช่วยที่ดีได้ คือ

เน้นให้ความสำ�คัญกับท้องถิ่น

นำ�เทคโนโลยีมาใช้ช่วยขับเคลื่อน

(Locally-focused)

(Technology-driven)

เน้นให้ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน
รวมถึงกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยที่มักเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อน
ปัญหา บอกความต้องการ และออกแบบวิธีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตนเอง

การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยให้เรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อน หรือเคยทำ�ได้ล่าช้ากลายเป็น
เรื่องง่ายขึ้น และไม่จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ที่ลํ้าหน้า หรือมีราคาแพงมากก็ได้ แต่ควร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น

่ยนชีวิตคุณ
แล้วคุณล่ะ? เทคโนโลยีท่เปลี
ี
จากเดิมคือะไร คุณใช้มันทำ�อะไรบ้าง ?

    หันมาจัดเก็บข้อมูลของชุมชนหรือ
พื้นที่โครงการบนคลาวด์เพื่อให้ทุกคน
เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ป้องกันการสูญหาย
นำ�แอพพลิเคชั่นมาช่วยให้ทุกคนแสดง
ความเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
สร้างความรู้สึกปลอดภัย
ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
ถ่ายภาพทางอากาศ
หรือสำ�รวจพื้นที่โครงการ

หลักการพื้นฐานเป็นจุดสำ�คัญที่ทำ�ให้งานที่คำ�นึงถึง SDGs แตกต่างจากงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพราะหลักการ
เหล่านี้ช่วยชี้นำ�ให้ผู้ลงมือปฏิบัติทราบว่าต้องให้ความสำ�คัญหรือคำ�นึงถึงสิ่งใด ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ
ว่างานที่ทำ�อยู่นั้นมีจุดบกพร่อง หรือต้องเพิ่มเติมส่วนใดอีกบ้าง
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2.6 จะรู้ได้อย่างไรว่างานที่ทำ�อยู่สอดคล้อง
กับ SDGs จริง
เมื่อลงมือทำ�ไปแล้ว จะรู้ไ ด้อย่า งไรว่าโครงการของเราสอดคล้องกับแนวทางของ SDGs จริง
เรามี วิ ธี ต รวจสอบง่าย ๆ โดยดูว่าโครงการของเราเป็นไปตาม 2 เงื่อนไข ต่อไปนี้
้ องไม่ท้ง
(1) โครงการหรือกิจกรรมนันต้
ิ ใครไว้ข้างหลัง

้ องเน้นการพั ฒนา
(2) โครงการหรือกิจกรรมนันต้
ที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

(1) ไม่ท้ง
ิ ใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)

เนื่องจากที่ผ่านมาการพัฒนาไม่ได้ส่งผลดีกับคนทุกกลุ่ม และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมักไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยา SDGs จึงแนะนำ�ว่า การพัฒนาต่อจากนี้ต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน โดยเฉพาะ
คนชายขอบ กลุ่มเปราะบาง ซึ่งอาจไม่สามารถปรับตัวหรือเข้าถึงทรัพยากรได้ยากกว่าคนทั่วไป จึงเป็นที่มาของคำ�ว่า
“ไม่ท้งใครไว้
ิ
ข้างหลัง” โดยโครงการ หรือกิจกรรมของเราพิจารณาถึงกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบ
จากโครงการ กิจกรรม หรือนโยบายที่ถูกกำ�หนดขึ้นอย่างละเอียดที่สุด ชัดเจนที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้
่
ตัวอย่างทีสะท้
อนว่าทำ�ไมต้อง ไม่ทง
ิ ้ ใครไว้ข้างหลัง?
การยกเลิกพลาสติกใช้แล้วทิ้ ง - แน่นอนว่าพลาสติกใช้แล้วทิ้ ง
เป็ นขยะที่ต้องลดปริมาณของมันให้มากที่สุ ด และการยกเลิกก็เป็ นวิธีการ
ที่ เด็ดขาดได้ผลแน่นอน แต่การยกเลิกทันทีโดยไม่มีข้ั นตอนที่ เป็ นระบบ
ก็ ท ำ�ให้ ค นบางกลุ ่ ม ได้ ร ั บ ผลกระทบอย่ า งหนั กได้ เช่ น คนงานใน โรงงาน
อาจตกงาน ผู้ประกอบการอาจปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น การตัดสิ นใจลงมือทำ�
จึงต้องรอบคอบ และเตรียมการช่วยเหลือพวกเขาไว้ด้วย

นี่เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าคนทุกกลุ่มได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และมีความพร้อมที่จะปรับตัว
หรือรับมือกับปัญหาเหล่านีไ้ ม่เท่ากัน จึงควรได้รบั การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนด้วยวิธสี อดคล้องกับบริบทของแต่ละกลุม่
แนวคิดนีจ้ ะช่วยให้การลงมือทำ�โครงการ หรือกิจกรรมของเราเป็นไปอย่างรอบคอบ ลดผลกระทบทางลบ และลดโอกาส
เกิดปัญหาใหม่ตามมาในภายหลังเพราะได้วางแผนอย่างครอบคลุมทุกด้านแล้ว
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ใครบ้างที่เราต้องคำ�นึงถึง

เราจำ�ต้องรู้ว่าเรากำ�ลังทำ�งานกับใคร หรือควรนึกถึงใครบ้าง มิฉะนั้นแล้วหากเราบอกว่าทุกคนสำ�คัญและไม่ได้
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายหรือวางแผนไว้เลย   เราจะไม่ทราบคนที่ได้รับผลกระทบ หรือมองเห็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในประเด็นที่เราทำ� ท้ายที่สุดจะกลายเป็นว่า “เราไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับใครเลย” เพื่อให้การโฟกัสและคำ�นึงถึง
คนทุกกลุ่มเกิดได้ง่ายขึ้นสหประชาชาติ (UN) ได้เสนอกลุ่มคนที่เราควรนึกถึงเมื่อทำ�งาน SDGs เรียกว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)” แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่

เด็กและเยาวชน

NGO

ผู้หญิง
ผู้นำ�ชุมชน

เกษตรกร

ภาคประชาสังคม/NGOs

ชนพื้ นเมือง

นักวิทยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

นักธุรกิจ

แรงงานในภาคธุรกิจ

เราสามารถจำ�แนกคนเหล่านี้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มักได้รับผลกระทบ (สีน้ําเงิน)

หรือมักเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องดูแล ช่วยเหลือ เมื่อทำ�งานกับคนกลุ่มนี้
เรามักจะต้องตัง้ คำ�ถามว่า “เราสามารถช่วยอะไรพวกเขาได้บา้ ง” คนกลุม่ นีไ้ ด้แก่ เด็กและเยาวชน  เกษตรกร ชนพืน้ เมือง
ผู้หญิง แรงงานในภาคธุรกิจ
่ ็ นกลุม
กลุม
่ ผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียทีเป
่ องค์กร (สีแดง) คนกลุม
่ นีม้ กั มีอทิ ธิพลหรือช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนได้

เมื่อทำ�งานกับคนกลุ่มนี้เราจะดูว่า “พวกเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้าง” คนกลุ่มนี้ได้แก่ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม   
เจ้าหน้าที่ชุมชน/ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม/ NGOs   นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
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ประเด็นสังคมที่คุณสนใจเป็ นพิ เศษคือ..? พวกเขาเป็ นใครบ้าง ?

“

“
ใครมักได้รับผลกระทบ (สีน้าเงิ
ํ น)

เราช่วยอะไรได้บ้าง

ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออาจช่วยเราแก้ไขมันได้ (สีแดง)

พวกเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้าง
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(2) การพั ฒนาที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

นอกจากการคำ�นึงถึงคนทุกกลุม่ แล้ว SDGs ยังต้องการให้การพัฒนาต่อจากนีไ้ ม่ทำ�ลายสิง่ แวดล้อม เพราะทีผ่ า่ นมา
การพัฒนามักเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตเป็นหลักแล้วค่อยเยียวยาสิง่ แวดล้อม ซึง่ ไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชยธรรมชาติทเ่ี สือ่ มโทรมลง
อย่างมาก ดังนั้น งานที่สอดคล้องกับ SDGs จึงต้องคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตด้านอื่น ๆ
ซึ ่ ง วิ ธี ท ี ่ จ ะทำ�ให้ แนวคิดนี้เ ป็นจริง ได้ ทุก คนต้องเปลี่ยนการผลิต และใช้ทรัพยากรแบบเส้นตรง หันมาสนับสนุ น
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
ถ้าทำ�แบบนี้ต่อไป ทรัพยากรอาจไม่เพี ยงพอกับทุกคน
ต้องใช้วัตถุดิบใหม่
เรื่อย ๆ

กลายเป็ นขยะ
ต้องกำ�จัด

ทำ�ลาย

ใช้ไม่คุ้มค่า

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทำ�

ทิ้ง

ใช้

ใช้ทรัพยากรแบบเส้นตรง Vs ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

ออกแบบให้เอื้อต่อการแยกชิ้นส่วน
เพื่ อรีไซเคิล หรือใช้ซ้าํ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทนทาน
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ใช้วัตถุดิบที่ได้จาก
การรีไซเคิลและใช้ซ้าํ

ทำ�

คัดแยก
ทิ้งให้ถูกวิธี
ใช้ของที่ทำ�จาก วัสดุย่อยสลายได้
นำ�กลับไปแปรรูปได้

นำ�กลับมา
ทำ�ใหม่

ใช้

ใช้วัตุดิบคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด ลดการทำ�ลายทรัพยากรใหม่จากแหล่งธรรมชาติ
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คนธรรมดาก็มีส่วนทำ�ให้แนวคิดทรัพยากรหมุนเวียนเป็นจริงได้

จากแผนภาพ แม้ดเู หมือนว่าผูผ้ ลิต โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐจะมีบทบาทหลักต่อการทำ�ให้แนวคิด
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเกิดขึ้นจริง แต่แท้จริงแล้วการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนธรรมดาแบบเราทุกคนก็มีบทบาท
ถึงขนาดที่สามารถเปลี่ยนใจผู้ผลิต ผลักดันให้ภาครัฐต้องมีนโยบายมาสนับสนุนเลยทีเดียว ลองทำ�ความเข้าใจไปพร้อมกัน
ด้วยแผนภาพนี้
เปลี่ยนแปลงสู่การใช้ทรัพยากร
้
หมุนเวียนทังระบบ

ภาครัฐมีมาตรการ กฎ
ควบคุมชัดเจนขึ้น

ภาคธุรกิจจำ�เป็ น
ต้องทำ�ตาม
ผู้บริโภคที่เหลือค่อย ๆ
เปลี่ยนพฤติกรรม

รัฐกำ�หนดนโยบาย/
กฎระเบียบ

แหล่งทุน/ธนาคารออกผลิตภันฑ์
การเงินสนับสนุน

ภาคธุรกิจ ผู้ผลิตเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตสินค้า

ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม
ในจำ�นวนมาก ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

เปิ ดทางให้ภาครัฐผลักดัน
นโยบายง่ายขึ้น

นักลงทุนเห็นโอกาสใหม่

ทำ�ให้ทุกภาคธุรกิจปรับตัว

สัญญาณจากผู้บริโภค

จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ ‘การส่งสัญญาณจากผู้บริโภค’ หรือคนธรรมดาแบบพวกเรา
ทุกคนที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ต่างจากเดิมจนนำ�มาสู่การปรับตัวของผู้ผลิต และเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐสามารถ
กำ�หนดนโยบาย หรือออกกฎหมายที่เคยผลักดันยากให้ง่ายขึ้น
เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงสู่การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงประเด็นอื่น ๆ ในสังคมก็อาศัย
แรงสนับสนุนจากคนธรรมดาบน  2 เงื่อนไข คือ ต้องเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนมาก และต้องทำ�พร้อมกันหรือในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน จึงจะสามารถส่งสัญญาณที่มีแรงกระตุ้นชัดเจน
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2.7 จำ� SDG 17 เป้ าหมาย ให้ง่ายขึ้นด้วย 5 Ps
การที่ SDG มีเป้าหมายมากถึง 17 เป้าหมาย และมีประเด็นทีก่ ระจัดกระจายครอบคลุมแทบทุกเรือ่ งเป็นความท้าทาย
สำ�หรับการทำ�ความเข้าใจ และสื่อสาร ดังนั้นเพื่อให้ผู้เริ่มทำ�ความรู้จักเข้าใจว่า SDGs นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง
และสื่อสารได้กระชับง่ายขึ้นสหประชาชาติจึงลองเอา SDGs มาจัดกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกันจะแบ่งได้เป็น  5 กลุ่ม
หรือเรียกง่าย ๆ ว่า 5Ps ได้แก่
People

เป้าหมายในกลุ่มนี้อยากให้เราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ ทุกคนต้องมีรายได้

คนและสังคม

มีอาหารที่ดี สุขภาพดี เข้าถึงการศึ กษาที่ดี และทุกเพศได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

Prosperity

เป้าหมายนี้อยากเห็นทุกคนมีงานที่มั่นคง สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด อินเตอร์เน็ต

ความมั่งคั่ง

รถสาธารณะที่ดี ในราคาไม่แพง ไม่ถูกเอาเปรียบ เลือกปฏิบัติ

Planet

การจะมีชีวิตที่ดีได้ทุกคนต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์ มีน้าสะอาดใช้
ํ
ด่มกิ
ื น

สิ่งแวดล้อม

ทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง ดูแลรักษาทะเล ป่าไม้ สัตว์

Peace สันติภาพ

Partnership

้
เป้าหมายนีอยากให้
เราอยูใ่ น

หุน
้ ส่วนความร่วมมือ

่
สังคมทีสงบสุ
ข ยุตธ
ิ รรม

้
เป้าหมายนีอยากให้
ทก
ุ ประเทศร่วมกัน

ทุกคนเคารพ ให้เกียรติกน
ั

แก้ไขปัญหา ระดับโลกไปด้วยกัน
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2.8 งานที่เราทำ�เกี่ยวข้องกับ SDGs อย่างไร
เราพาทุกคนไปทำ�ความรูจ้ กั เรือ่ งพืน้ ฐานเกีย่ วกับ SDGs แล้วต่อไปเราจะเริม่ นำ� SDGs มาใช้กบั ทำ�งานหรือวิเคราะห์
ประเด็นที่สนใจ ซึ่งสามารถทำ�ได้ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้ SDGs เป็นกรอบในการเลือกประเด็น ที่ต้องการลงมือทำ�
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบกลุ่มคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของเรา หรือจะนำ�มาประเมินผลก็ได้เช่นกัน
แต่ทุกส่วนล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือหาความเชื่อมโยงว่า “ประเด็นที่เราสนใจเกี่ยวข้องกับ SDGs อย่างไร” เราสามารถ
เชื่อมโยง SDGs กับประเด็นที่สนใจง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1
เลือกประเด็น

2
จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้า...

