บทที่ 1
โครงการวิจัยและการดาเนินงาน
1.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดาเนินการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งได้ปรับการพัฒนาสู่แนวคิด คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทั้งในฐานะผู้มีบทบาท
สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒ นา และเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนา ดังนั้น สศช. จึงได้พัฒนา “ดัชนีความอยู่ดีมีสุข” เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบการพัฒนาที่
เกิดขึ้นกับคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดารงชีวิต ทั้ง
สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้และการกระจายรายได้ รวมทั้งสภาพแวดล้ อมในการ
ดารงชีวิตของคน ทั้งชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี และในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สศช. ได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็ง และดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดจากตัวคนด้วย
ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 -2554) วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักในการ
พัฒ นาประเทศมุ่งสู่ การสร้างความอยู่ เย็นเป็นสุ ขร่ว มกันในสั งคมไทย การใช้ดัช นีความอยู่ดีมีสุ ขเป็น
เครื่องมือวัดผลกระทบการพัฒนาจึงไม่เพียงพอ เนื่องจากขอบเขตของนิยามความสุขได้ขยายจากมิติของ
การดารงชีวิตและแนวปฏิบัติของปัจเจกบุคคลไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมทั้งการวัดใน
ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องดีงามต่างๆ สศช. จึงได้ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความ
อยู่ดีมีสุขมาเป็น “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ที่กาหนดองค์ประกอบของความอยู่เย็น
เป็นสุขที่กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นทั้งการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็นธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ดาเนินการ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและเห็นพ้องต้องกันของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือบ่งชี้สถานะของ
ประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และใช้ประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงยังคงสามารถใช้
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน
มากขึ้น สศช. จึงได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจน สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จัดทาขึ้นในบริบทของสถานะประเทศที่ได้รับผลจากการ
เปลี่ ย นแปลงต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เป้ าหมายด้ านการพัฒ นาที่ยั่ งยืน ในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งของประเทศ
ไทยและของโลก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ความเหลื่อมล้าทางสังคมและความเป็นเมืองที่
ขยายมากขึ้น โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ที่ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
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ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีค วามมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดเดิม จึงอาจไม่เพียงพอต่อ
การใช้ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาและ
ดาเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงดัชนีชี้วัด
การพัฒ นา เพื่อให้ สามารถวัดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒ นาในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อจัดทาระบบข้อมูลสาหรับตั วชี้วัดภายใต้ดัชนีที่พัฒนาขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้
สามารถใช้ในการติดตามประเมินผลและรายงานผลได้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ
1.3 เป้าหมาย
1.3.1 พั ฒ นาดั ช นี ส าหรั บ ประเมิ น ผลกระทบการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12
1.3.2 จัดทาระบบข้อมูลสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.3.3 เผยแพร่ดัชนีสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิดในเรื่องความสุข วิธีการพัฒนาดัชนี
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการวิจัย
1.4.2 กาหนดกรอบแนวคิด นิยามของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย องค์ประกอบหลัก
และย่อย ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 รวมทั้ ง ก าหนดวิ ธี ก ารค านวณตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะตั ว และตั ว ชี้ วั ด รวม
(Composite Index)
1.4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน พร้ อมทั้งจั ดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ และภาคีการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบหลัก
1.4.4 จัดทาระบบข้อมูล สาหรับการใช้ดัช นีและตัว ชี้วัดที่พัฒ นาขึ้นในการประเมินผลกระทบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พร้อมทั้งทดสอบตัวชี้วัดโดยการแทนค่าข้อมูลลงในตัวชี้วัด และจัดทารายงาน
สถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยโดยใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่
1.4.5 จัดทาคู่มือการจัดทาดัชนีสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 และการใช้ดัชนีในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.4.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา
อุ ป สรรคต่ า งๆ ในการประเมิ น ผลกระทบการพั ฒ นา โดยเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาดั ช นี ก าร
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ประเมิน ผลการพัฒ นาประเทศ และผู้ แทนหน่ว ยงานที่จะให้ ข้อมูล ที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งผู้ แทน
หน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์จากดัชนีที่พัฒนาขึ้น เข้าร่วมการประชุม
1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ที่ ป รึ ก ษามี ก รอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาดั ง นี้ (ดู ภ าพที่ 1.1