เลือกประเด็นที่ต้องการเชื่อมโยงโดยอาจเป็น ปัญหา หรือสถานการณ์ก็ได้
ขอบเขตของประเด็นมีผลต่อผลลพัธ์ที่ได้จากการเชื่อมโยง ดังนั้นหากต้องการทราบ
ภาพรวม ให้กำ�หนดประเด็นขนาดใหญ่ แต่หากต้องการทราบรายละเอียดชัดเจนขึน้
ให้กำ�หนดประเด็นทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ถามตนเองว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากปัญหา หรือสถานการณ์ที่เราเลือกเกิดขึ้น
ตอบคำ�ถามนี้โดยอาจเริ่มจากสิ่งที่นึกถึง หรือคิดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลำ�ดับแรก ๆ
โดยยังไม่จำ�เป็นต้องระบุเป้าหมาย SDGs

3
+/-

4
ระบุ SDGs

ใส่เครื่องหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในเชิงบวกหรือลบ

ระบุวา่ ประเด็นทีเ่ ราเขียนเอาไว้นน้ั เกีย่ วข้องกับ SDGs เป้าหมายใด โดยเปิดดูคำ�สำ�คัญ 		
(Keyword) ในบทที่ 2  หรือแสกน QR Code ข้างล่างนี้เพื่อเชื่อมโยงจากคำ�สำ�คัญ
ในเป้าหมายย่อย (Target)
ไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมโยงให้ครบ 17 เป้าหมาย และใน SDG เป้าหมายเดียวกันอาจมี
ทั้งผลที่เป็นบวกและลบก็ได

เข้าถึงชื่อเป้าหมายย่อย (Target)
โดยแสกน QR Code หรือคลิกที่นี่

https://bit.ly/3DLI2bj
https://bit.ly/3DLI2bj
https://bit.ly/3DLI2bj
https://bit.ly/3DLI2bj

ทดลองเชื่อมโยง SDGs กับปัญหาหรือประเด็นทางที่เราสนใจ
ในรูปแบบวิดิโอโมชันกราฟิกโดยแสกนคิวอาร์โค้ด
หรือคลิกที่นี่
https://youtu.be/AHXmiISLgY0
https://youtu.be/AHXmiISLgY0
https://youtu.be/AHXmiISLgY0
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2.9 SDGs กับประเด็นที่คุณอาจสนใจ
มาทำ�ความเข้าใจว่า SDGs เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราสนใจอย่างไรผ่าน 5 ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1: ขยะพลาสติก
เริ่มต้นด้วยประเด็นที่อยู่ในการรับรู้ของสังคมและเป็นปัญหาที่เยาวชนมักเลือกทำ�โครงการเพื่อแก้ปัญหานี้
บ่อยครั้งนั่นคือ “ขยะพลาสติก” ในตัวอย่างนี้ เราจะทดลองเชื่อมโยง SDGs ที่เกี่ยวกับปัญหา ‘ขยะพลาสติกล้นโลก’ ดังนี้
		STEP
ที่ 1 เลือกประเด็นที่ต้องการเชื่อมโยง – อาจเป็นปัญหา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้
1
เลือกประเด็น
เนื่องจากขอบเขตของประเด็นมีผลต่อผลลัพธ์ที่จะได้จากการเชื่อมโยง จึงขอแนะนำ�ว่า
		หากต้องการทราบภาพรวม ควรกำ�หนดประเด็นที่มีขอบเขตกว้าง แต่หากต้องการทราบรายละเอียด
ที่ชัดเจนขึ้น ควรกำ�หนดประเด็นที่เฉพาะเจาะจง สำ�หรับตัวอย่างแรกเราจะเริ่มต้นจากประเด็นที่มีขอบเขตกว้างขวาง
อย่างปัญหา “ขยะพลาสติกล้นโลก”
		STEP
ที่ 2 ลองถามตัวเองว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า..”– ตอบคำ�ถามนี้โดยอาจเริ่มต้นด้วยการนึกถึง
2
้
จะเกิดอะไรขึน
สิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือนึกถึงเป็นอย่างแรก ยกตัวอย่างเช่น
ถ้า...
ปริมาณขยะพลาสติกทีต่ อ้ งกำ�จัดเพิม่ ขึน้ พราะ ขยะพลาสติกบางประเภทนำ�กลับมาใช้ใหม่ไม่ได้
หน่วยงานท้องถิ่นมีขยะพลาสติกในครัวเรือนที่ต้องจัดการมากขึ้น
เกิดแพขยะขนาดยักษ์ ระบบนิเวศทางทะเลเสื่อมโทรม
พื้นดินที่ฝังกลบขยะเสื่อมโทรมไม่สามารถเพาะปลูกได้
ขยะพลาสติกปนเปื้อนทำ�ให้แหล่งนํา้ ที่สามารถนำ�ไปผลิตสำ�หรับดื่มกินใช้สอยน้อยลง
เมื่อต้องกำ�จัดขยะมากขึ้นก็เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นตัวการสำ�คัญที่ทำ�ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
การปนเปือ้ นทัง้ ในแหล่งนํา้ และบนบกทำ�ให้อาหาร โดยเฉพาะสัตวนํา้ อาจปนเปือ้ นพลาสติก
ขนาดเล็ก
ขยะพลาสติกอาจเป็นโอกาสของโรงไฟฟ้าขยะ
อาจนำ�มาสู่อุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบต้นทางจากขยะก็เป็นได้
กระบวนการกำ�จัดขยะทำ�ให้เกิดมลพิษต่อร่างกาย เกิดการปนเปื้อนในอาหาร ทำ�ให้ร่างกาย
สะสมสารพิษนำ�มาสู่การเจ็บป่วย
ผู้รับผลกระทบรุนแรงมักเป็นคนยากจน กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ประกอบอาชีพจัดเก็บ
ทำ�ลายขยะพลาสติกเหล่านี้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และยังเข้าถึงการรักษาที่ดีได้ยาก
ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ
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		STEP
ที่ 3 เมื่อเขียนประเด็นที่คิดว่าเกี่ยวข้องครบแล้วขอให้ ลองใส่เครื่องหมาย
3
ที่คิดว่าเป็นผลดี และเครื่องหมาย

+/		

แทนประเด็น

แทนประเด็นที่เป็นผลเสีย

การทำ�แบบนี้จะช่วยให้เราเห็นมิติเชิงบวกเชิงลบที่เกิดขึ้น หากลองเขียนแล้วมีเครื่องหมาย
อันใดอันหนึง่ มากเกินไป ไม่ตอ้ งตกใจ เพราะว่านัน้ เป็นเรือ่ งปกติแต่ให้ลองสำ�รวจอีกครัง้ ว่ามีประเด็นไหนตกหล่นหรือไม่
หากนึกไม่ออกให้ข้ามไป STEP ที่ 4
		STEP
ที่ 4 ระบุ SDG ที่เกี่ยวข้อง - ขั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนลองเชื่อมโยงประเด็นที่เขียนไว้กับ
4
ระบุ SDGs
เป้าหมาย SDG โดยดูที่คำ�สำ�คัญในตารางที่เราเตรียมเอาไว้ให้ในคู่มือส่วนที่ 2 แต่หากต้องการข้อมูล
ที่ละเอียดมากขึ้นให้ดาวน์โหลด SDG Booklet ที่รวบรวมเป้าหมายย่อย หรือ Target ทั้งหมดเอาไว้
โดยเริ่มสังเกตตามขั้นตอนต่อไปนี้
สังเกตว่าประเด็นที่เขียนไว้นั้นเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับ SDG ในระดับ Goal ใดมากที่สุด
ถ้าไม่แน่ใจให้ดูที่เป้าหมายย่อย (Target) จะทำ�ให้ได้คำ�ตอบชัดเจนว่าประเด็นนั้นเกี่ยวข้อง
กับ SDG เป้าหมายใด
เมื่อเชื่อมโยง SDG แล้วเราจะเห็นความเชื่อมโยงดังแผนภาพ
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/sdg-booklet.html
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/sdg-booklet.html

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/sdg-booklet.html

ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘ขยะพลาสติกล้นโลก’

ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘พลิกโฉมชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์’ (Ecotourism)

ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘การกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bully’
(16.1) การยุติการบูลลี�เป�นการลด
ความรุนแรง ทําให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย

เกิดภาวะมลพิ ษบนบก
พื� นดินที�ฝง
� กลบขยะเสื�อมโทรม
ไม่สามารถเพาะปลูกได้

ขยะพลาสติกเป�นป�ญหาสิ�ง
แวดล้อมระดับโลก จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกประเทศ

เกิดแพขยะขนาดยักษ์
ระบบนิเวศทางทะเลเสื�อมโทรม
คนยากจนมักเสี�ยงต่อการเจ็บป�วย
จากมลภาวะที�เกิดจากการกําจัดขยะ
พลาสติก หรือการปนเป�� อน

สามารถเข้าถึงอาหารที�ดี และมีสุขภาพ
ความเป�นอยู่ท�ด
ี ีขึ�น
เพราะ สิ�งแวดล้อมในชุมชนดี

มีสุขภาพความเป�นอยู่ที�ดีขึ�น
เพราะ สามารถเข้าถึงอาหารที�ดี
และมีสิ�งแวดล้อมในชุมชนดี

ลดปริมาณขยะที�เกิดจาก
การบริโภคของนักท่องเที�ยว

อุณหภูมิโลกสูงอากาศแปรปรวน
Climate Change รุนแรงขึ�น
เกิดการส่งเสริมการท่องเที�ยว
ที�ยง
ั� ยืน ไม่ทําลายทรัพยากร

�ั แกล
กลน
ง้
าร

ยต
ุ ก
ิ
ปริมาณขยะที�ต้อง
กําจัดเพิ� มขึ�น
เพราะขยะพลาสติก
บางประเภทนํากลับ
มาใช้ใหม่ไม่ได้

ก

ข

แก
รงั

ิ ลน
าสตก
้ โล
พล
ยะ

อาหารโดยเฉพาะ
สัตว์น�าํ
อาจปนเป�� อน
พลาสติก
ขนาดเล็ก

(4.7) การรณรงค์ยุติการบูลลี�
เพิ� มความเข้าใจและความเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนอันเป�นความรู้
ที�เยาวชนควรได้รับ
เป�นส่วนหนึ�งของการศึกษา
เพื� อการพั ฒนาที�ยัง
� ยืนและเสริมสร้าง
ความเป�นพลโลก

ขยะพลาสติกปนเป�� อน
� ามารถนําไปผลิต
ทําให้แหล่งนํ�าทีส
สําหรับดื�มกิน ใช้สอยน้อยลง

ระบบนิเวศบนบก
ป�าไม้ได้รับการดูแล
ฟ�� นฟู ไม่ถูกทําลาย

(4.1) นักเรียนมาเรียนไม่ขาด
ลดโอกาสที�เด็กจะหลุดออกจากการศึกษา
หรือย้ายออกกลางคัน
ทําให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขัน
� พื� นฐาน
(4.5) การลดการบูลลี�ช่วย
� มลํา� ในการเรียนรูร้ ะหว่างเพศ
ลดความเหลือ
� ๆ
ผูพ
้ ิการ ชนพื�นเมือง และกลุม
่ เปราะบางอืน

หน่วยงานท้องถิ�น
มีขยะพลาสติกในครัวเรือน
ที�ต้องจัดการมากขึ�น

เป�นการส่งเสริม
การใช้พลังงานสะอาด

เกิดอุตสาหกรรมทางเลือก
ที�มีวัตถุดิบต้นทางจากขยะ
อาจเป�นโอกาสของ
โรงไฟฟ�าขยะ

ระบบนิเวศในทะเล
ไม่ถูกทําลาย

Ecotourism

มีรายได้สมํ�าเสมอ
�ึ
ชีวต
ิ ความเป�นอยูด
่ ข
ี น
ไม่ยากจน
(3.4) นักเรียนมีสุขภาพจิตใจสมบูรณ์
แจ่มใสยิ�งขึ�น

กระบวนการกําจัดขยะ
ทําให้เกิดมลพิ ษต่อร่างกาย
การปนเป�� อนในอาหาร
ทําให้ร่างกายสะสมสารพิ ษ
นํามาสู่การเจ็บป�วย

ถ้าจัดการไม่ดีก็อาจกระทบกับรายได้
ของชาวบ้านที�ทําการท่องเที�ยวแบบเดิม
หรือปรับตัวไม่ทัน

36

(5.2) ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
รวมถึงกลุ่ม LGBT

่
ความเชือมโยงกั
บ SDGs
‘ปัญหาสุขภาพจิต’

เกิดความร่วมมือระหว่างคน
ในชุมชน ผู้ประกอบการ
ความสัมพั นธ์ท�ด
ี ีกับภาครัฐ

ชาวบ้านที�ยังจัดการท่องเที�ยวแบบเดิม/
ปรับตัวไม่ทันอาจขาดรายได้หรือตกงาน
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่
ความเชือมโยงกั
บ SDGs
‘ทุจริตคอร์รัปชัน ‘

(3.4) การมีปญ
� หาสุขจิตทําให้เกิดความเสี�ยงในการฆ่าตัวตายได้มากขึ�น
(3.c) งบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศถูกลดลง
ความสามารถของรัฐบาลในบริหารจัดการงานด้าน
สาธารณสุข การจัดหายาที�จําเป�นลดลง เพิ� มความเสี�ยง
ในการได้รับผลิตภัณฑ์ท�ไี ม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐาน

(3.5) การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในทางที�ผิดเป�นอันตรายต่อ
ทัง
� สุขภาพกายและสุขภาพจิต
(2.1) ป�ญสุขภาพจิตลดความอยากอาหาร
การที�เรารับสารอาหารไม่เพี ยงพอส่งผล
ต่อพั ฒนาการทางสมองและอาจทําให้
เป�นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล

(4.1, 4.2, 4.3) ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ลดตํ�าลง

(4.5) ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที�สูง และการทุจริต
ลดโอกาสทางการศึกษาของคนยากจน ในทางกลับกัน
การศึกษาที�ดีช่วยเพิ� มพู นความรู้ ส่งเสริมทัศนคติท�ด
ี ี
และช่วยให้คนมีภูมิต้านทานต่อการทุจริต

(9.1) การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างพื� นฐานขนาดใหญ่ ที�อาจถูกสร้างขึ�น
ในลักษณะที�ต�าํ กว่ามาตรฐาน
และอาจเป�นอันตรายต่อสาธารณะ

ั ช
ิ คอรร์ ป
รต
นั
ทจุ

ต

าสุขภาพจ
� ห
ิ
ปญ

(16.4, 16.5) การทุจริตทําให้เกิดการรับสินบน
มากขึ�น เป�นช่องโหว่ทําให้เกิดการลักลอบ
เคลื�อนย้ายอาวุธ เงิน และอาชญากรรม
รูปแบบอื�น ๆ

(1.2) หากสุขภาพจิตยํ�าแย่
จนเจ็บป�วยไปทํางานไม่ได้
จะทําให้ขาดรายได้

(8.8) การเจ็บป�วย สภาพจิตใจ
ทีไ� ม่มน
ั� คงส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานจนทําให้งานมีปญ
� หา

(16.6, 16.10) การทุจริตทําให้การทํางาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดความโปร่งใส
ประสิทธิภาพของงานลดตํ�าลง
และมีแนวโน้มที�จะปกป�ดการเข้าถึงข้อมูล
ของสาธารณชน ในบางกรณีอาจรุนแรง
ถึงขัน
� จํากัด ลิดรอนเสรีภาพของประชาชนได้

(15.2, 15.5, 15.6, 15.7) การทุจริตเป�นป�จจัยเร่งให้เกิด

(16.1) หากมีปญ
� หา
สุขภาพจิตรุนแรง
ไม่ได้รับการรักษา บางกรณีอาจเกิด
ภาวะคลุ้มคลัง
� ทําร้ายคนรอบตัวได้

(10.1) หากเป�นคนที�มีรายได้น้อย
ฐานะทางเศรษฐกิจตํ�ากว่าจะมีโอกาส
ที�มีปญ
� หาสุขภาพจิตมากกว่า

42

การคุกคามทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจํากัดการค้าพื ช
และสัตว์อย่างผิดกฎหมายมีส่วนทําให้เกิดการสูญพั นธุ์
อย่างรวดเร็วของสัตว์คุ้มครองหลายชนิด
เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทัว� โลก
และเกิดความเสื�อมโทรมของระบบนิเวศ

฿
(10.1) อํานาจจากความมัง
� คัง
� สร้างโอกาสในการเติบโต
ของรายได้ให้กับคนรวยในอัตราที�สูงกว่าคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ส่งผลให้ความเหลื�อมลํ�ายิ�งเพิ� มสูงขึ�น

(14.2, 14.4, 14.5, 14.6) การทุจริตคอร์รัปชันอาจทําให้
การจัดสรรงบประมาณสําหรับปกป�องดูแลทรัพยากร
ชายฝ��งขาดประสิทธิภาพเป�ดช่องโหว่
ให้มีการทําประมงโดยผิดกฎหมาย

44

เกิดรายได้และเพิ� มมูลค่าแก่ชุมชน
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ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘ขยะพลาสติกล้นโลก’
เกิดภาวะมลพิ ษบนบก
พื� นดินที�ฝง
� กลบขยะเสื�อมโทรม
ไม่สามารถเพาะปลูกได้

ขยะพลาสติกเป�นป�ญหาสิ�ง
แวดล้อมระดับโลก จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกประเทศ

เกิดแพขยะขนาดยักษ์
ระบบนิเวศทางทะเลเสื�อมโทรม
คนยากจนมักเสี�ยงต่อการเจ็บป�วย
จากมลภาวะทีเ� กิดจากการกําจัดขยะ
พลาสติก หรือการปนเป�� อน

อุณหภูมิโลกสูงอากาศแปรปรวน
Climate Change รุนแรงขึ�น

ิ ลน
าสตก
้ โล
พล
ะ
ย

กระบวนการกําจัดขยะ
ทําให้เกิดมลพิ ษต่อร่างกาย
การปนเป�� อนในอาหาร
ทําให้ร่างกายสะสมสารพิ ษ
นํามาสู่การเจ็บป�วย
ขยะพลาสติกปนเป�� อน
� ามารถนําไปผลิต
ทําให้แหล่งนํ�าทีส
สําหรับดื�มกิน ใช้สอยน้อยลง

ปริมาณขยะที�ต้อง
กําจัดเพิ� มขึ�น
เพราะขยะพลาสติก
บางประเภทนํากลับ
มาใช้ใหม่ไม่ได้