ประกอบ)
 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ ผลการศึกษาวิจัย ความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้า
เชิงกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องความสุข วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงหรือพัฒ นา “กรอบแนวคิด
พื้นฐาน” และ “ความหมาย” ของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง “กรอบแนวคิดพื้นฐาน” สาหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในเบื้องต้นจะอยู่บนฐานแนวคิดพื้นฐานสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
(3) การพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
(4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs)
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะทาการศึกษาแนวคิดสาคัญใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง
กรอบแนวคิดพื้นฐานให้มีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้น
 การศึกษาทบทวนและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์ที่ได้
กาหนดไว้เป็น 6 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ทั้ ง
ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดหลักและ
ตัวชี้วัดใหม่ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 ที่ได้
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงประเด็นการวัด ตัวชี้วัด การกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
(Benchmarking) การให้น้าหนัก (Weighting) และวิธีการคานวณดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย โดยการศึกษาทบทวนทฤษฎีและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น และ/หรือยกเลิกตัวชี้วัดที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมปรับ
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและประมวลผลดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้ทันสมัย และสะดวก
ต่อการสืบค้น
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ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาภาพที่ 1.1 คาถามหลักในการศึกษานี้ คือ
1. เรื่องแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน : มีแนวคิดใหม่ในการพัฒนา หรือ
ตัวชี้วัดที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่ใดบ้าง ที่ควรนามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสั งคมไทย ทั้งในแง่การปรั บปรุงนิยาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัว ชี้วัด เกณฑ์
มาตรฐาน การให้นาหนัก และวิธีการคานวณ
2. เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หากนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควรมี
การปรับปรุงตัว ชี้วัดความอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันในสังคมไทยในด้านใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้ องตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในกรอบแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุข
3. เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ข้อ และ
ตัว ชี้วัด ของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ที่กาหนดอยู่ ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 มีค วามจาเป็นต้ องปรับ เปลี่ ย น
ปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในมิติใดบ้าง เพื่อให้สามารถประเมิน และติดตาม
ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้อย่างเหมาะสม
4. เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : จากเป้าหมาย SDGs ที่กาหนดไว้ 17 เป้าหมาย 169
เป้าประสงค์ มีตัวชี้วัดของ SDGs ใดบ้างที่ควรนามาปรับปรุงเพิ่มเติมตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและอยู่ในกรอบแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุข
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1.6 วิธีการศึกษา
1.6.1 ศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย ข้อมูล ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรวบรวมข้อมูล องค์
ความรู้ ที่เกี่ย วข้อง ทั้งแนวคิด วิธีการพัฒนาดัช นีและตัว ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.6.2 จัดทากรอบแนวคิดการศึกษา กลไกในการบริหารงาน แผนการดาเนินโครงการ กระบวน
วิธีการศึกษา ขั้นตอน กิจกรรมการดาเนินงานและแผนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และ
ผลการศึกษาเบื้องต้น
1.6.3 กาหนดกรอบแนวคิดของความอยู่เย็นเป็นสุข นิยามขององค์ประกอบหลักและย่อย รวมทั้ง
ประเด็นการวัดของแต่ละองค์ประกอบ ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.6.4 จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ ( Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และภาคี การพัฒ นาในแต่ล ะองค์ป ระกอบหลั ก อาทิ ด้านเศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
1.6.5 กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ วิธีการคานวณและเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดแต่ละ
ตัว และวิธีการคานวณดัชนีรวม (Composite Index)
1.6.6 จัดทาระบบข้อมูลสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทดสอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
1.6.7 จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ ( Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และภาคี การพัฒ นาในแต่ล ะองค์ป ระกอบหลั ก อาทิ ด้านเศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
1.6.8 จัดทาคู่มือการจัดทาและการใช้ดัชนีสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาฯ
1.6.9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา
การดาเนินงานศึกษาในแต่ละข้อมีผู้รับผิดชอบดังนี้
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลทุติยภูมิที่  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แนวคิด วิธีการพัฒนา
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การรวบรวมข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ที่
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในประเทศ
เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัด
และต่างประเทศ : นายอรรถเศรษฐ์ จิรยธรร
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศและ
มานุกูล ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
ต่างประเทศ
 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :
อ.ชล บุนนาค ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
 ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
 ด้ า นประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
:
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
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กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2. จั ด ท ากรอบแนวคิ ด การศึ ก ษา กลไกในการ คณะที่ปรึกษา
บริ ห ารงาน แผนการด าเนิ น โครงการ กระบวน
วิธีการศึกษา ขั้นตอน กิจกรรมการดาเนินงานและ
แผนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด
และผลการศึกษาเบื้องต้น
3. ส่งรายงานขั้นต้น
คณะทีป่ รึกษา
4. ก าหนดกรอบแนวคิ ด ของความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :
นิยามขององค์ประกอบหลักและย่อย รวมทั้งประเด็น
อ.ชล บุนนาค
การวั ด ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ประเด็นการพัฒนาสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
 ด้ า นประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
:
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
5. จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งที่ 1  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :
ระดมความคิด เห็ น จากผู้ ท รงคุณ วุฒิ และภาคี การ
อ.ชล บุนนาค
พัฒนาในแต่ละองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
เศรษฐ กิ จ สั ง คม ทรั พยากรธ ร รมช าติ แ ล ะ  ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อจัดทาข้อเสนอ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
การปรับปรุงกรอบแนวคิด นิยาม องค์ประกอบหลัก
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
และองค์ประกอบย่อยของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น  ด้ า นประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
:
สุขร่วมกันในสังคมไทย
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
6. รายงานขั้นกลาง
คณะที่ปรึกษา
7. ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ วิ ธี ก าร  การคานวณดัชนีรวม (Composite Index) :
คานวณและเกณฑ์มาตรฐานของตัว ชี้วัด แต่ล ะตั ว
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
และวิธีการคานวณดัชนีรวม (Composite Index)
 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :
อ.ชล บุนนาค
 ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
 ด้ า นประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
:
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
8. จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งที่ 2  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :
ระดมความคิด เห็ น จากผู้ ท รงคุณ วุฒิ และภาคี การ
อ.ชล บุนนาค
พั ฒ นาในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก 4 ด้ า น ได้ แ ก่  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
เศรษฐ กิ จ สั ง คม ทรั พยากรธ ร รมช าติ แ ล ะ  ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
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กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้ อม และธรรมาภิบ าล เพื่อจัดทาข้อเสนอ  ด้านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม :
การปรั บ ปรุ ง ประเด็ น การชี้ วั ด ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เกณฑ์
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
มาตรฐาน การให้ น้ าหนั กและการค านวณตัว ชี้วั ด  ด้ า นประช าธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล :
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
9. จัดทาระบบข้อมูลสาหรับการประเมินผลกระทบ คณะที่ปรึกษา
การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทดสอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
10. จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ ( Focus Group) ครั้งที่  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :
2 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคี
อ.ชล บุนนาค
การพั ฒ นาในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก อาทิ ด้ า น  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
เศรษฐ กิ จ สั ง คม ทรั พยากรธ ร รมช าติ แ ล ะ  ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
 ด้ า นประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
:
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
11. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
คณะที่ปรึกษา
12. จัดทาคู่มือการจัดทาและการใช้ดัชนีสาหรับการ  การคานวณดัชนีรวม (Composite Index) :
ประเมินผลกระทบการพัฒนาฯ โดยใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS:
อ.ชล บุนนาค
 ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
 ด้ า นประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล
:
คุณธีรดา ศุภะพงษ์
13. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ดัชนีที่ คณะที่ปรึกษา
พั ฒ นาขึ้ น และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ปั ญ หา
อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา
1.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
มีระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยแบ่งกระบวนการ
ขั้นตอน และวิธีการศึกษาเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษาปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย โดยมีขอบเขตการศึกษา
ดังนี้
 การศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยจะมีการศึกษาแนวคิดสาคัญใหม่ๆ หรือตัว ชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
U