ก

ข

อาหารโดยเฉพาะ
สัตว์น�ํา
อาจปนเป�� อน
พลาสติก
ขนาดเล็ก

หน่วยงานท้องถิ�น
มีขยะพลาสติกในครัวเรือน
ที�ต้องจัดการมากขึ�น

เกิดอุตสาหกรรมทางเลือก
ที�มีวัตถุดิบต้นทางจากขยะ
อาจเป�นโอกาสของ
โรงไฟฟ�าขยะ
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ตัวอย่างที่ 2 : การกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bully
มาต่อกันที่ตัวอย่างที่ 2 ในตัวอย่างนี้เราจะพาทุกคนไปเชื่อมโยงกับ SDG ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง เพื่อจะได้นำ�
ไปใช้ในการทำ�งานได้มากขึ้น สำ�หรับประเด็นที่เราจะเชื่อมโยงกันต่อไปเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
เนือ่ งจากเป็นปัญหาทีใ่ กล้ตวั และส่งผลกระทบกับเยาวชนในปัจจุบนั เป็นอย่างมาก นัน่ คือ “การกลัน่ แกล้ง รังแก หรือ Bully”
1
		STEP
ที่ 1 ด้วยการกำ�หนดประเด็น – ซึ่งในวันนี้เราอยากชวนทุกคนสมมติตนเองเป็นกลุ่มเยาวชน
เลือกประเด็น
ที่ต้องการตั้งชมรมเพื่อ “หยุดการกลั่นแกล้งรังแกหรือ Bully ในโรงเรียน”

		STEP
ที่ 2 ตั้งคำ�ถามว่า - “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถหยุดการบูลลี่ในโรงเรียนได้”
2
จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าโรงเรียนไม่มีการบูลลี่นักเรียนทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยไม่หวาดกลัว
ถ้า...
เมื่อไม่หวาดกลัวจะอยากมาโรงเรียนมากขึ้น
เมื่ออยากมาโรงเรียนก็จะลดโอกาสที่จะหลุดออกจากการศึกษากลางคัน
นักเรียนสุขภาพจิตใจดี ลดอาการซึมเศร้า
เมื่อสุขภาพจิตใจเข้มแข็ง ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครู คนรอบตัว
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ในมิติทางเพศ การที่โรงเรียนมีคนคอยป้องกันการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน
ช่วยให้ทุกเพศ โดยเฉพาะ LGBTQI รู้สึกปลอดภัยขี้น เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ มักเป็นกลุ่มคนที่
ถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ
เมื่อได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ไปสู่ขั้นต่อไป คือ
		STEP
ที่ 3 เชื่อมโยง SDG แต่เพือ่ ให้เห็นประเด็นละเอียดขึน้ ในตัวอย่างนีอ้ ยากชวนทุกคนเชือ่ มโยง SDG
3
+/ลึกลงไปถึงระดับเป้าหมายย่อย (Target)  จากนั้นดูว่าประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับ Goal ใดแล้วจึงค่อย
สังเกตว่าประเด็นนั้นจัดอยู่ใน Target ใดพร้อมระบุลงไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น
การไม่มีบูลลี่ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยจากความรุนแรงในทุกมิติตาม SDG 16.1
รวมถึงส่งผลดีต่อการขจัดความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ตาม SDG 5.2
การที่นักเรียนมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แจ่มใส สอดคล้องกับ SDG 3.4 สนับสนุนการมีสุขภาพ
จิตและความเป็นอยู่ที่ดี
การมาเรียนไม่ขาดทำ�ให้ลดโอกาสที่เด็กจะหลุดออกจากการศึกษา หรือย้ายออกกลางคัน
สอดคล้องกับ SDG 4.1 ทำ�ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หากไม่มีการบูลลี่จะยิ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ในการเรียนรู้ระหว่างเพศ ผู้พิการ ชนพื้นเมือง
ตาม SDG 4.5 ลดความเหลื่อมลํ้าทางเพศด้านการศึกษา
การทำ�ให้ความเข้าใจและหยุดบูลลีอ่ ย่างจริงจังเป็นการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเป็นความรู้
ทีเ่ ยาวชนควรได้รบั ตาม SDG 4.7 ทุกคนต้องได้รบั ความรูท้ กั ษะทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน สิทธิมนุษยชน ความเป็นพลโลก
จะเห็นว่าเมื่อกำ�หนดประเด็นให้แคบลง แม้จะมีจำ�นวนเป้าหมาย SDGs น้อยกว่า แต่เราสามารถพิจารณา
รายละเอียดของสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังทำ�ให้ทราบว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมีทิศทางที่สอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกับเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุ
เข้าถึงชือ่ เป้าหมายย่อย (Target)
ทดลองเชื่อมโยง SDGs กับปัญหาหรือประเด็นทางที่เราสนใจ
โดยแสกน QR Code
ในรูปแบบวิดิโอโมชันกราฟิกโดยแสกนคิวอาร์โค้ด
หรือคลิกที่นี่
หรือคลิกที่นี่
https://youtu.be/MWLtUDykvgU

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/sdg-booklet.html

https://youtu.be/MWLtUDykvgU

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/sdg-booklet.html

https://youtu.be/MWLtUDykvgU

https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/other-publications/sdg-booklet.html

https://youtu.be/MWLtUDykvgU
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ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘การกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bully’
(16.1) การยุติการบูลลี�เป�นการลด
ความรุนแรง ทําให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย

ยต
ุ ก
ิ

แก
รงั

�ั แกล
กลน
ง้
าร

(3.4) นักเรียนมีสุขภาพจิตใจสมบูรณ์
แจ่มใสยิ�งขึ�น

(4.7) การรณรงค์ยุติการบูลลี�
เพิ� มความเข้าใจและความเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนอันเป�นความรู้
ที�เยาวชนควรได้รับ
เป�นส่วนหนึ�งของการศึกษา
เพื� อการพั ฒนาที�ยง
ั� ยืนและเสริมสร้าง
ความเป�นพลโลก

(4.1) นักเรียนมาเรียนไม่ขาด
ลดโอกาสที�เด็กจะหลุดออกจากการศึกษา
หรือย้ายออกกลางคัน
ทําให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขัน
� พื� นฐาน
(4.5) การลดการบูลลี�ช่วย
� มลํา� ในการเรียนรูร้ ะหว่างเพศ
ลดความเหลือ
� ๆ
ผูพ
้ ิการ ชนพื�นเมือง และกลุม
่ เปราะบางอืน

(5.2) ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
รวมถึงกลุ่ม LGBT
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ตัวอย่างที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ( Ecotourism )
สำ�หรับตัวอย่างที่ 3 มาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่สร้างรายได้แก่
หลายชุมชนในประเทศไทย ซึง่ ปัจจุบนั ทุกภาคส่วนเริม่ หันมาให้ความสำ�คัญและพยายามผลักดันให้เกิดการจัดการท่องเทีย่ ว
วิถใี หม่ ในตัวอย่างนีเ้ ราจะใช้เป็นประเด็นการพลิกโฉมการท่องเทีย่ วชุมชนแบบดัง้ เดิมให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
1
		STEP
ที่ 1 ด้วยการกำ�หนดประเด็น – การพลิกโฉมแกล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบดั้งเดิมให้กลายเป็น
เลือกประเด็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

		STEP
ที่ 2 ตั้งคำ�ถามว่า – จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวให้จริงจัง
2
จะเกิดอะไรขึ้น
		
กับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทุกคนจริงจังกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ถ้า...
สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื ปริมาณขยะ ทีเ่ กิดขึน้ จะลดน้อยลง ไม่วา่ จะเป็นทัง้ จากคนในพืน้ ทีเ่ อง หรือนักท่องเทีย่ ว
ระบบนิเวศต่าง ๆ ไม่ถูกทำ�ลาย สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น สุขภาพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
		STEP
ที่ 3 เชื่อมโยง SDG – ในประเด็นนี้ SDG ทีเ่ กีย่ วข้องหลัก ๆ ได้แก่
3
+/SDG 12 เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไม่ทำ�ลายทรัพยากร  ลดปริมาณขยะที่เกิดจาก
การบริโภคของนักท่องเที่ยว
SDG 14 ระบบนิเวศในทะเลไม่ถูกทำ�ลาย
SDG 15 ระบบนิเวศบนบก ป่าไม้ได้รับการดูแลฟื้นฟู ไม่ถูกทำ�ลาย
SDG 8 เกิดรายได้และเพิม่ มูลค่าแก่ชมุ ชน  ชาวบ้านทีย่ งั จัดการท่องเทีย่ วแบบเดิม/ปรับตัวไม่ทนั
อาจขาดรายได้หรือตกงาน
SDG 1 มีรายได้สมํา่ เสมอ ชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี น้ึ ไม่ยากจน แต่ถา้ จัดการไม่ดกี อ็ าจกระทบ
กับรายได้ของชาวบ้านที่ทำ�การท่องเที่ยวแบบเดิมแต่ปรับตัวไม่ทันได้
SDG 2 สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้ เพราะสิ่งแวดล้อมในชุมชนดี
SDG 3 มีสขุ ภาพความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ เพราะ สามารถเข้าถึงอาหารทีด่ แี ละมีสง่ิ แวดล้อมในชุมชนดี
SDG 7 เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
SDG 17 เกิดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ
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ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘พลิกโฉมชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์’ (Ecotourism)

สามารถเข้าถึงอาหารที�ดี และมีสุขภาพ
ความเป�นอยู่ท�ด
ี ีข�น
ึ
เพราะ สิ�งแวดล้อมในชุมชนดี

มีสุขภาพความเป�นอยู่ที�ดีขึ�น
เพราะ สามารถเข้าถึงอาหารที�ดี
และมีสิ�งแวดล้อมในชุมชนดี

ลดปริมาณขยะที�เกิดจาก
การบริโภคของนักท่องเที�ยว

เกิดการส่งเสริมการท่องเที�ยว
ที�ยง
ั� ยืน ไม่ทําลายทรัพยากร

ถ้าจัดการไม่ดีก็อาจกระทบกับรายได้
ของชาวบ้านที�ทําการท่องเที�ยวแบบเดิม
หรือปรับตัวไม่ทัน

ระบบนิเวศในทะเล
ไม่ถูกทําลาย

Ecotourism

มีรายได้สมํ�าเสมอ
�ึ
ชีวต
ิ ความเป�นอยูด
่ ข
ี น
ไม่ยากจน

ระบบนิเวศบนบก
ป�าไม้ได้รับการดูแล
ฟ�� นฟู ไม่ถูกทําลาย

เป�นการส่งเสริม
การใช้พลังงานสะอาด

ชาวบ้านที�ยังจัดการท่องเที�ยวแบบเดิม/
ปรับตัวไม่ทันอาจขาดรายได้หรือตกงาน

เกิดความร่วมมือระหว่างคน
ในชุมชน ผู้ประกอบการ
ความสัมพั นธ์ท�ด
ี ีกับภาครัฐ

เกิดรายได้และเพิ� มมูลค่าแก่ชุมชน
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ตัวอย่างที่ 4 ปัญหาสุขภาพจิต
การมีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อการสุขภาพกายที่แข็งแรง และส่งผลต่อประสิทธิภาพการงาน การเรียน
ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวได้  แต่การจะมีสุขภาพจิตใจที่ดีนั้นยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การมีรายได้ที่เพียงพอ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ไปจนถึงอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยไม่ต้อง
เผชิญกับการทะเลาะวิวาท ความรุนแรงจนหวาดกลัว  ปัญหาสุขภาพจิตจึงมีความซับซ้อนยิง่ กว่าระดับบุคคล และเป็นตัวอย่าง
ที่น่าสนใจในการเชื่อมโยง SDG
1
		STEP
ที่ 1 ด้วยการกำ�หนดประเด็น – กำ�หนดเป็นหัวข้อประเด็น การลดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
เลือกประเด็น
สุขภาพจิต

2

จะเกิดอะไรขึ้น
		STEP
ที่ 2 ตั้งคำ�ถาม – จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีสุขภาพจิตใจยํ่าแย่
ถ้า...

		STEP
ที่ 3 เชื่อมโยง SDG – สำ�หรับ SDG ที่ขาดไม่ได้เลยของประเด็นปัญหาสุขภาพจิตนั้นก็คือ
3
+/SDG 3.4 การมีปัญหาสุขภาพจิตทำ�ให้เกิดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้มากขึ้น
SDG 3.5 การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงได้กับ SDG เป้าหมายอื่น  เช่น
SDG 1.2 หากสุขภาพจิตยํ่าแย่ จนเจ็บป่วยไปทำ�งานไม่ได้ จะทำ�ให้ขาดรายได้
SDG 2.1 ในบางกรณี ปัญสุขภาพจิตลดควาอยากอาหาร การที่เรารับสารอาหารไม่เพียงพอ
ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและอาจทำ�ให้เป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล
SDG 4.1, 4.2, 4.3 ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดตํ่าลง
SDG 8.8 การเจ็บป่วย สภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานจนทำ�ให้งาน
มีปัญหา
SDG 10.1 หากเป็นคนที่มีรายได้น้อย ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่าจะมีโอกาสที่มีปัญหา
สุขภาพจิตมากกว่า
SDG 16.1 หากมีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง ไม่ได้รับการรักษา บางกรณีอาจเกิดภาวะคลุ้มคลั่ง
ทำ�ร้ายคนรอบตัวได้
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ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘ปัญหาสุขภาพจิต’
(3.4) การมีปญ
� หาสุขจิตทําให้เกิดความเสี�ยงในการฆ่าตัวตายได้มากขึ�น
(3.5) การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ในทางที�ผิดเป�นอันตรายต่อ
ทัง
� สุขภาพกายและสุขภาพจิต
(2.1) ป�ญสุขภาพจิตลดความอยากอาหาร
การที�เรารับสารอาหารไม่เพี ยงพอส่งผล
ต่อพั ฒนาการทางสมองและอาจทําให้
เป�นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล

(4.1, 4.2, 4.3) ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ลดตํ�าลง

ต

าสุขภาพจ
ญ
�ป ห
ิ
(1.2) หากสุขภาพจิตยํ�าแย่
จนเจ็บป�วยไปทํางานไม่ได้
จะทําให้ขาดรายได้

(8.8) การเจ็บป�วย สภาพจิตใจ
ทีไ� ม่มน
ั� คงส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานจนทําให้งานมีปญ
� หา

(16.1) หากมีปญ
� หา
สุขภาพจิตรุนแรง
ไม่ได้รับการรักษา บางกรณีอาจเกิด
ภาวะคลุ้มคลัง
� ทําร้ายคนรอบตัวได้

(10.1) หากเป�นคนที�มีรายได้น้อย
ฐานะทางเศรษฐกิจตํ�ากว่าจะมีโอกาส
ที�มีปญ
� หาสุขภาพจิตมากกว่า
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ตัวอย่างที่ 5 ทุจริตคอร์รัปชั่น
ในตัวอย่างสุดท้าย เราขอหยิบยกเรื่องที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงอาจใกล้
ตัวเรามากกว่าที่คิด นั่นคือ “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ตัวอย่างสุดท้ายนี้ชวนทุกคนลองคิดไปด้วยกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เกี่ยวข้องกับ SDGs ประเด็นใดบ้าง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
SDG 16.4, 16.5 การทุจริตทำ�ให้เกิดการรับสินบนมากขึ้น เป็นช่องโหว่ทำ�ให้เกิดการลักลอบ
เคลื่อนย้ายอาวุธ เงิน และอาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ  
SDG 16.6, 16.10 การทุจริตทำ�ให้การทำ�งานของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดความโปร่งใส
ประสิทธิภาพของงานลดตํ่าลง และมีแนวโน้มที่จะปกปิดการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน ในบางกรณีอาจรุนแรง
ถึงขั้นจำ�กัด ลิดรอนเสรีภาพของประชาชนได้
และยังมี SDGs อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นต่อภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
SDG 3.4 งบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศถูกลดลง ความสามารถของรัฐบาล
ในบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข การจัดหายาที่จำ�เป็นลดลง เพิ่มความเสี่ยงในการได้รับผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐาน
SDG 4.5 ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่สูง และการทุจริตลดโอกาสทางการศึกษาของคนยากจน
ในทางกลับกันการศึกษาที่ดีช่วยเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมทัศนคติที่ดี และช่วยให้คนมีภูมิต้านทานต่อการทุจริต
SDG 9.1 การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ ทีอ่ าจถูกสร้างขึน้ ในลักษณะ
ที่ตํ่ากว่ามาตรฐานและอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
SDG 10.1 อำ�นาจจากความมั่งคั่ง สร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้ให้กับคนรวย
ในอัตราที่สูงกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ความเหลื่อมลํ้ายิ่งเพิ่มสูงขึ้น
SDG 14.2, 14.4, 14.5, 14.6 การทุจริตคอร์รัปชั่นอาจทำ�ให้การจัดสรรงบประมาณสำ�หรับปกป้อง
ดูแลทรัพยากรชายฝั่งขาดประสิทธิภาพเปิดช่องโหว่ให้มีการทำ�ประมงโดยผิดกฎหมาย
SDG 15.2, 15.5, 15.6, 15.7 การทุจริตเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการคุกคามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
การค้าพืชและสัตว์อย่างผิดกฎหมายมีส่วนทำ�ให้เกิดการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วของสัตว์คุ้มครองหลายชนิด
เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกและเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
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ความเชื่อมโยงกับ SDGs
‘ทุจริตคอร์รัปชัน ‘
(3.c) งบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศถูกลดลง
ความสามารถของรัฐบาลในบริหารจัดการงานด้าน
สาธารณสุข การจัดหายาที�จําเป�นลดลง เพิ� มความเสี�ยง
ในการได้รับผลิตภัณฑ์ท�ไี ม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐาน

(4.5) ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที�สูง และการทุจริต
ลดโอกาสทางการศึกษาของคนยากจน ในทางกลับกัน
การศึกษาที�ดีช่วยเพิ� มพู นความรู้ ส่งเสริมทัศนคติที�ดี
และช่วยให้คนมีภูมิต้านทานต่อการทุจริต

(9.1) การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างพื� นฐานขนาดใหญ่ ที�อาจถูกสร้างขึ�น
ในลักษณะที�ต�าํ กว่ามาตรฐาน
และอาจเป�นอันตรายต่อสาธารณะ

ั ช
ต
ิ คอรร์ ป
นั
จ
ุท ร
(16.4, 16.5) การทุจริตทําให้เกิดการรับสินบน
มากขึ�น เป�นช่องโหว่ทําให้เกิดการลักลอบ
เคลื�อนย้ายอาวุธ เงิน และอาชญากรรม
รูปแบบอื�น ๆ

(16.6, 16.10) การทุจริตทําให้การทํางาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ขาดความโปร่งใส
ประสิทธิภาพของงานลดตํ�าลง
และมีแนวโน้มที�จะปกป�ดการเข้าถึงข้อมูล
ของสาธารณชน ในบางกรณีอาจรุนแรง
ถึงขัน
� จํากัด ลิดรอนเสรีภาพของประชาชนได้

(15.2, 15.5, 15.6, 15.7) การทุจริตเป�นป�จจัยเร่งให้เกิด
การคุกคามทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจํากัดการค้าพื ช
และสัตว์อย่างผิดกฎหมายมีส่วนทําให้เกิดการสูญพั นธุ์
อย่างรวดเร็วของสัตว์คุ้มครองหลายชนิด
เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทัว� โลก
และเกิดความเสื�อมโทรมของระบบนิเวศ

฿
(10.1) อํานาจจากความมัง
� คัง
� สร้างโอกาสในการเติบโต
ของรายได้ให้กับคนรวยในอัตราที�สูงกว่าคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ส่งผลให้ความเหลื�อมลํ�ายิ�งเพิ� มสูงขึ�น

(14.2, 14.4, 14.5, 14.6) การทุจริตคอร์รัปชันอาจทําให้
การจัดสรรงบประมาณสําหรับปกป�องดูแลทรัพยากร
ชายฝ��งขาดประสิทธิภาพเป�ดช่องโหว่
ให้มีการทําประมงโดยผิดกฎหมาย
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แล้วงานของคุณล่ะ? เกี่ยวข้องกับ SDGs
เป้าหมายไหนบ้าง ลองเชื่อมโยงได้ท่นี
ี ่
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03
ลงมือทำ�เพื่ อบรรลุ SDGs
ในชีวิตประจำ�วัน
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3.1 3 สิ่งที่คนธรรมดา (หรือแม้แต่คนขี้เกียจ)
ก็ลงมือทำ�ตาม SDGs ได้
แม้ ไ ม่ไ ด้ท ำ�โครงการหรือเป็นผู้นำ�กลุ่มกิจกรรม (หรือต่อให้ขี้เกียจแค่ไหน) คุณ ก็ส ามารถทำ�ด้ว ยการ
เปลี ่ ย นพฤติ กรรมบางอย่าง ก่อนอื่นลองสำ�รวจตนเองแล้ว ทำ�ตามคำ�แนะนำ�จากเช็ค ลิส ต์ข้างล่างนี้

เช็คลิสต์ 3 สิ่งที่ไม่ว่าขี้เกียจแค่ไหนก็ทำ�ตาม SDGs ได้

ให้ 1 คะแนนกับตัวเอง หากนั่นคือตัวคุณ และ 0 หากมันตรงข้ามกับพฤติกรรมของคุณ /
จากนั้นรวมคะแนนในแต่ละกลุ่ม มาดูกันว่าคุณมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs แค่ไหน
พฤติกรรมการบริโภค

เปิดกว้าง ให้เกียรติทุกคน

       โดยส่วนใหญ่คุณกินอาหารจน
หมดมากกว่าเหลือทิ้ง
       คุณไม่กนิ /ใช้ อาหาร สินค้าจาก
วัตถุดิบที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ เช่น
หูฉลาม ไข่ปลา ปลาตัวเล็ก เทียนหอม
จากไขมันแมวนํ้า เสื้อขนสัตว์หายาก
       คุณปิดนํ้า ถอดปลั๊กเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เสมอ
       โดยส่วนใหญ่ คุณไม่รบั ถุงพลาสติก
แก้วพลาสติก
       คุณแยกขยะก่อนทิ้งเสมอ
       ถ้ามีสินค้าที่มีฉลากแสดงว่าดี
ต่อสิ่งแวดล้อม คุณจะเลือกใช้มัน
มากกว่าสินค้าที่ไม่มีฉลาก
       คุณไม่ซื้อสินค้า หรือใช้บริการ
จากยีห่ อ้ หรือร้านค้าทีไ่ ม่ทำ�ตาม SDGs
เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน เอาเปรียบ
พนักงาน หรือปล่อยของเสียสูแ่ หล่งนํา้   
แม้ว่าคุณจะเคยชอบมันก็ตาม

        คุณไม่เคยล้อเลียน แซวรูปร่าง
หน้าตา การแต่งกายของคนอื่น
        คุณไม่เคยกลัน่ แกล้ง หรือเลือก
ปฏิบัติต่อคนอื่น เพราะเพศของเขา
        คุณเข้าใจและไม่ก้าวก่าย
หากพบผูท้ ท่ี ำ�ตามคำ�สอนของศาสนา
หรือสิ่งที่นับถือเชื่อ แม้มันจะต่างกับ
แนวทางของคนกลุ่มใหญ่
        คุณมีวธิ แี นะนำ� หรือห้ามปราม
ถ้าคนใกล้ตวั เผลอล้อเลียน แกล้งคนอืน่
        คุณ ไม่โกรธ หากมีใครเสนอ
ความเห็นหรือแสดงจุดยืนทีต่ า่ งจากคุณ
        คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำ�ไม
จึงคิดหรือเชื่อเช่นนั้น ด้วยเหตุผล
อย่างใจเย็น
        คุณสามารถอธิบายให้คนอื่น
เข้าใจได้ว่าทำ�ไม เราควรช่วยเหลือ
ดูแล ชีวิต ความปลอดภัยของชาว
ต่างชาติแม้ไม่ใช่พลเมืองในประเทศ

คุณได้คะแนน

ตั้งคำ�ถาม ไตร่ตรอง
ไม่ด่วนตัดสิน

        คุณแยกแยะข่าวจริงกับ
ข่าวปลอมได้
        คุณตรวจสอบข่าว/ข้อมูลจาก
หลายแหล่งก่อนปักใจเชื่อเสมอ
        คุณรู้เท่าทันเนื้อหาโฆษณา
ชวนเชื่อ ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร
ไม่ค่อยถูกชัก หรือคล้อยตามง่าย ๆ
        เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น คุณมัก
ตั้งคำ�ถามถึงสาเหตุ และผลที่อาจ
ตามมาอยู่เสมอ
        คุณมักตั้งคำ�ถามและพยายาม
ทำ�ความเข้าใจความรู้สึก เหตุผล
เบือ้ งหลังการตัดสินใจของคนอืน่ เสมอ
        คำ�ถามของคุณค่อนข้างเป็นมิตร
และมีวิธีสื่อสารที่ทำ�ให้คนรอบข้าง
รูส้ กึ ยินดีทจ่ี ะตอบ หรือแลกเปลีย่ นด้วย
ไม่กลัวว่ากำ�ลังถูกจับผิด
        คุณสามารถตัง้ คำ�ถามในมุมมอง
แปลกใหม่ ทำ�ให้ตนเองและคนรอบข้าง
ฉุกคิดในประเด็นที่ต่างไปจากเดิม
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มาดูผลกัน!!
18 - 21 คะแนน คุณมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs อย่างมาก
ทำ�ต่อไปและถ้าเป็นไปได้ ชวนคนรอบตัวให้ทำ�เหมือนคุณด้วยนะ
14 – 17 คะแนน คุณมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างสอดคล้องกับ SDGs แต่จะดีมาก
หากลองดูเพิ่มเติมว่าขาดเรื่องไหนไปแล้วค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองหันมา
ให้ความสำ�คัญกับเรื่องเหล่านั้นมากขึ้น
10 – 13 คะแนน พฤติกรรมของคุณสอดคล้องกับ SDGs ในระดับหนึ่ง
แต่อาจเผลอหรือไม่ได้จริงจังกับมันมากนัก ลองท้าทายตัวเองด้วยการทำ�เรือ่ งที่
ไม่เคยทำ�มาก่อน คุณอาจเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากก็ได้!
6 – 9 คะแนน พฤติกรรมของคุณสอดคล้องกับ SDGs ค่อนข้างน้อย หากรู้สึก
ว่าไม่เข้าใจ หรือยุ่งยากให้ลองเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คิดว่าทำ�ได้ง่ายที่สุด แล้วค่อย ๆ
ทำ�เพิ่มขึ้นทีละอย่าง แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิด
0 – 5 คะแนน  พฤติกรรมของคุณแทบไม่สอดคล้องกับ SDGs และบางการกระทำ�
ของคุณอาจทำ�ร้ายตนเองและคนรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจด้วย  
       ลองเปลี่ยนตัวเองทีละเล็กน้อย เริ่มจากเรื่องที่คิดว่าง่ายที่สุดก่อนก็ได้

้ �ถาม ไตร่ตรอง
ตังคำ
ไม่ด่วนตัดสิน

พฤติกรรมการบริโภค

1
3
5
7

เปิ ดกว้าง ให้เกียรติทุกคน

นอกจากคะแนนรวมแล้ว อยากให้ทุกคนลองนำ�คะแนนที่ได้แต่ละด้านมาทำ�เครื่องหมาย
บนเส้นระดับที่เราเตรียมไว้ให้

หากมีด้านใดได้คะแนนน้อย แสดงว่าเราต้องให้ความสำ�คัญ ลองปรับพฤติกรรมด้านนั้นมากขึ้น
สำ�รวจตัวเองแล้ว อาจนำ�ไปใช้ทดลองจัดกิจกรรมสำ�รวจให้คนอื่นด้วยก็ได้นะ

ตัวอย่างช่องทางตรวจสอบข้อมูลที่ช่วยให้คุณเลือกใช้สินค้าได้ง่ายขึ้น

Eco-certified
ป้ายกำ�กับจาก Google ที่ช่วยให้เรา
ค้นหาโรงแรม/ที่พัก ซึ่งได้รับการประเมิน
ว่าบริหารงานสอดคล้องกับความยั่งยืน
โดยเน้นที่การดูแลสิ่งแวดล้อม ใน 4 ด้าน
ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน  การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า
การลดของเสีย และการจัดหาผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบอย่างยั่งยืน ค้นหาที่พักจากป้าย
กำ�กับได้ที่นี่
https://www.google.com/travel/
https://www.google.com/travel/
https://www.google.com/travel/
https://www.google.com/travel/

ฉลากเบอร์ 5
ฉลากที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ และรุ่นที่มี
เครื่องหมายนี้มีประสิทธิภาพที่ดี
ผ่านกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน
ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
หรือกล่าวได้ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับฉลากนี้
ตรวจสอบเครื่องใช้ฟ้าที่ได้รับ
ฉลากเบอร์ 5 ได้ที่นี่
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info

ฉลากเขียว
เครื่องหมายรับรองว่าสินค้านี้
มีกระบวนการผลิต การใช้ การทิ้งทำ�ลาย
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
สินค้าประเภทเดียวกัน
ที่ไม่ได้รับการรับรอง ตรวจสอบสินค้า
ที่ได้รับฉลากเขียวได้ที่นี่
http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
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3.2 แนวทางลงมือทำ�สำ�หรับพลเมือง
ที่ มีความตื่ นตัว (Active citizen)
วิธีแสดงออกที่ทุกคนสามารถทำ�ได้

เมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้ว แต่ยังอยากลงมือทำ�ให้เข้มข้นขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำ�ได้นั่นคือ ‘แสดงออก’
ให้คนรอบตัวรับรู้ถึงสิ่งที่เราเชื่อมั่น สนับสนุนและอยากให้คนอื่นทำ�ตาม ตัวอย่าง 3 วิธีง่าย ๆ เช่น

เลือกผู้นำ�ที่มีนโยบายที่สอดคล้อง
หรือส่งเสริม SDGs เข้าไปเป็ น
ตัวแทนบริหาร

ลงชื่อสนับสนุน หรือออกมาแสดง
จุดยืนในประเด็นที่สนับสนุน

สมัครเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่ม ชมรม
เพื่ อทำ�กิจกรรมในเรื่องที่เราสนใจ

เช่น มีนโยบายรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ ต่อต้านการทุจริต เป็ นต้น

เช่น แชร์ข้อความ เปลี่ยนภาพโปรไฟล์
ในบัญชีโซเชียลมีเดีย เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย ลงชื่อในแคมเปญ
เดินขบวน ร่วมชุมนุมโดยสันติ

เช่น กลุ่มอาสาสมัครดูแลคนเปราะบาง
ให้คำ�ปรึกษา/รับฟั งผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
ชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อื่น ๆ
ตามความสนใจ

จะทำ�อย่างไรให้เสียงของเราสามารถผลักดัน SDGs ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบได้

นอกจาการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว สิ่งที่จะทำ�ให้ปัญหาต่าง ๆ ถูกแก้ไขในระยะยาว เราต้องอาศัยเครื่องมืออื่น
มาช่วยไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กติกา นโยบาย หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การเปลี่ยนแปลงระบบ แน่นอนว่า
ทำ�ได้ยากกว่า แต่หากสำ�เร็จก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ปัจจุบันทุกคนสามารถผลักดันเรื่องที่อยากเปลี่ยนได้
ง่ายขึ้น ด้วยการส่งเสียง สื่อสารความคิด ความต้องการของเราไปต่อสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ก่อนอื่น
เราขอแนะนำ�ขั้นตอนเลือกช่องทางที่จะแสดงออกโดยตอบคำ�ถามตามแผนผังนี้
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ขั้นตอนเลือกช่องทางการแสดงออกที่เหมาะกับเป้าหมายของเรา
มี
ระเบียบ/กฎหมาย/
โครงสร้าง

มีชอ
่ งทางรับความเห็น/
เสนอแนะหรือไม่
ไม่มี

ต้องการ
เปลี่ยนแปลงอะไร
พฤติกรรม/ความเชื่อ/
ค่านิยมของคนในสังคม

จำ�เป็ น
จำ�เป็ นต้องมีเสียง/
กระแสสังคมสนับสนุน
จำ�นวนมากหรือไม่
ไม่จำ�เป็ น

เสนอผ่าน
้
เลย
ช่องทางนันได้
เสนอผ่านเว็บไซต์
รับฟั งความเห็นของรัฐ
(สำ�นักนายกรัฐมนตรี)
สร้างแคมเปญรณรงค์
ทำ�ให้เกิดการพู ดถึง
ในวงกว้าง
ให้ความรู้ / จัดกิจกรรม
สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง

ทำ�ควบคู่กันเพื่ อ
เพิ่ มแรงสนับสนุน

พู ดคุย/แลกเปลี่ยน
ความเห็นวงย่อย
(Focus group)
จัดเสวนา
เวิร์กชอปให้ความรู้

่
่
Tips ลองนำ�เสนอว่าสิ่งทีเราเสนอเกี
ยวข้
อง/ส่งผลต่อ SDGs เป้ าหมายใด อย่างไร
้
่ อ และมีโอกาสได้รบ
้
่
่
จะช่วยเพิ่มนําหนั
กให้ประเด็นของเรามีความน่าเชือถื
ั ความสนใจ ถูกจับตามองมากขึนเพระมั
นเป็ นเรืองทั
วโลกให้
ความสำ�คัญ

ตัวอย่างช่องทางที่ทุกคนสามารถใช้สื่อสารกับสาธารณะเพื่ อสร้าง
แนวร่วม และเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

เว็บไซต์ที่เปิดให้ทุกคนเสนอแคมเปญ ชวนให้คนที่เห็นด้วยกับเรา
มาร่วมมาลงชื่อสนับสนุนให้เกิดการผลักดันที่นี่

เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ที่เปิดให้ทุกคนส่ง
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ที่นี่

เว็บไซต์รับฟังความเห็นของประชาชนต่อโครงการที่รัฐ
ดำ�เนินการ โดยสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่นี่

ช่องทางเสนอกฎหมายที่ประชาชนสามารถรวมตัวกัน
ร่างกฎหมายและเสนอได้โดยตรงทำ�ความเข้าใจวิธีเสนอกฎหมาย
ได้โดยตรงที่นี่

https://www.change.org/
https://www.change.org/
https://www.change.org/
https://www.change.org/

http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/Index
http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/Index
http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/Index
http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/Index

https://web.parliament.go.th/view/5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B
8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8
%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/TH-TH
https://web.parliament.go.th/view/5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B
8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8
%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/TH-TH

https://web.parliament.go.th/view/7/nationalassembly/TH-TH
https://web.parliament.go.th/view/7/nationalassembly/TH-TH
https://web.parliament.go.th/view/7/nationalassembly/TH-TH
https://web.parliament.go.th/view/7/nationalassembly/TH-TH
https://web.parliament.go.th/view/7/nationalassembly/TH-TH
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3.4 ทำ�ตามแนวคิด SDGs แล้วได้อะไร
การทำ�ตามแนวคิด SDGs ไม่เพียงทำ�ให้สังคมและโลกของเราดีขึ้นเท่านั้น แต่มันยังส่งผลดีต่อคนที่ทำ�ตามด้วย
เพราะสิ่งที่ SDGs แนะนำ�ให้เราทำ�ตามนั้นเน้นให้เราฝึกมองปัญหาอย่างรอบด้าน ทำ�ความเข้าใจสาเหตุผลกระทบที่
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต และหากฝึกคิดแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
เราจะมีทักษะเหล่านี้ที่โดดเด่นขึ้น เรียกได้ว่า หากปี 2030 โลกไม่สามารถบรรลุ SDGs ตามที่ตั้งใจไว้ แต่อย่างน้อยเราก็ยัง
ได้สร้างทักษะเหล่านี้นั่นเอง
ฝึกทักษะการมองแบบองค์รวม
(Conceptual Thinking)
่
้
การคำ�นึงผลกระทบทีจะเกิ
ดขึนอย่
างรอบด้านตาม
ที่ SDGs แนะนำ� ช่วยให้เรามีมม
ุ มอง
่ างขวาง มองเห็นภาพรวมของงาน
ทีกว้
่
หรือสิ่งทีจะเกิ
ดได้ครอบคลุม

มีความเข้าอกเข้าใจ
(Empathy)
การคำ�นึงถึงคนทุกกลุม
่ ไม่วา่ จะเป็ นกลุม
่ เปราะบาง
่ และเสียประโยชน์ ทำ�ให้เราฝึ กคิดจากจุดยืน/
คนทีได้
่ ทำ�ให้เข้าใจ เปิ ดกว้างยอมรับ
มุมมองของคนอืน
่ื
้
่ิ ขึน
การกระทำ� ความรูส
้ ึกของผูอ
้ นได้
ดย
ี ง

่ี อมสำ�หรับการทำ�งาน
มีความรูท
้ พร้

่ บซ้อน
ฝึกทักษะการเข้าใจปัญหาทีซั

และการปรับตัวในอนาคต
่ นจะกลายเป็ นประเด็น
ความยังยื

(Complex problem)
การฝึ กวิเคราะห์หาสาเหตุ
่
ผลกระทบ และเชือมโยงกั
บ SDGs

หลักและเข้ามามีบทบาท
ต่อการเรียนรู้ อาชีพ
การทำ�ความเข้าใจ SDGs

เป้ าหมายต่าง ๆ ทำ�ให้เรารูจ
้ ก
ั การคิด
่
เชือมโยงอย่
างเป็ นระบบสามารถ

ทำ�ให้เรามีความรู้

่ บซ้อนได้อย่าง
เข้าใจปั ญหาทีซั

่ อมนำ�ไปปรับใช้กบ
ทีพร้
ั การทำ�งาน

ชัดเจน และจะช่วยให้เราคิดหา

ในอนาคต

ทางแก้ปัญหาได้ดไี ปด้วย

่ อมต่อการเป็นพลเมืองโลก
มีทก
ั ษะทีพร้
(Global Citizen)
่
การทีเราสามารถคิ
ดอย่างเป็ นระบบ มองอย่างรอบด้าน
่ ทำ�ให้เราเป็ นคนเปิ ดกว้าง
และมีความเข้าอกเข้าใจคนอืน
่ วนเป็ นทักษะ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ซึงล้
่ �เป็ นต่อการเป็ นพลเมืองของโลกทีดี
่
ทีจำ
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04
How to ออกแบบโครงการ
อย่างไรให้สอดคล้องกับ
SDGs
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4.1 เปลี่ยนโครงการธรรมดาให้เจ๋งขึ้นกว่า
ที่เคยด้วย SDGs
เชื่อว่าทุกคนต่างเคยเจอปัญหาเวลาคิดโครงการบางครั้งก็คิดไม่ออก ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ไม่แน่ใจว่าทำ�ได้จริง
หรือไม่ บางทีโครงการทีค่ ดิ มาดีแล้วกลับไม่ได้รบั ความสนใจเท่าทีค่ วร  บางที SDGs อาจเป็นตัวช่วยทีห่ ลายคนกำ�ลังมองหาอยู่
ก็ได้ มาดูกันว่าเราจะนำ�แนวทางของ SDGs มาใช้กับการออกแบบและพัฒนาโครงการได้อย่างไรบ้าง

ใช้ทำ�ความเข้าใจสถานการณ์

- ทำ�ความเข้าใจพื้ นที่: นำ� 5Ps มาเป็ นกรอบประเมิน
สภาพสังคมอย่างง่าย
่ ต้นพิจารณากลุม
- ทำ�ความเข้าใจคน : เริม
่ เป้ าหมาย
และคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการของจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่มที่ SDGs แนะนำ�

ใช้กำ�หนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปได้
- สอดคล้องกับความถนัด/สนใจของคนทำ�
- เป็ นไปได้จริง ภายใต้เงื่อนไข ทรัพยากร เวลา
- ผลลัพธ์ของโครงการไม่ท้ง
ิ ใครไว้ข้างหลัง
่ แวดล้อม
- ผลลัพธ์ของโครงการต้องไม่ท�ำ ลายสิง

- ทำ�ความเข้าใจปั ญหา: วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ
อย่างรอบด้านโดยใช้ SDG 17 เป้ าหมาย

ลงมือทำ�ตามแนวทางที่ SDGs แนะนำ�

- แผนงานของเราต้องคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดกับทุกคน
- ไม่แบ่งแยก เน้นการทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงาน
/กลุ่มกิจกรรมอื่น
- วิธีการของเราต้องสอดคล้องกับหลักการ
้
พืนฐาน
โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน ไม่ลด
ิ รอนสิทธิ
ของคนอื่น
- เน้นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม
้
เปลี่ยนแปลงตังแต่
รากฐานของปั ญหา

ติดตาม ประเมินผล
สะท้อนผล อย่างเป็นระบบสมํ่าเสมอ
นำ� SDGs มาออกแบบ/ประยุกต์ตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับโครงการของเรา

สื่อสาร และนำ�เสนอผลกระทบ (Impact)
ทั้งภายใน และภายนอก
สื่อสารว่าผลลัพธ์จากโครงการของเราสอดคล้องหรือช่วยส่งเสริม SDGs อย่างไร
สื่อสารว่าเรานำ� SDGs มาประยุกต์ใช้ในส่วนใดของงานบ้าง
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4.2 ขั้นตอนการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับ
SDGs
เราทราบแล้วว่าจะนำ� SDGs เข้ามาใช้ในขั้นตอนใดได้บ้าง ต่อไปจะชวนทุกคนเข้าใจ 5 ขั้นตอนการออกแบบ
โครงการโดยเราจะนำ�เสนอรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนควบคู่กับแนะนำ�วิธีการนำ� SDGs เข้ามาใช้ในแต่ละส่วน
ดังแผนภาพ

่ วย 5Ps
ทำ�ความเข้าใจพื้ นทีด้

้ิ
เป้าหมายโครงการต้องไม่ทงใคร
ไว้ขา้ งหลัง และ ไม่ท�ำ ลายสิ่งแวดล้อม

่
เลือกไอเดียทีสอดคล้
อง
กับ 4 หลักการของ SDGs

5. พั ฒนาแผนงาน
้
และขันตอนการทำ
�โครงการ

้ ้ าหมาย
3. ตังเป

1. สำ�รวจปัญหาและเก็บ

ของการแก้ปัญหา

รวบรวมข้อมูล
่ ยวข้
่
ทีเกี
อง

้ �ถามและวิเคราะห์
2. ตังคำ
ปัญหาเพื่ อหาสาเหตุ
่ จริง
ทีแท้

4. ระดมความคิด
หาทางออกของปัญหา

ทำ�ความเข้าใจคน
จาก 9 กลุม
่ ผูม
้ ส
ี ่วนได้เสีย

ใช้ SDG 17 เป้าหมาย
เป็นกรอบช่วยวิเคราะห์ปัญหา

นำ� SDGs มาช่วยออกแบบตัวชีวั้ ด
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(1) สำ�รวจปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล

เคยเห็นไหม ? คนที่ทำ�อะไรที่ตั้งใจอยากทำ�อะไรดี ๆ เพื่อคนอื่น แต่ทำ�ไปแล้วได้ผลออกมาไม่ดีอย่างที่คิด
เพราะเขาไม่ได้ต้องการ ? นั่นคือที่มาว่าก่อนที่เราจะลงทำ�อะไร เราควรจะสำ�รวจให้แน่ใจก่อนว่าชุมชนหรือพื้นที่นั้น
ต้องการอะไร และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น แท้จริงเป็นอย่างไรกันแน่
้
** แนะนำ�ให้ตอบคำ�ถามตามช่องที่แนะนำ�เพราะจะนำ�ไปใช้ในขันตอนต่
อไปง่ายขึ้น **
้ (What)
1. เกิดปัญหาอะไรขึน

้ ไหน
่
้
่
2. ปัญหาเกิดขึนที
(Where) ตังแต่
เมือไร
(When)

อาจได้มาจากการสังเกต พบเจอกับตนเอง
่
สอบถามคนใกล้ตวั และคนทีอาศั
ยในพื้ นที่

่ ปั่ ญหายังคงเกิดขึนอยู
้
่ ระบุพ้ื นที่
ควรเป็ นพื้ นทีที
่ ยิง
่ คิดโครงการตอบโจทย์พ้ื นที่
และช่วงเวลาชัดเจนเท่าไร ยิง

* แนะนำ�ให้ถามจากคนหลากหลายกลุม
่

้ เช่น เกิดในตลาด
มากเท่านัน

่
3. ทีมาของป
ั ญหา (Why)

่ นเป
้ ็ นอย่างไร
4. สภาพพื้ นทีนั

่ �รวจ
เน้นเก็บข้อมูลจากการลงพื้ นทีสำ

- ข้อมูลพื้ นฐาน เช่น ขนาด ประชากร อาชีพหลัก

สอบถามยังไม่ตอ
้ งวิเคราะห์

- นำ�ประเด็นตาม 5 Ps มาเป็ นกรอบช่วยสำ�รวจ
่
อาจเลือกจาก Checklist ทีแนะนำ
�ก็ได้

และยังไม่ตอ
้ งแสดงความเห็นส่วนตัว

่ ดจากปัญหานี้ (Effect)
5. ผลกระทบทีเกิ
่ มาจากการเก็บข้อมูล อาจมาจากการลงพื้ นทีสำ
่ �รวจ สอบถาม ยังไม่ตอ
เน้นระบุส่ิงทีได้
้ งวิเคราะห์
และยังไม่ตอ
้ งแสดงความเห็นส่วนตัว
6. ใครได้รบ
ั ผลกระทบของปัญหานี้ (โดยตรง)

7. ใครได้รบ
ั ผลกระทบของปัญหานี้ (ทางอ้อม)

่ รบ
- เน้นกลุม
่ คนทีได้
ั ผลกระทบเป็ นลำ�ดับต้น ๆ จะเป็ นผลกระทบทางด้านบวก
หรือลบก็ได้

- มักเป็ นคนที่ได้รับผลกระทบต่อจากผลของ
ปั ญหาอีกทอดหนึ่ง หากไม่เกิดปั ญหานี้

- ระบุให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เช่น หากเป็ นนักเรียน ควรระบุว่า
้
เป็ นนักเรียนโรงเรียนใด ระดับชันใด
หรือมีคุณสมบัติใด เป็ นต้น

ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ
- อาจเริ่มต้นจากนึกถึง 9 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

- อาจเริ่มต้นจากนึกถึง 9 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ เด็กและเยาวชน เกษตรกร ชนพื้ นเมือง ผู้หญิง แรงงานในภาคธุรกิจ

้ ่
8. ใครกำ�ลังแก้ปัญหานีอยู

่
่ ๆ
9. ผูเ้ กียวข้
องอืน

่ หน้าทีดู
่ แล หรือกลุม
่
อาจเป็ นหน่วยงานทีมี
่ คนทีพยายามแก้
ไข
เข้ามาแสดงความเห็น เพื่ อทราบว่าใครทำ�อะไรไปแล้วบ้าง

่ เคียงทีรั่ บรูป
อาจเป็ นคนในชุมชนหรือพื้ นทีใกล้
้ ั ญหาของเรา

เราควรเข้าไปมีบทบาทอย่างไร เช่น ทำ�งานร่วมกัน

อาจชวนมาทำ�งานร่วมกันได้ในอนาคต

หรือ แบ่งงานบางอย่างมาทำ�เอง

ไม่ได้รบ
ั ผลกระทบและไม่ใช่คนแก้ปัญหาโดยตรง

SDG Guidebook for Youth
แนะนำ� Checklist ที่ช่วยสำ�รวจสภาพชุมชน สถานศึกษา หรือองค์กรของเราอย่างรอบด้านด้วย 5Ps

เราสามารถนำ� SDGs มาประยุกต์ใช้สำ�รวจสภาพในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา หรือพื้นที่เป้าหมายของเราได้
โดยเลือกประเด็นตามเป้าหมายย่อย (Target) ที่มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มาปรับให้เป็นภาษาที่
เข้าใจง่ายขึน้ ซึง่ อาจนำ�มาปรับให้อยูใ่ นรูปแบบคำ�ถามเพือ่ ใช้เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ให้ทราบว่าพืน้ ทีข่ องเราได้ทำ�อะไรไปแล้ว
และต้องทำ�อะไรเพิม่ เติมบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น Checklist ด้านล่างนี้ เราได้คัดเลือกประเด็นตามเป้าหมายย่อย (Target) โดยเน้นที่เรื่องพื้นฐาน
สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่ และมีโอกาสพบบ่อยในระดับลงมือทำ� มาปรับให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและจัดเรียงตามกลุ่ม
5 Ps ให้ทุกคนสามารถนำ�ไปใช้หรือคิดขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจกรรมของตนเอง
*** ทุกคนสามารถเลือกเฉพาะคำ�ถามที่จะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ไม่จำ�เป็ นต้องนำ� Checklist ไปใช้ทุกข้อ
้ 5 Ps จะช่วยให้เราเข้าใจพื้ นที่รอบด้าน ***
แต่ควรเลือกคำ�ถามไปใช้ให้ครบทัง

People - คนและสังคม

People - คนและสังคม

SDG 1 ฐานะของคนในพื้นที่เป็นอย่างไร

SDG 2 ทุกคนในพื้นที่มีเงินซื้ออาหารกิน

เช่น มีคนยากจนรายได้ตํ่ากว่า
3,000 บาท หรือไม่
SDG 1 คนยากจนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ
มีเงินสวัสดิการหรือไม่
SDG 1 คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กู้
ยืมได้บ้างหรือไม่
SDG 3 คนในพื้นที่เจ็บป่วยด้วย 6 โรคไม่ติดต่อ
ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง (NCDs)
มากน้อยเพียงใด

(โรคในกลุ่ม (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง)

SDG 3 คนในพื้นที่ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่
มากน้อยเพียงใด
SDG 3 มีผู้อยู่ในภาวะซึมเศร้า/สุขภาพจิตไม่ดีบ้าง
หรือไม่
SDG 3 มีคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังเด็ก
SDG 3 มีการสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์