U
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เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงกรอบแนวคิดพื้นฐานให้มีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (SDGs)
 การศึกษาสภาวการณ์ /ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญซึ่งมีผลเกี่ยวโยงต่อความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฯลฯ
 การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(9) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
 จัดทาข้อเสนอการปรั บปรุงกรอบแนวคิด นิยาม องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
 จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงประเด็นการชี้วัด ตัวชี้วัดค่าเกณฑ์มาตรฐาน การให้น้าหนัก
และการคานวณตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ช่วงที่ 2 การนาเสนอข้อปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยแก่ภาคีการพัฒนา
มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
 การน าเสนอข้อปรั บ ปรุ งตัว ชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุ ขร่ว มกันในสั งคมไทยแก่ภ าคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้ อม และด้าน
รัฐศาสตร์ (ธรรมาภิบาล) เพื่อนาเสนอผลการศึกษาปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
 การนาความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนามาปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคม จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาต่า งๆ ประกอบด้วย มิติ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้ านสิ่ งแวดล้ อม และด้านรัฐ ศาสตร์ (ธรรมาภิบาล) มาประมวลและพัฒ นา
ปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
U

U

ช่วงที่ 3 การเผยแพร่ สร้ า งความเข้า ใจเกี่ยวกับตัวชี้ วัดความอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน ใน
สังคมไทยที่ได้ปรับปรุงใหม่ และการจัดทาระบบข้อมูลสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนา มี
ขอบเขตการศึกษาดังนี้
 การนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับปรุงใหม่ โดยจัดประชุมเวที
สาธารณะ เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อ
U

U
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สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากภาคีการพัฒนาต่อตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่
ปรับปรุงใหม่
 การสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ( Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary
Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และการประมวลผล เช่น ข้อมูลจาก
สศช. ส านั กงานสถิติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม กระทรวงศึ กษาธิก าร
กระทรวงการคลั ง กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อนามาใช้ประกอบการปรับปรุงดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขใน
สังคมไทย และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
 จัดทาคู่มือการจัดทาและการใช้ดัชนีสาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาฯ โดยใช้
ตัวชี้วัดชุดใหม่
1.8. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.8.1 ผลผลิต
1.8.1.1 ดัชนีและตัวชี้วัดสาหรับประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.8.1.2 ระบบข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.8.1.3 คู่ มื อ การจั ด ท าดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ส าหรั บ การประเมิ น ผลกระทบการพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และใช้ดัชนีในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.8.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา
1.8.2 ผลลัพธ์
1.8.2.1 สศช. ใช้ ดัช นี ที่พั ฒ นาขึ้น ส าหรับ ประเมิ นผลกระทบการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8.2.2 ดัชนีที่พัฒนาขึ้นเป็นที่รู้จักและถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลสาหรับการประเมินผลกระทบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รับรู้และเห็นความสาคัญ
ในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
U

U

U

U

1.9 แผนการดาเนินงานโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
โครงการฯ นี้ มีระยะเวลาดาเนินโครงการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 7
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดแผนการดาเนินงานดังตารางข้างล่าง
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เดือน

พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.
59 59 60 60 60 60 60 60 60 60

กิจกรรม
1. ศึ ก ษาและรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด วิธีการพัฒนาดัชนี
และตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งการวิจัย
2. จัดทากรอบแนวคิดการศึกษา กลไก
ในการบริ ห ารงาน แผนการด าเนิ น
โครงการ กระบวนวิธีการศึกษา ขั้นตอน
กิ จ กรรมการด าเนิ น งานและแผนการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด
และผลการศึกษาเบื้องต้น
3. ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น

4. กาหนดกรอบแนวคิดของความอยู่เย็น
เป็นสุข นิยามขององค์ประกอบหลักและ
ย่ อ ย รวมทั้ ง ประเด็ น การวั ด ของแต่ ล ะ
องค์ ป ระกอบ ให้ ส อดคล้ องกับ ประเด็ น
การพัฒนาสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12
5. จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบหลัก ครั้งที่ 1 อาทิ ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมและธรรมาภิ
บาล
6. ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง
7. กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ
วิ ธี การค านวณและเกณฑ์ มาตรฐานของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัว และวิธีการคานวณดัชนี
รวม (Composite Index)
8. จัดทาระบบข้อมูล ทดสอบตัวชี้วัด ที่
พัฒนาขึ้น
9. จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบหลัก ครั้งที่ 2 อาทิ ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิ
บาล
10. ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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เดือน
กิจกรรม
11. จัดทาคู่มือการจัดทาและการใช้ดัชนี
สาหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนา
โดยใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่
12. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเผยแพร่
ดัช นี ที่พั ฒ นาขึ้น และแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ า งๆ ในการ
ประเมินผลกระทบการพัฒนา
13. ส่ ง รายงานการศึ ก ษาฉบั บ สมบู ร ณ์
สรุปส าหรับ ผู้บ ริหาร พร้อมทั้ งคู่มือการ
พัฒนาดัชนีการติดตามประเมินผล
14. ฝึกอบรมการใช้คู่มือการจัดทาและใช้
ดัชนีประเมินผลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ สศช.

พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.
59 59 60 60 60 60 60 60 60 60






1.10 กลไกการบริหารโครงการฯ
เนื่องจากโครงการศึกษาตัวชี้วัดฯ เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์หลายด้านและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจใน
เชิงสหวิทยาการ ที่ปรึกษาจึงประกอบด้วยนักวิจัยจากหลากหลายสาขา ร่วมกับหัวหน้าโครงการและที่
ปรึกษาโครงการ โดยจะแบ่งเป็น 4 ด้านเพื่อรับผิดชอบศึกษาทบทวนตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันที่
เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ประกอบด้วย นักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
รัฐ ศาสตร์ (ประชาธิปไตยที่มี ธ รรมาภิบาล) และมีผู้ ประสานงานโครงการและผู้ ช่วยนักวิจัย ทาหน้าที่
สนับสนุนการศึกษาและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ทั้งนี้ ระหว่างการศึกษาวิจัยจะมีการประชุมเป็นระยะ เพื่อการประมวลและวิเคราะห์ผลการศึกษา
ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ผลความเชื่อมโยงระหว่างทีมวิจัย 4 ทีม รวมทั้งเพื่อการปรับปรุงและทบทวน
แผนการดาเนินงานหากมีอุปสรรคหรือข้อจากัดเกิดขึ้น หรือเพื่อปรับ แนวทางดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
คาแนะนาหรือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากคณะกรรมการการศึกษาโครงการฯ หรือ ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลหรือข้อค้นพบใหม่ๆจากการวิจัย
นอกจากนั้น ในช่วงการดาเนินโครงการฯจะมีการประสานการทางานกับสานักประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา ของ สศช. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดาเนินงาน ผลการศึกษา และ
การนาผลการศึกษาหรือข้อเสนอไปใช้ประโยชน์
1.11 สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ ได้จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อนาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นรวมทั้งรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาต่อการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่
การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพั ฒนาที่ยั่งยืน การประชุมเฉพาะมิติด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านธรรมาภิบาล และด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (รายงานสรุปผลการประชุม
ได้นาเสนอไว้ในภาคผนวก) ดังนี้
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1.11.1 การประชุมกลุ่มเฉพาะ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ” วันอังคาร
ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.15-12.15 น. ห้องประชุม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน
1.11.2 ประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย: มิติ
สิ่งแวดล้อม” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น. ห้องศรีตรัง 3 ชั้น 2 โรงแรมตรัง
กรุงเทพฯมีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน
1.11.3 การประชุม “การปรับ ปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติครอบครัวอบอุ่นและชุมชน
เข้มแข็ง” วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิ จัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน
1.11.4 การประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติสุขภาวะ” วันศุกร์ที่
10 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.30 น.ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 คน
1.11.5 การประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติสังคมประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาล” วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.15-16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 4
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน
1.11.6 การประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข : มิติเศรษฐกิจ” วัน
จั น ท ร์ ที่ 6 มี น า ค ม 2560 เ ว ล า 13.00-16.30 น . ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน
1.11.7 การกลุ่มเฉพาะ (focus group) “องค์ประกอบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล” วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.30 น. ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน
1.11.8 สรุปการประชุมกลุ่มเฉพาะ(focus group) องค์ประกอบหลัก สังคมประชาธิปไตยที่มีธรร
มาภิบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ๊ส
เซส จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 คน
1.11.9 สรุปประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group) องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น
ธรรม วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน
1.11.10 สรุปประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group) องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะและ
องค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม วันพฤหัสบดีที่ 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน
1.11.11 สรุปประชุม สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี
ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 คน

1-12

บทที่ 2
การทบทวนแนวคิดของการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยและ
บทเรียนการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ
แนวคิดความ “อยู่เย็นเป็นสุข” ในประเทศไทยมีหลายระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกและครัวเรือนไป
จนถึงระดับประเทศโดยแนวคิดของ “ความสุ ข” และ “อยู่ ดีมีสุ ข” นั้นในเรื่องของ “ความสุ ข” มักจะมี
ความหมายโดยกว้างถึงสภาวะที่ปลอดจากความทุกข์ ความลาบากนานาประการ โดยไม่ได้จากัดว่าที่มาของ
ความสุขนั้นจะต้องเกิดจากปัจจัยใด ส่วน “ความอยู่ดีมีสุข” จะสื่อถึงความสุขอันมีที่มาจากการ “อยู่ดี”
หรือมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งอาจหมายถึงมีปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตมั่นคงเพียงพอ มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และอาจมีความหมายที่คาบเกี่ยวกับคาว่า “อยู่ดีกินดี” ซึ่งมีนัยยะถึงสภาวะของความสุขอันมีที่มา
จากสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี จนสามารถเข้าถึงการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพที่ดีและ
ปริมาณที่มากตามความต้องการได้ ส่วนคาว่า “อยู่เย็นเป็นสุข” แม้จะไม่มีนิยามโดยตรง แต่ความหมาย
ทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือเป็นสภาวะของความสุขที่มีนัยยะของปัจจัยภายในจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง คือเป็นภาวะ
สุขสบายและเป็นปกติของจิตใจ ไม่มีเรื่องต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ต้องเผชิญกับความขาดแคลนหรือขัดแย้ง
ซึ่งสร้างความลาบากให้ ฯลฯ โดยในแต่ละประเทศจะทาการกาหนดนิยาม ที่ขึ้นกับแนวทาง สถานการณ์
และค่านิยมของแต่ล ะประเทศ โดยทาการส่ว นเพิ่มเติมและกาหนดนิยามขึ้นแตกต่างหั นไปบ้าง ตาม
แนวทางการพัฒนาของประเทศนั้นๆ 1 หากกล่าวถึงระดับของประเทศไทยเองนั้น ในส่วนของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาดัช นีชี้วัดความ
อยู่เย็นเป็นสุขได้ดาเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนากรอบแนวคิดและจัดทาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับเห็นความสาคัญ และเกิดการนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2) ใช้
เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สถานะของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและใช้ติดตามประเมินผลการพัฒนา
รวมทั้งสามารถนาไปใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและกาหนดนโยบายให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข 3) ใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดและสร้างกระแสหลักในสังคมให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยม
ของคนไทยเพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข และ 4) วางแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล
และตัวชี้วัดที่จาเป็นต่อการจัดทาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์
วางแผน ติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างต่อเนื่องทนต่อสถานการณ์
ในส่วนแนวคิดเรื่อง “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ในระดับประเทศได้เริ่มปรากฏครั้งแรกในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กล่าวคือมีการกาหนดให้ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เป็นวิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ในการพัฒนาตามแผนฯ 10 โดยมีการกล่าวถึงกรอบของการพัฒนาไว้กว้างๆ ว่าเป็นการ
พัฒนาที่ “ยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่
มีคนเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเทศมีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านวัตถุ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อันจะ
นาไปสู่ความสงบร่มเย็นในสังคมอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของกรอบแนวคิด “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ในระดับสังคมของ สศช. นั้น ถือได้ว่า
สอดคล้องกับบริบทและกระแสการพัฒนาต่างๆ ในช่วงนั้น อันได้แก่
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ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งรุนแรงและมีขอบเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ เพราะพึ่งพิง
ภายนอกประเทศมากเกินควร อันนามาซึ่ง การปรับกรอบแนวคิดการพัฒนาของประเทศครั้งสาคัญ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯได้ให้ความสาคัญกับนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้หลักการที่ยึด
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) มาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศมากขึ้น
กระแสการวัดผลการพัฒนาที่เน้นปัจจัยด้าน “คุณภาพชีวิต” (Well-being) ที่เริ่มแพร่หลายมาก
ขึ้นในระดับนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น “ดัชนีการพัฒนาคน” (Human Development Index : HDI) ซึ่ง