อย่างเพียงพอ มีประโยชน์ ปลอดภัย
SDG 2 มีคนขาดสารอาหารหรือไม่
(เช่น นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ ป่วยเป็นโปลิโอ
แขนขาลีบ เป็นต้น)
SDG 2 ผู้ที่แพ้อาหาร หรือทานอาหารเฉพาะกลุ่ม
เช่น มังสวิรัติ ฮาลาล สามารถหาซื้ออาหาร      
ในชุมชนได้หรือไม่
SDG 4   คนในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อา่ นออก เขียนได้หรือไม่
SDG 4   เด็กในพื้นที่ทุกคนได้เรียนหนังสือไม่ว่าหญิง
หรือชาย
SDG 4   แต่ละโรงเรียนมีครู อุปกรณ์การเรียน
ที่เพียงพอหรือไม่
SDG 4   ในพื้นที่มีเด็กที่ต้องออกจากเรียนกลางคัน
มากน้อยเพียงใด
SDG 4   โรงเรียนมีการเรียนการสอนวัฒนธรรม
ภาษาท้องถิ่น
SDG 4   โรงเรียนมีหลักสูตรให้นักเรียนทุกคน
เห็นความสำ�คัญของความเท่าเทียม
เคารพความเห็นที่หลากหลาย
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SDG 3

เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน

SDG 5   องค์กรหรือกลุ่มผู้นำ�ชุมชนมีทั้งเพศหญิง

SDG 3

บ่อยหรือไม่
ในพื้นที่มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย

และชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
SDG 5   กิจกรรมที่จัดในพื้นที่เปิดให้ทุกคนเข้าร่วม

หรือคลินิกที่สามารถเดินทางไปใช้บริการ

และใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำ�กัดเพศ
SDG 5   ในพื้นที่ของเรามีคนถูกรังเกียจ

SDG 3

ได้สะดวก
คนในพื้นที่มีประกันสุขภาพ หรือสิทธิรักษา

กลั่นแกล้ง ล้อเลียน เพราะความแตกต่างทาง

พยาบาลเมื่อเจ็บป่วยได้
SDG 5   ผู้หญิง/เด็กในพื้นที่ถูกกักขัง ทุบตี หรือใช้

เพศบ้างหรือไม่

ความรุนแรงบ้างหรือไม่
่ ง
่
Prosperity – ความมังคั

SDG 7

บ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ มีไฟฟ้าใช้

SDG 7

ในพื้นที่ยังมีการใช้เตาถ่านที่เป็นบ่อเกิดของ

SDG 9

pm 2.5 ทำ�อาหารหรือไม่
ทุกคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

่ ง
่
Prosperity – ความมังคั

SDG 8

มีคนว่างงานบ้างหรือไม่
SDG 8

โรงเรียน  สถานที่ราชการมีคอมพิวเตอร์/
เครื่องมือสื่อสารเพียงพอหรือไม่

SDG 9

ในพื้นที่ของเรามี SMEs วิสาหกิจชุมชนหรือ
สตาร์ทอัพ คนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนประมาณกี่

SDG 9

SDG 9

แห่ง ทำ�กิจการอะไร
ในพื้นที่ของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างหรือ

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำ�อาชีพอะไร
มีรายได้ต่อเนื่องหรือไม่

มากน้อยเพียงใด
SDG 9

คนวัยทำ�งานในพื้นที่ทุกคนมีงานทำ�/

SDG 8

ในพื้นที่เคยมีการประท้วงหรือถูกกดขี่ค่าแรง
หรือไม่

SDG 8

เยาวชนได้รับค่าแรงตามกฎหมายหรือไม่

SDG 8

คนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก

ไม่ โรงงานเหล่านั้นปล่อยของเสีย หรือสร้าง

น้อยเพียงใด ได้รับผลกระทบหรือไม่
SDG 10 รายได้ของคนที่รวยที่สุด และยากจนที่สุดใน

มลพิษจนคนในพื้นที่เดือดร้อนบ้างหรือไม่
พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีโอกาส

พื้นที่ต่างกันแค่ไหน
SDG 10 ในพื้นที่ของเรามีผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยบ้าง

เติบโตเศรษฐกิจสูง

หรือไม่ พวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไร
SDG 11   คนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับการออกแบบ/พัฒนา

SDG 11 ในพื้นที่ของเรามีบ้านที่ไม่แข็งแรงปลอดภัย
หรือชุมชนแออัดบ้างหรือไม่ มีกี่หลังคาเรือน
(ประมาณ)
SDG 11 พื้นที่ของเรามีระบบขนส่งสาธารณะ
ที่ปลอดภัย ทั่วถึง ราคาไม่แพง
SDG 11 หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนสะอาด น่าอยู่
จัดการขยะได้ดี

พื้นที่มากน้อยเพียงใด
SDG 11 พื้นที่ของเรามีสวนหย่อม สวนสาธารณะ
พื้นที่สีเขียวให้ทุกคนได้พักผ่อน
SDG 11 คนในพื้นที่ของเราเผาขยะ เศษใบไม้ในพื้นที่
โล่งบ้างหรือไม่
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่ ง
่
Prosperity – ความมังคั

SDG 11 พื้นที่ของเราให้ความสำ�คัญกับการดูแล

่ ง
่
Prosperity – ความมังคั

SDG 11 พื้นที่ของเรามีการเตรียมพร้อม

มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ใช้

หากต้องเจอกับภัยพิบัติ เช่น มีหอเฝ้าระวัง

ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงใด

มีเสียงตามสายประกาศเตือนภัย
มีการซักซ้อมแผนอพยพ

Planet - สิ่งแวดล้อม

SDG 6

บ้าน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ มีห้องนํ้าสะอาด

SDG 6

มีนํ้าประปาใช้สมํ่าเสมอ
ทุกคนมีสามารถเข้าถึงนํ้าดื่มที่สะอาด

SDG 6

ราคาไม่แพง
พื้นที่มีจุดบำ�บัดนํ้าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ้า

SDG 13

พื้นที่ของเราได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไม่
เช่น อากาศแปรปรวน ถูกนํ้าท่วมซํ้าซาก

ชายฝั่งถูกกัดเซาะ ประสบปัญหานํ้าแล้ง
SDG 13 พื้นที่ของเรามีการเตรียมพร้อมปรับตัว
หากต้องเจอกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกนํ้าท่วมซํ้าซาก
ชายฝั่งถูกกัดเซาะ ประสบปัญหานํ้าแล้ง

Planet - สิ่งแวดล้อม

SDG 12 พื้นที่ของเราส่งเสริมการลดใช้พลาสติก
แบบใช้แล้วทิ้ง
SDG 12 พื้นที่ของเรามีระบบคัดแยกขยะกำ�จัดขยะ
SDG 12 พื้นที่/องค์กรของเราส่งเสริมการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SDG 12 พื้นที่ของเรามีกิจกรรม/นโยบายที่เน้น
การท่องเที่ยวยั่งยืน
SDG 14 คนทำ�อาชีพประมงพื้นบ้าน ประมงรายเล็ก
ในพื้นที่ของเรายังสามารถจับสัตว์นํ้า
มาขายเองได้
SDG 14 ในพื้นที่ของเรามีปัญหาการใช้แรงงานทาส
ในการประมงหรือไม่
SDG 14 ปะการัง สัตว์ทะเล ระบบนิเวศในพื้นที่ของ

ไฟป่า
SDG 13 โรงเรียนมีการสอนเรื่องการแก้ปัญหาการ

เราได้รับการดูแลอนุรักษ์มากน้อยเพียงใด
SDG 14 พื้นที่ของเราได้รับผลกระทบจากปัญหา

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขยะทางทะเลหรือไม่
SDG 15 เคยมีการปล่อยพันธุ์พืช สัตว์ต่างถิ่นลงสู่ป่า

(Climate Change) บ้างหรือไม่
SDG 15 พื้นที่ของเรามีแนวทางอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า
ไม้ สัตว์ป่า แหล่งนํ้าจืดบ้างหรือไม่
SDG 15 สภาพพื้นที่ป่า คุณภาพดิน แหล่งนํ้าจืด
ในพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรบ้าง (เสื่อมโทรม/
ลดลง/ปกติ/ดีขึ้นกว่าเดิม)
SDG 15

ในพื้นที่ของเรามีการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ป่า

SDG 15

คนในพื้นที่ของเรามีส่วนร่วมในการดูแลป่า
และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้

และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ
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SDG 16 มีการใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท

SDG 16 ทุกคนในพื้นที่สามารถร่วมแสดงความเห็นต่อ

ทำ�ร้ายร่างกายในชุมชนบ่อยแค่ไหน
SDG 16 ในพื้นที่ของเราเคยมีการค้ามนุษย์

การบริหารงานของผู้นำ�ได้
SDG 16 การบริหารงานของผู้นำ�องค์กร ชุมชน

หรือคนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
หรือไม่
SDG 16 ในพื้นที่ของเรามีการทุจริต รับสินบน
ในทุกหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
SDG 16 ทุกคนในพื้นที่สามารถแสดงความเห็น

กลุ่มกิจกรรมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
SDG 16 คนในพื้นที่ทุกคนได้รับบัตรประชาชน
หรือมีเอกสารยืนยันตัวตน
SDG 16 ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงาน การใช้จา่ ยเงินของหน่วยงานรัฐ

ที่แตกต่างได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูก

องค์กร/กลุ่มกิจกรรมที่ได้งบประมาณ

คุกคาม

หรือเงินบริจาคของประชาชน

Partnership
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่ อการพั ฒนา

Partnership
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่ อการพั ฒนา

SDG 17 โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ของเรา

SDG 17 ในพื้นที่ของเรามีการจัดระดมทุน

มีการทำ�งานร่วมกับชุมชนหรือองค์กร
นอกพื้นที่
SDG 17 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจหรือคนทำ�งาน
ในพื้นที่ต่าง ๆ มาพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความเห็น และต่อยอดสู่
การทำ�งานด้วยกันในอนาคต

หรือจัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
มาช่วยสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
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(2) การตั้งคำ�ถามและวิเคราะห์ปัญหา

หลังได้ข้อมูลจากการสำ�รวจแล้วต่อไปเราจะวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และทำ�ความเข้าใจผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ เลือกว่าเราควรทำ�อะไรในขัน้ ตอนต่อไป สำ�หรับขัน้ ตอนนีเ้ ราจะวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบด้วย ‘แผนภาพ
3 ระดับ’
้
้ 9 ช่องมาใช้ด้วย แนะนำ�ให้เตรียมไว้ใกล้ตัวเลย**
�รวจและเก็บข้อมูลทัง
** เราจะนำ�ข้อมูลจากขันตอนสำ
สาเหตุ

ระดับ 3

ระดับ 2

ผลกระทบ

ระดับ 1

ปั ญหา

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

้
• เพื่ อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ควรตังประเด็
นปั ญหา
ให้เฉพาะเจาะจง ไม่กว้างเกินไป
้ �รวจ
• นำ�ข้อมูลที่ได้จากขันสำ
ช่อง 1 + 2 มาช่วยคิด

้ �ถามว่า “ทำ�ไมจึงเกิด...” 3 ครัง
้ โดยนำ�ข้อมูลที่ได้จาก
• ตังคำ

้ �ถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า...” 3 ครัง
้ โดยนำ�ข้อมูลที่ได้
• ตังคำ

้ �รวจช่อง 3 (ที่มาของปั ญหา) มาประกอบการคิด
ขันสำ

้
จากขันตอนสำ
�รวจปั ญหาช่อง 5 + 6 + 7 (ผลกระทบ ผู้ได้รับ

่ ดขึน/
้
้ �ถามว่า “ทำ�ไมจึงเกิดปั ญหา...” เขียนสิ่งทีเกิ
่ ต้น ตังคำ
• เริม

ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม) มาประกอบการคิด

ใกล้ชิดกับปั ญหามากที่สุด ไว้ในระดับ 1 (มักเป็ นสิ่งที่สังเกตเห็น

้ �ถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า...” เขียนสิ่งที่เกิดขึ้น
• เริ่มต้น ตังคำ

หรือนึกถึงเป็ นสิ่งแรก)

เกิดขึ้นทันทีหลังเกิดปั ญหา ไว้ในระดับ 1

้ งคำ
้ �ถามว่า “ทำ�ไมจึงเกิด..(ระดับ 1)..” แล้วระบุเอาไว้
• จากนันตั

(มักเป็ นสิ่งที่สังเกตเห็น หรือนึกถึงเป็ นสิ่งแรก)
้ งคำ
้ �ถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า..(ระดับ 1)..” แล้ว ระบุ
• จากนันตั

ในระดับที่ 2
้ �ถามว่า“ทำ�ไมจึงเกิด..(ระดับ 2)..” แล้วระบุเอาไว้
• ตังคำ

เอาไว้ในระดับที่ 2
้ �ถามว่า“จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า..(ระดับ 2)..” แล้วระบุเอาไว้ใน
• ตังคำ

ในระดับที่ 3
สั งเกต: สาเหตุในระดับ 1 มักเป็ นสาเหตุท่ี เราพบเห็น
ชัดเจน แต่สาเหตุท่ี 2, 3 มักอยู่ลึกลงไป และมีความเป็ นไปได้ว่าเป็ น
ต้นเหตุของปั ญหา

ระดับที่ 3
สั งเกต: ผลกระทบในระดับ 1 มักเป็ นผลกระทบที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา
โดยตรง จึงมีความเป็ นไปได้ว่ากลุ่มคนที่ ได้รับผลกระทบ

้ มีสาเหตุท่เกี
สุดท้ายเชื่อมโยงสาเหตุและผลกระทบในทุกระดับกับ SDG เพื่ อให้ทราบว่าปั ญหาที่เราสนใจนัน
ี ่ยวข้อง
้
่
้
กับประเด็นใน SDG ใด และส่งผลกระทบต่อการบรรลุ SDG เป้ าหมายใดบ้าง ในขันตอนนี จะเชือมโยง
ในระดับเป้ าหมายหลัก (Goal) หรือละเอียดลงในระดับเป้ าหมายย่อย (Target) ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
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ยกตัวอย่าง
สาเหตุ

ผลกระทบ

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

ไม่มีท่ีดินเป็ นของ
ตนเองทำ� กิจการ
ถาวรได้ยาก
(SDG 1.4)

ยากจน ไม่มี
อาชีพ
ให้เลือกมากนัก
(SDG 1.1)

่ น
ทำ�เกษตรไม่ยังยื
ถางป่ า เผา
ปลูกพื ชเชิงเดี่ยว
(SDG 2.4 )

ทำ�ไมจึงยากจน?

Pm 2.5
ในไทย

ระดับ 1

ระดับ 2

เจ็บป่ วยจากมลพิ ษ
ระบบหายใจ
มีปัญหา
(SDG 3.9)

ประสิทธิภาพ
การทำ�งานลดลง

ทำ�ไมทำ�เกษตร
่ น
ไม่ยังยื

(SDG 8.2)

ระดับ 3

เศรษฐกิจ
ในระดับใหญ่
ถดถอย
(SDG 8.1)

จะเกิดอะไรขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าคนเจ็บป่ วย

ถ้าประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง

จากตัวอย่าง หากเราเชื่อมโยงเพี ยงว่าปั ญหา pm 2.5 เกี่ยวข้องกับ SDG ใด ก็จะพบว่าอยู่ใน SDG 11 เกี่ยวกับคุณภาพ
อากาศของเมือง แต่เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบจากระดับ 1 ถึง 3 ก็จะเห็นที่มาของปั ญหาและผลของปั ญหาชัดเจน
ช่วยให้เราตั้งเป้ าหมายได้ตรงจุดขึ้น แต่ท่ีสำ �คัญเราต้องเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 1ให้ถูกต้อง และเพี ยงพอ การวิเคราะห์ของเรา
จึงจะตรงกับความเป็ นจริง

(3) ตั้งเป้าหมายของการแก้ปัญหา

เมือ่ ทราบสาเหตุทแ่ี ท้จริงแล้วต่อมาเราต้องกำ�หนดเป้าหมายว่าเราจะทำ�อะไร โดยเป้าหมายทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาได้จริง
ต้องมีลักษณะตาม 5 ข้อนี้ และปลายทางจะต้องคำ�นึงถึงคนทุกกลุ่ม ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม

S

Specific

M
SMART

A
R
T

Measurable
Attainable
Realistic

Time-bound

เป้ าหมายที่ชัดเจนว่าคืออะไร

เป้ าหมายที่วัดผลได้
เป้ าหมายที่ไปถึงได้/
รู้ว่าจะไปถึงได้อย่างไร
เป้ าหมายที่สามารถเป็ นจริงได้
เป้ าหมายที่บรรลุได้
ในระยะเวลาที่กำ�หนด

คำ�นึงถึงคนทุกกลุ่ม

ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
เน้นใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
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(4) ระดมความคิดหาทางออกของปัญหา

เมื่อได้ปัญหาที่อยากลงมือแก้ไข ต่อมาเราจะเริ่มหาทางออกให้กับปัญหานี้กัน สิ่งที่เราต้องทำ�คือช่วยกันระดม
ความคิด หรือ ‘ไอเดีย’ ออกมาให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจึงเลือกไอเดียที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด
แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอเดียที่เราเลือกนั้นดีแล้ว ?  เรามีวิธีคัดเลือกไอเดียที่ดีและเหมาะจะนำ�ไปลงมือทำ�ที่สุด
ด้วยการนำ�ไอเดียทั้งหมดจัดใส่กล่อง 4 กล่องนี้

ไอเดีย
Not Feasible - เป็นไปไม่ได้ท่จะเกิ
ี
ดขึ้น

How - ไม่มีความเป็นไปได้ในปัจจุบัน
แต่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เป็ นไอเดียไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา ใช้ทุน คน
เครื่องมือมหาศาล หรือขัดแย้งกับค่านิยม ความเชื่อของ
คนในพื้ นที่
ตัดไอเดียนี้ออก

เช่น น่าสนใจแต่ใช้งบประมาณเกินกว่าที่มีอยู่
เก็บไอเดียนี้ไว้ก่อน แล้วเตรียมความพร้อมในอนาคต
ให้สามารถทำ�ได้

NOW - มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

WOW - แปลกใหม่ ยังไม่เคยมีมาก่อน

เป็ นไอเดียจากสิ่งที่เคยทำ�/กำ�ลังทำ�อยู่ สามารถทำ�ได้
แน่นอน แต่ไม่แปลกใหม่

เป็ นไอเดียในอุดมคติท่ควรนำ
ี
�ไปใช้มากที่สุด

ควรเก็บไอเดียนี้เอาไว้ก่อน
เพื่ อใช้หนุนเสริม/เป็ นแผนสำ�รอง หากไอเดียใหม่ไม่ได้ผล

เราจะเริ่มประเมินความเป็ นไปได้ของไอเดีย
ในกล่องนี้ก่อน

อย่าลืม !
นึกถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย

ครอบคลุม
้
กิจกรรมนันรองรั
บ
ความต้องการของทุกคน
หรือคนส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ลืม

ไม่แบ่งแยก

เป็ นสากล

ความเท่าเทียม
เปิ ดกว้างยอมรับ
ทุกเพศ เชื้อชาติ ผิวสี
สิทธิมนุษยชน

เน้นเปลี่ยนแปลง
รากฐาน
ใช้ประโยชน์
หันมาปรับ/เปลี่ยน
จากเทคโนโลยี โครงสร้าง ค่านิยม
ทำ�ให้ทุกคน
มีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกัน
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วิธีประเมินไอเดีย (Idea evaluation)

ส่งผลกระทบในระยะยาว
Long-Lasting Impact

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้
Participative

20 คะแนน

Effectiveness

20 คะแนน

มีประสิทธิผล

30 คะแนน

35 คะแนน

หลังจากจัดกล่องเพื่อเลือกไอเดียที่น่าสนใจแล้ว ต่อมาเราจะนำ�ไอเดียที่อยู่ในกล่องสีแดง หรือ “Red Idea”
ซึง่ เป็นไอเดียทีน่ า่ สนใจ แปลกใหม่ มาประเมินว่าเป็นไอเดียทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาได้จริงมากน้อยเพียงใด โดยลองให้คะแนน
แต่ละไอเดียลงในตารางนี้ ไอเดียทีไ่ ด้คะแนนมากทีส่ ดุ ถือว่าเหมาะสมกับการนำ�มาเป็นแผนงานหลักของเรา ส่วนทีเ่ หลือเรา
อาจนำ�มาบรรจุไว้ในแผนงานเป็นกิจกรรมเสริมก็ได้
มีประสิทธิภาพ
Efficiency

ไอเดียนี้ทำ�ให้งานของ

ไอเดียนี้มุ่งให้ปัญหาหมด

ไอเดียนี้ สามารถเข้ามา

ไอเดียนี้ เป็ นไปได้

เราบรรลุเป้ าหมายหรือ
้
วัตถุประสงค์ท่ตั
ี งไว้

ไปหรือเกิดประโยชน์ใน

ร่วมลงมือทำ� หรือแก้ไข

และทำ�ให้เราใช้เงินทุน

ระยะยาว หรือนำ�มาสู่การ
เปลี่ยนแปลงในระดับ

ปั ญหาด้วยช่วยให้ทุก

ทรัพยากรอย่างคุม
้ ค่า

คนรู้สึกว่าตนเองเป็ น

ทันเวลา

ใหญ่กว่าเดิม มากกว่า
้ ๆ
ส่งผลในระยะสัน

เจ้าของ และอยากเข้ามา

งานมีคณ
ุ ภาพ

ผลักดันงานกับเราด้วย

น่าพึงพอใจ

จนปั ญหาวนกลับมาใหม่

Red ideas
(ช่องสีแดง)

1..........................
.............................
............................
............................
2..........................
.............................
............................
............................
3..........................
.............................
............................
............................
4..........................
.............................
............................
............................

บรรลุ
วัตถุประสงค์
Effectiveness
(35 คะแนน)

ส่งผลกระทบ
ในระยะยาว
Long-Lasting
Impact
(25 คะแนน)

ทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมได้
Participative
(20 คะแนน)

มีประสิทธิภาพ
Efficiency
(20 คะแนน)

รวม
(100 คะแนน)

(5) การพั ฒนาแผนงานและขั้นตอนการทำ�โครงการ

เมื่อเราได้เลือกไอเดียที่ดีที่สุด ที่คิดว่าน่าจะทำ�ให้เราบรรลุเป้าหมายและอยู่ในวิสัยที่เราทำ�ได้แล้ว ต่อมาเราต้องวางรายละเอียดของงาน ทำ�แผนงานที่ทำ�ให้เราทราบขั้นตอน
การทำ�งาน และเรารู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน อุปกรณ์ สถานที่ แผนงาน (Action plan) สามารถทำ�ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ
แต่ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังตารางนี้
ขั้นตอนการทำ�งาน
(Tasks)

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
(Outcome)

นำ�ไอเดียที่เราเลือกมา
แบ่งย่อยว่าประกอบด้วย
กิจกรรมใดบ้าง
เช่น ประชาสัมพันธ์ ลงพื้น
ที่ จัดสถานที่  จัดประชุม
อบรม เป็นต้น
กิจกรรมที่ 1
...........................................
..........................................
..........................................

ระบุว่าแต่ละกิจกรรมจะ
เกิดขึ้นต้องทำ�อะไรบ้าง
เช่น การลงพื้นที่
ต้องติดต่อเจ้าของพื้นที่
เตรียมพาหนะ
ข้อมูลการเดินทาง เป็นต้น
1. ......................................
...........................................
2. ......................................
...........................................

เราจะได้อะไรจากกิจกรรม
เช่น การลงพื้นที่  ผลลัพธ์
ที่ต้องการคือ ได้ข้อมูลที่
ทำ�ให้เราเข้าใจสภาพพื้นที่
มากขึ้น

กิจกรรมที่ 2
...........................................
..........................................
..........................................
กิจกรรมที่ 3
...........................................
..........................................
..........................................

ระยะเวลา
(Duration)

ทรัพยากร
(Resources)

งบประมาณ
(Budget)

คนทำ�งาน
(Team)

กิจกรรมนี้ต้องใช้อะไรบ้าง
เช่น วิทยากรให้ความรู้
สถานที่อบรม ที่พัก
พาหนะ

ต้องใช้เงินเท่าไร
ในการจัดหาสิ่งที่ต้องการ
ในช่องทรัพยากร

ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอน

...........................................
........................................... .................................. วัน
........................................... สัปดาห์/เดือน/ปี
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

1. ......................................
...........................................
2. ......................................
...........................................

...........................................
........................................... .................................. วัน
........................................... สัปดาห์/เดือน/ปี
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

1. ......................................
...........................................
2. ......................................
...........................................

...........................................
........................................... .................................. วัน
........................................... สัปดาห์/เดือน/ปี
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

กิจกรรมนี้ใช้เวลานาน
เท่าใด ควรระบุตั้งแต่
ขั้นเตรียมการ ไปจนถึง
ลงมือทำ�
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กิจกรรม
(Activities)
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(6) การประเมินผลโครงการ

หลังลงมือทำ�โครงการสิ่งที่จะทำ�ให้ทราบว่างานของเราสำ�เร็จตามที่ต้องการหรือไม่ คือการประเมินผลโครงการ
ซึ่งนอกจากจะประเมินว่างานของเราสำ�เร็จหรือไม่แล้วยังทำ�ให้ทราบจุดอ่อนเกิดการปรับปรุงกระบวนการวางแผนให้
รับมือกับความเสี่ยงที่เข้ามาได้
สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงในการประเมินผล

ควรกำ�หนดจุดมุ่งหมายว่า
เราประเมินผลไปทำ�ไม?

ควรกำ�หนดสิ่งที่จะประเมินผล
ว่าเราจะประเมินผลจากอะไร ?

เช่น เพื่ อประเมินว่าควรทำ�โครงการต่อหรือไม่
หรือ เพื่ อประเมินว่าควรเพิ่ มงบประมาณ/
ขยายพื้ นที่โครงการหรือไม่

กล่าวอีกอย่างคือ ตัวชี้วัด ของโครงการคืออะไร
เช่น ความรู้ของผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะในพื้ นที่
รายได้ของคนในชุมชน โดยมากมักกำ�หนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย

ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

เพราะการวัดผลแต่ละวิธีนนมี
ั้ ข้อดี ข้อเสียต่างกัน และ
้ างกัน
อาจทำ�ให้ผลการประเมินนันต่
แม้ว่าเราจะประเมินจากคน/พื้ นที่เดียวกันก็ตาม
จึงควรประเมินมากกว่า 1 วิธี

ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดได้จากการเลือกใช้วิธี
ไม่เหมาะสม หรือผู้ประเมินผลเป็ นคนกลุ่มเดียวกัน
ไม่ได้ให้ข้อมูล หรือความเห็นที่สะท้อนความจริง
จึงควร กระจายกลุ่มผู้ประเมินให้หลากหลาย
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย คำ�ถามและเครื่องมือต้องชัดเจน
สะดวกเหมาะกับผู้ตอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล

สังเกต

บันทึกข้อมูล

การสัมภาษณ์

ผู้ประเมินสังเกตด้วยตนเองด้วย 2 วิธี
้ ๆ
(1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนัน
(2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกต
จากภายนอก

แบบบันทึกความรู้สึก
บันทึกความคิด
บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง

้ าหมาย เตรียมคำ�ถามสำ�หรับ
ตังเป้
การคุยไว้ล่วงหน้าเพื่ อค้นหาความจริง
ความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้ าหมาย

เหมาะกับการประเมินผลเบื้องต้นระหว่าง
ที่โครงการยังดำ�เนินอยู่
เพื่ อปรับแผน หรือเป็ นโครงการเชิง
กายภาพ เช่น ก่อสร้าง ทำ�ความสะอาด
ปรับปรุงพื้ นที่ ซึ่งสามารถสังเกตได้เอง

เหมาะกับกิจกรรมที่มีผลลัพธ์
เป็ นนามธรรมไม่มีคำ�ตอบตายตัว เกี่ยวกับ
ความรู้สึก ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อน
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ไปพร้อมกัน

วิธีการนี้มีความเป็ นกันเอง
ทำ�ได้ง่าย เหมาะสำ�หรับต้องการ
ข้อมูลเชิงลึก ให้ความเห็น
หรือไม่สะดวกเขียนตอบ
แต่ใช้เวลาและผู้ประเมินมาก
เหมาะกับกรณีผู้ให้ข้อมูลน้อยราย
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แบบสอบถาม

แบบทดสอบ

แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
ไม่กำ�หนดคำ�ตอบไว้
เหมาะกับการประเมินที่ต้องการให้ผู้ตอบ
บอกความต้องการให้คำ�แนะนำ�
(2) แบบสอบถามแบบปลายปิ ด
โดยกำ�หนดคำ�ถามและคำ�ตอบ
ที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

เป็ นเครื่องมือในการวัดผลความรู้
และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรูต
้ า่ ง ๆ
้ านวิชาการและพฤติกรรม
ทังด้
อาจเป็ นการสอบข้อเขียน
หรือลงมือปฏิบัติก็ได้

วิธีน้ผู
ี ้ประเมินควบคุมคำ�ตอบได้ชัดเจน
เหมาะกับการประเมินผลสิ่งที่ต้องการนำ�
เสนอในเชิงปริมาณ เป็ นรูปธรรม

เหมาะกับการประเมินกิจกรรม
เชิงให้ความรู้ ทักษะ อบรม แต่เป็ นวิธี
ที่ยืดหยุ่นน้อย ผู้ถูกประเมินอาจรู้สึก
ไม่ผ่อนคลายผู้ประเมินอาจต้องปรับ
รูปแบบ เช่น ทำ�ในรูปแบบเกม

วิธีออกแบบตัวชี้วัดงานของเราด้วย SDGs

โครงสร้างของ SDGs มีการกำ�หนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ผ่านการศึกษามาอย่างดีใช้รายงานในระดับโลกได้
จึงเป็นตัวช่วยแนะนำ�วิธีประเมิน
1. ทบทวนเป้ าหมาย
ของโครงการว่า
ต้องการอะไร

2. ดูว่าเป้ าหมายของโครงการ
เกี่ยวข้องกับ SDG ใด
(ในระดับ Target)

ยกตัวอย่างเช่น
ต้องการผลักดันให้ทุกเพศมี
บทบาทนำ� และร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมในชุมนุม/
ชมรมมากขึ้น

เช่น กรณีน้เกี
ี ่ยวกับ SDG 5.5
ระบุว่าผู้หญิงต้องมีโอกาสใน
การตัดสินใจที่เท่าเทียม

3. ดูตัวชี้วัดของ SDG นั้นว่า
อ่านเข้าใจ สามารถนำ�มาใช้กับ
โครงการของเราได้หรือไม่

อ่านเข้าใจ
ตรงกับ โครงการ
>> นำ�ไปใช้ได้เลย

เป็ นคำ�ศัพท์เชิงเทคนิค
>> ใช้เป็ นแนวทาง
ประยุกต์ให้เหมาะกับงาน

* ไม่จำ�เป็ นต้องมีถ้อยคำ�
เหมือนกัน 100% เลือก
เป้ าหมายที่ใกล้เคียงที่สุด
เช่น กรณีน้ตั
ี วชี้วัด SDG 5.5.1 ระบุว่า
ควรประเมินผลจากสัดส่วนผู้แทน
ระดับประเทศ และท้องถิ่น ก็สามารถนํา
มาปรับเป็ น

ทุกคนสามารถเข้าถึงตัวชี้วัด SDG ภาษาไทยได้ที่นี่

https://sdgs.nesdc.go.th/
https://sdgs.nesdc.go.th/
https://sdgs.nesdc.go.th/
https://sdgs.nesdc.go.th/

“สัดส่วนของผู้นำ�ในชุมนุม/ชมรมว่าเป็น
เพศใดบ้าง”
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4.3 SDGs กับตัวช่วยทำ�ให้ใคร ๆ ก็อยากรู้จักงาน
ของเรา
่
่
่ นตอนที
้
่ วยให้กิจกรรมของเรายังยื
่ น มีคนเห็นคุณค่า เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน
่ ทีเราทำ
การสือสารสิ
ง
�เป็ นอีกหนึงขั
ช่
่
้ างหรือเปล่า
แต่นนก็
ั ่ ไม่ใช่เรืองง่
ายสำ�หรับทุกคน แล้วคุณล่ะ? เคยรู้สึกแบบนีบ้

กลัวเพื ่อนร่วมทีม

กลัวถูกมอง

ไม่อยากทำ�ต่อ

ว่ามันไม่สำ�คัญ

กังวลว่าเขาจะ
่ �
่ ทีทำ
ไม่เข้าใจสิงที
ง

่
กลัวถูกบันทอน

กลัวว่ามันจะดีไม่พอ

กำ�ลังใจจนล้มเลิก

ถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ ไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกังวล และบางที SDGs อาจเป็นตัวช่วยที่ดี
ในการสื่อสารงานของเราก็ได้ โดยเราสามารถนำ� SDGs มาช่วยสื่อสารใน 2 มิติ คือ (1) สื่อสารภายในทีม และ
(2) สื่อสารสู่ภายนอก  
(1) สื่อสารภายในทีม – เพราะในการทำ�งานจริงทุกคนต่างมีหน้าที่ บทบาทแตกต่างกันทำ�ให้รับรู้ความเป็นไป
ผลที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ซึ่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในทีม ความยั่งยืน
ของโครงการ จึงจำ�เป็นต้องมีการสื่อสารให้ทีมรับรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเท่ากัน สิ่งที่ควรบอกกับทุกคน คือ
ส่งผลดีต่อ
จัดให้ทีมงานที่ทำ�หน้าที่ต่างกัน

สิ่งที่แต่ละคนทำ�ช่วยให้
งานนี้สำ�เร็จได้อย่างไร

มาพบกันและสะท้อน
ถึงสิ่งที่อีกฝ่ ายมองเห็น

SDGs เป้ าหมายใดบ้าง
มีคนพู ดถึง/
ชื่นชมอย่างไร

ผลลัพธ์จากโครงการ

กลัวว่ามันจะดีไม่พอ
จัดพื้ นที่/กิจกรรมให้ทีมงาน

แจ้งความคืบหน้าเป็ นระยะว่า

ทุกคนได้ขอบคุณ ให้กำ�ลังใจ
หรือส่งความรู้สึกที่มีต่อกัน

เราเข้าใกล้เป้ าหมายมากแค่ไหน

เช่น กล่องกระดาษส่งข้อความ
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(2) สือ่ สารต่อภายนอก - เป็นทีท่ ราบดีวา่ SDGs มีจดุ เด่นคือเป็นเป้าหมายระดับโลกทีม่ กี ารนำ�ไปใช้และเป็นทีร่ จู้ กั
ในวงกว้าง การทีเ่ ราปรับทิศทางการสือ่ สาร นำ�เสนอผลงานโดยเพิม่ การสะท้อนผลลัพธ์ ความเชือ่ มโยงกับ SDGs เข้ามาด้วย
จะช่วยให้เรามีพน้ื ทีส่ อ่ื สารงานได้มากขึน้ 2 เรือ่ งสำ�คัญทีค่ วรสือ่ สารต่อภายนอกคือ
ผลลัพธ์จากโครงการของเรา
สอดคล้องหรือช่วยส่งเสริม SDGs
อย่างไร (SDG Impact)
ถ้ามันจะดีไม่พอ

บอกเคล็ดลับ/เทคนิค
ที่ทีมงานนำ�มาปรับใช้

สื่อสารว่าเรานำ� SDGs

บอกว่ามันช่วย
แก้ปัญหาในเรื่องใด

มาประยุกต์ใช้ในส่วนใดของงานบ้าง
ได้ผลอย่างไร

บอกข้อจำ�กัด/

ความท้าทายที่เกิดขึ้น

เผยแพร่งานของเราไปยังช่อง
ทางที่สนับสนุน SDGs โดยตรง
ช่วยเพิ่ มการรับรู้ แถมยังได้รับ

เปรียบเทียบ ก่อน -หลัง

้
นำ� SDGs มาใช้กับเรื่องนัน

การยอมรับมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างช่องทางที่เปิดให้เราสามารถแนะนำ�โครงการเกี่ยวกับ SDGs ได้

SDGs Story : nesdc
พื้นที่แชร์กิจกรรมเกี่ยวกับ SDGs ภายในประเทศไทย
โดย สศช. เปิดให้ทุกคนสามารถส่งเรื่องราว กิจกรรม
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันแพร่หลายในโรงเรียน
หน่วยงานรัฐ คลิกที่นี่
https://bit.ly/34iJZQD
https://bit.ly/34iJZQD
https://bit.ly/34iJZQD
https://bit.ly/34iJZQD

SDG Good Practices : องค์การสหประชาชาติ (UN)
พื้นที่แชร์กิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติหรือเป็นตัวย่างที่ดีโดย
องค์การสหประชาชาติ เปิดรับการเสนอกิจกรรมทุ ก ปี
หากกิจกรรมผ่านการคัดเลือกก็จะเป็นที่รู้จักในระดับโลก
คลิกที่นี่
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
https://sdgs.un.org/sdg-good-practices
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SDG Club Thailand
กลุ่มรวมตัวของผู้ทำ�งานหรือสนใจ SDGs ทั้งนักวิชาการ
ครู นักธุรกิจ ผูน้ ำ�ชุมชน นักศึกษา ซึง่ สามารถประชาสัมพันธ์
กิจกรรม หรือสอบถาม ขอคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ SDGs  
คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/groups/1126644547812608

https://www.facebook.com/groups/1126644547812608

https://www.facebook.com/groups/1126644547812608

https://www.facebook.com/groups/1126644547812608

SDSN Thailand
เครือข่ายของนักวิชาการ ภาคประชาสังคมที่ทำ�งาน
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมักมีข่าวสารกิจกรรม การให้ทุน
จาก SDSN Global ที่เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงกับสมาชิก
ทั่วโลก พร้อมทั้งมีกลุ่มสำ�หรับพูดคุยแนะนำ�กิจกรรม
ของเราให้กับสมาชิกในไทยได้ด้วยคลิกที่นี่
https://www.facebook.com/SDSNTH
https://www.facebook.com/SDSNTH

https://www.facebook.com/SDSNTH

https://www.facebook.com/SDSNTH

SDSN Youth
เครือข่ายระดับโลกที่รวมตัวเพื่อสนับสนุนความรู้ แนะนำ�เครื่องมือแก้ปัญหาใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนที่สนใจกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้พบปะ ทำ�กิจกรรมร่วมกันคลิกที่นี่
https://www.sdsnyouth.org/

https://www.sdsnyouth.org/

https://www.sdsnyouth.org/

https://www.sdsnyouth.org/

ตราสัญลักษณ์ โลโก้ SDGs
นอกจากช่องทางสื่อสารกิจกรรมแล้ว ทุกคนยังสามารถนำ�ตราสัญลักษณ์ โลโก้ SDGs ไปใช้ผลิตสื่อของตนเองได้
โดยองค์การสหประชาชาติเปิดให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดพร้อมคู่มือการใช้คลิกที่นี่
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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4.4 กรณีตัวอย่างของกิจกรรมที่นำ� SDGs
เข้าไปใช้จริง
อาสาสมัครเพื่ อนไทย: ทำ�ให้ภารกิจที่ต้องทำ�อยู่แล้ว เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ

โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand -  FFT) เป็นโครงการเกี่ยวกับการประสานงานจัดหา
ส่งอาสาสมัครชาวไทยไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยปกติทั่วโลก
จะมีหน่วยอาสาสมัครที่ให้ความร่วมมือในทางระหว่างประเทศอยู่แล้ว  จึงได้นำ�ประสบการณ์การบริหารความร่วมมือ
เหล่านัน้ มาก่อตัง้ โครงการนีเ้ พือ่ ให้มอี าสาสมัครช่วยงานในประเทศกำ�ลังพัฒนาทีร่ อ้ งขอเข้ามา โดยโครงการจะช่วยประสานงาน
คัดเลือก และส่งอาสาสมัครอายุ 21 -35 ปี ไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเป็นระยะเวลา 1- 2 ปี จัดส่งอาสาสมัครผูม้ คี วามรู้
ใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ สาธารณสุข เกษตร ฝีมือแรงงาน การศึกษา และการพัฒนาชนบท

ทำ�ความรู้จักโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยได้ที่นี่

https://bit.ly/3mSnZCC
https://bit.ly/3mSnZCC
https://bit.ly/3mSnZCC
https://bit.ly/3mSnZCC
https://bit.ly/3mSnZCC

ในมิตขิ อง SDGs โครงการนีไ้ ม่เพียงแต่ทำ�งานเชิงประเด็นเพือ่ ส่งเสริมเป้าหมายต่าง ๆ เท่านัน้ แต่หน่วยอาสาสมัคร
ได้กำ�หนดเป้าหมายให้หน่วยงานของตนเป็นกลไกหนึ่งในการขยายความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง
ในระดับท้องถิน่ (สอดคล้องกับ SDG 17) เพราะหน่วยอาสาสมัครต้องเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ
กับอาสาสมัครผู้มีทักษะและต้องการทำ�งานในด้านนี้ การนำ�แนวคิด SDGs ถ่ายทอดสู่อาสาสมัครเพื่อส่งถึงพื้นที่เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นไปได้ และส่งผลให้โครงการนี้ได้รับเลือกเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อบรรลุ SDGs (SDG Good
Practices) จาก สำ�นักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic
and Social Affairs – UN DESA)
้
อาสาสมัครเพื่ อนไทยเป็ นตัวอย่างที่สะท้อนว่าโครงการที่ถูกก่อตังภายใต้
การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมักมี
่ องทำ�มาเป็ นเป้ าหมายหลักและนำ�แนวคิด
่ ทีต้
ภารกิจชัดเจนอยูก
่ อ
่ นแล้ว ก็สามารถนำ� SDGs มาใช้ดว้ ยการเลือกจุดแข็งหรือสิง
องค์ความรู้เกี่ ยวกับ SDGs เสริมเข้าไปเพื่ อให้โครงการที่ มีอยู่เดิมมีประสิ ทธิภาพมากขึ้ นโดยที่ เราไม่ต้องสร้างโครงการ
ขึ้นมาใหม่ก็ได้
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YSDA : การรวมกลุ่มของคนธรรมดาที่อยากให้ยุวชนไทยเข้าใจเรื่อง SDGs

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย หรือ Young Thai for Sustainable Development Association
(YSDA) เป็นองค์กรอาสาสมัครระดับเยาวชนที่เริ่มต้นจากการรวมตัวของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำ�โครงการเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาภายในคณะทั้งสัญชาติไทยและต่างประเทศให้สนใจเรื่อง
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ต่อมาได้ขยายโครงการให้มีแนวร่วมมากขึ้นด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิก
ทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนจะได้รับการรับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ก่อนจะร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเสวนา
กิจกรรมค่ายเช่น SDGs Youth Camp เพื่อให้สมาชิกเหล่านี้สามารถนำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด SDGs เพื่อว่าสมาชิก
เหล่านี้จะสามารถเป็นหัวหอก กระบอกเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทำ�ความรู้จัก YSDA Thailand เพิ่มเติมได้ที่นี่

https://ysdathailand.org/
https://ysdathailand.org/
https://ysdathailand.org/
https://ysdathailand.org/
https://ysdathailand.org/

ปัจจุบนั YSDA ก่อตัง้ เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับแต่ปี พ.ศ. 2562) ความน่าสนใจของสมัชชายุวชนฯ กลุม่ นีค้ อื การเป็น
อาสาสมัครที่ริเริ่มขึ้นในระดับบุคคล ไม่มีการจัดตั้งจากองค์กรหรือหน่วยงาน ทำ�ให้ต้องจัดหา ระดมทรัพยากรเพื่อจัด
กิจกรรมด้วยตนเองทั้งหมด แต่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการเผยแพร่ความรู้เรื่อง SDGs ซึ่งเป็นที่น่าดึงดูดในทางสากล
มีรูปแบบการทำ�งานที่สะท้อนถึงการคำ�นึงถึงแนวคิด SDGs อย่างจริงจัง เช่น เปิดรับสมาชิกโดยไม่จำ�กัดเชื้อชาติ สัญชาติ
หรือชาติพนั ธุใ์ ด ๆ ประกอบกับมีทมี งานเริม่ ต้นจากความสมัครใจทัง้ หมดจึงเป็นทีมงานทีเ่ ข้มแข็งและมีแรงจูงใจในการผลักดัน
ร่วมกันสูง ทำ�ให้การดำ�เนินงานของสมัชชามีความต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
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4.5 สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงเพื่ อไม่ให้คุณนำ� SDGs
ไปใช้แบบผิด ๆ
(1) ไม่จำ�เป็นต้องแก้ทุกปัญหาในโครงการเดียว

ความสัมพันธ์ของ SDGs จึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ แบบเสริมกัน (Synergies) และแบบแลกเปลีย่ นกัน
(Trade- off)
ความสัมพั นธ์แบบเสริมกัน (Synergies)
้
นส่งเสริม
คือ ความสัมพั นธ์ท่ีทังสองประเด็
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ
ถ้าแก้ปัญหาหนึ่งสำ�เร็จ ก็จะส่งผลดี
กับอีกปั ญหาด้วย เช่น ถ้าปริมาณพลาสติกลดลง
แพขยะในทะเลจะลดลงไปด้วย

ความสัมพั นธ์แบบแลกเปลี่ยนกัน (Trade- off)
คือ ความสัมพั นธ์ท่ีส่งผลดีต่อประเด็นหนึ่ง
ก็ต้องแลกมากับผลเสียต่ออีกประเด็น
เช่น เพื่ อป้ องกันโรคติดต่อ จึงต้องสวม
หน้ากากอนามัย ใช้ถุงพลาสติกห่อบรรจุภัณฑ์
ความปลอดภัยทางสุขภาพ จึงต้องแลกมากับ
ปริมาณขยะที่เพิ่ มขึ้น

ดังนั้น ในการเลือกตั้งเป้าหมายเพื่อทำ�โครงการ หรือกิจกรรม ต้องทำ�ความเข้าใจเสมอว่าเราไม่จำ�เป็นต้องแก้ไข
ทุกปัญหาทีเ่ ราได้เชือ่ มโยงกับ SDGs เอาไว้ แต่ให้ชง่ั นํา้ หนักว่าทางเลือกใด ทำ�ให้โครงการของเราสำ�เร็จโดยทีส่ ง่ ผลกระทบน้อย
มีความเป็นไปได้ และเรามีความพร้อมที่จะทำ�
(2) SDGs ไม่ได้มีแต่เรื่ องลํ้ าหน้าทันสมัย
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตดั้งเดิมก็ช่วยแก้ปัญหา

(3) ให้ความสำ�คัญกับหลักการเบื้องหลังให้มาก
อย่าเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs เพี ยงอย่างเดียว

SDGs มักพูดถึงการเติบโต เปลี่ยนแปลง เน้นใช้
เทคโนโลยี แต่ไม่ได้แปลว่าต้องละทิง้ สิง่ เก่า เพราะภูมปิ ญ
ั ญา
ดั้งเดิมหลายอย่างอาจเป็นเครื่องมือช่วยเราแก้ปัญหา
ทีค่ ดิ ไม่ตกก็ได้ เช่น วิธถี นอมอาหาร แปรรูปช่วยให้เราใช้
วัตถุดิบคุ้มค่า ลดขยะอาหาร รั้วไม้ดักทราย ช่วยกันคลื่น
กัดเซาะชายฝั่ง โดยไม่ทำ�ลายชายหาด เป็นต้น

SDGs จะช่วยให้งานของเราแตกต่างกว่าที่เคย
ก็ต่อเมื่อนำ�หลักการเบื้องหลังไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการคำ�นึงถึง
คนทุกกลุ่ม เน้นทำ�งานร่วมกันไม่แบ่งแยก ให้ความสำ�คัญ
กับสิทธิมนุษยชน เน้นให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
หากไม่คำ�นึงถึงเรือ่ งเหล่านี้ SDGs จะกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์
ว่างานของเราเกี่ยวข้องกับอะไรเท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้งานของ
เราดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด
(และหลายคนมักติดกับดักนี้ด้วย!! อย่าลืมเด็ดขาด!!)

อย่างยั่งยืนได้
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(4) อย่ากังวลกับตัวชี้วัดและการรายงานผลมากเกินไป

นีเ่ ป็นปัญหาพืน้ ฐานทีม่ กั เกิดกับทุกงาน (ไม่วา่ จะเกีย่ วกับ SDGs หรือไม่) เพราะคนทำ�โครงการมักกังวลหากตัวชีว้ ดั
แสดงผลที่ไม่ค่อยดี หรือต้องรายงานผลที่ไม่สมบูรณ์แบบ โครงการหรือกิจกรรมนั้นอาจไม่ได้ทำ�ต่อจึงให้ความสำ�คัญกับ
ตัวชี้วัดมาก
แต่ตัวชี้วัดเป็นแค่เครื่องวัดสถานการณ์เท่านั้น การพยายามทำ�ให้ตัวชี้วัดแสดงผลที่ดี
อาจไม่ได้แปลว่าเราทำ�สำ�เร็จเปรียบเสมือนการวัดไข้ อุณหภูมิในปรอทบอกได้เพียงความร้อน
ในร่างกายเท่านั้น (ยังไม่รู้แน่ว่าป่วยเป็นอะไร)  หากรีบทานยาลดไข้ แต่ดันป่วยเป็นโรคอื่น
อาการอาจแย่ลงกว่าเดิมก็ได้
เช่นกัน ถ้าเรามุ่งเป้าไปที่การทำ�ให้ตัวชี้วัดได้ผลที่ดีมากเกินไป จนลืมแก้ไขที่สาเหตุ ต้นตอของปัญหา สุดท้ายก็จะ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ได้
วิธีแก้
1. ทำ�ความเข้าใจกับตัวเองว่าตัวชี้วัดคือช่วยบอกสิ่งที่เป็ นอยู่ และตัวชี้วัดแย่ ไม่ได้แปลว่าล้มเหลว
2. สื่อสารเรื่องนี้กับทีมงานของเราเพื่ อที่ทุกคนจะได้เข้าใจ ไม่ท้อ แก้ปัญหาบนพื้ นฐานของความจริง

นี่คือทั้งหมดที่คู่มือนี้อยากบอกคุณ
SDGs อาจไม่ได้พลิกโฉมโครงการของคุณในทันที แต่หวังว่ามันจะช่วยเติมเต็ม
ให้เครื่องมือต่อยอด สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้คุณนำ�ไปพั ฒนาโครงการในแบบของคุณเอง

มาลองดูกัน!!
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