ถูกพัฒนาโดย UNDP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 หรือ “ดัชนีความสุข” (Gross National Happiness : GNH)
ของประเทศภูฏาน ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วง พ.ศ. 2547 โดยเน้นการวัดความสุขของประชาชนในด้านจิตใจ
และความสมดุลในการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ นอกเหนือจากความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุมากขึ้น ฯลฯ
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าประเทศไทย โดย สศช.จะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในการพัฒนาโดยให้
ความสาคัญกับคนในฐานะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
แต่ก็ยังขาดตัวชี้วัด และการประเมินการพัฒนาคนที่สอดคล้องกับบริบท และสะท้อนภาพการพัฒนาอย่าง
แท้จริง
กระแสเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน ” (Sustainable Development) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้ว ยสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒ นา (United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED); หรือ Rio Summit) ในปี พ.ศ. 2535 และการประชุมสุด
ยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (The World Summit on Sustainable Development (WSSD)
หรือการประชุม Rio+10) ในปี พ.ศ. 2535 ด้วย ซึ่งประเทศไทยได้มีการอนุวัตรผลจากการประชุมดังกล่าว
โดยให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” (National Council for Sustainable
Development) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2545 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และมีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝุายเลขานุการและเป็น
focal point ของการดาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
สาหรับกรอบแนวคิด และหลักการในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ที่ทาง สศช. ได้ทาการกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดนั้น จะยึดแนวคิดพื้นฐานสาคัญ 3 ประการ
คือ 1) มีความสอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทย
สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) และ 2) ยึดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ยึดแนวคิดในการพัฒนาที่มีเป็นองค์รวมมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยมี
หลักการจัดทาดัชนีที่กาหนดจากปัจจัยร่วมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกันและเห็นถึ งความสาคัญ
ยอมรับที่จะใช้ความสุขเป็นค่านิยมร่วม
ที่ผ่านมา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช--.) ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการมุ่งเน้นการรายงานภาวะเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
และรายได้ประชาชาติเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาหลัก แต่จากบริบทการพัฒนาใหม่ต่างๆ
ข้างต้น นามาซึ่งนวัตกรรมการเกิดขึ้นของดัชนีชี้วัดต่างๆ ซึ่งทาง สศช. พยายามที่จะพัฒนาขึ้น อันได้แก่
 ดัชนีอยู่ดีมีสุข – เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแผนพัฒนาฯ ที่ต้องการเปลี่ยนจากการเน้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง (คล้าย Human Development Index
ของ UNDP) แต่ปรั บให้ สะท้อนหรื อแสดงให้เห็ นภาพของการพัฒ นาคนที่ส อดคล้องกับปรัชญาของ
แผนพัฒนาและบริบทของประเทศไทยมากขึ้น
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 ดัชนีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ – สอดคล้องกับบริบทที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปีพ.ศ. 2540
และหลักการแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน – สอดคล้องกับบริบทเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการประชุม Rio
Summit
แต่อย่างไรก็ดี ต่อมาในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 10 ได้มีการปรับเปลี่ยนและบูรณาการตัวชี้วัดทั้ง 3 ชุด
ข้างต้นเข้าด้วยกัน โดยมีเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรก สศช.เห็นว่าตัวชี้วัดทั้ง 3 ชุดมีความทับซ้อน
กันมาก ยากต่อการสื่อสารแก่สังคม จึงต้องการรวมเป็นดัชนีชี้วัดชุดเดียว ประการที่สอง ต้องการเน้น
“ความสุข” เป็นเปูาหมายในการพัฒนาโดยได้รับอิทธิพลมาจาก Gross National Happiness ของ
ประเทศภูฎาน แต่เน้นความสุขในระดับสังคมมากกว่าความสุขในระดับปัจเจก ประการที่สาม ต้องการเพิ่ม
องค์ประกอบเรื่องการบริหารจัดการที่ดี (Good governance)
ความหมายของคาว่า “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ตามที่ สศช. ได้ให้คาอธิบายไว้ในดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุข ก็คือ “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
จึงทาให้เกิดเป็นดัชนี “อยู่เย็นเป็นสุข” ขึ้น มี 6 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลักและ
ตัวชี้วัดรองต่างๆ แล้วนามาคานวณในลักษณะที่เป็น composite index ในส่วนองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุ่น 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 5)
สภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศสมดุล และ 6) สั งคมประชาธิปไตยที่มีธ รรมาภิบาล และมีคาอธิบาย
เพิ่มเติมพร้อมทั้งองค์ประกอบย่อยสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2.1 : องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบที่ 1 : การมีสุขภาวะ
1.1 สุขภาพกายดีและจิตดี หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง มีภาวะ
ภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
โภชนาการที่ ดี มี พ ฤติ ก รรมการด ารงชี วิ ต ที่ เ หมาะสมไม่ มี โ รค
มี ร่ า งกายแข็ ง แรง มี อ ายุ ยื น ยาว มี
ประจาตัวหรือโรคเรื้อรัง ส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมี
จิตใจดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมี สุขภาพจิตดี ความสามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ และ
ของบุคคลที่จะใช้กลไกในการปรับตัวที่ถูกต้อง สามารถปรับอารมณ์
ใฝุรู้ สามารถ “คิดเป็นทาเป็น” มีเหตุมี
ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุ ลได้ ด้วยตนเอง โดยที่ ตนเองและสภาวะ
ผล อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
แวดล้อมไม่เดือดร้อน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
1.2 การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝุรู้ รู้เท่าทันและปรับตัวต่อการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของสั ง คมได้ และสามารถใช้
ประสบการณ์ ศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ ในการปฏิบั ติ ภารกิจ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภาพ
ตลอดจนการมี จิ ต ใจที่ ดี ง าม มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ค วาม
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจิตสานึกความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 2 : ครอบครัวอบอุ่น 2.1 บทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว หมายถึ ง การท าหน้ า ที่ ข อง
กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามผู ก พั น กั น ทาง
ครอบครัวที่จะดูแลความต้องการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
อารมณ์และจิตใจ ในการดาเนินชีวิต
สมาชิ กในครอบครัว โดยสมาชิ กต้ องรู้ จั ก ท ามาหากิ น มี ความ
ร่วมกันอย่างมีจุดหมายในบรรยากาศ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว
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องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
ที่ ส งบสุ ข ด้ ว ยการท าหน้ า ที่ ข อง 2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสมาชิ ก
ครอบครั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
หลายช่วงวัยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความผูกพัน เคารพกันและ
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น สามารถ
กัน และเอือ้ อาทรต่อกัน
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง
2.3 การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายได้
พอเพียงเพื่อที่จะสามารถจัดการให้สมาชิกในครอบครัวดารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมั่นคง มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยอย่างสุขสบาย และ
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
องค์ประกอบที่ 3 : ชุมชนเข้มแข็ง 3.1 ชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างมั่นคง เป็น
ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มี
ปึกแผ่น สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิ
ศั ก ยภาพในการพึ่ ง ตนเองและการ
ปั ญญาของชุ มชนได้ เป็ นหลั ก มี ก ลุ่ ม ผู้ น า องค์ กรในชุ ม ชนและ
เรียนรู้ในระดับสูง มีองค์กรในชุมชน
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อ
กลุ่ มผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง และภาคี
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาที่ เ ข้ ม แข็ ง ของ 3.2 ชุมชนเกื้อกูลกัน คือ ชุมชนที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความ
ชุ ม ชน รวมทั้ ง มี ค วามสามั ค คี เอื้ อ
สามัคคี และมีจิตสานึกหวงแหนความเป็นชุมชนของตนร่วมกัน
อาทร อยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสงบสุ ข และ
ธ า ร ง ไ ว้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ป ร ะ เ พ ณี
วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาที่ เ ป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน/ท้ อ งถิ่ น หรื อ
เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
องค์ ป ระกอบที่ 4 : เศรษฐกิ จ 4.1 การมีสัมมาชีพ คือการทางานที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและ
เข้มแข็งและเป็นธรรม
ผู้อื่น ทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีหลักประกันความมั่นคง
เศรษฐกิจ ที่ เชื่ อมโยงระหว่ า งปั จ เจก
และความปลอดภัยในการทางาน
บุ ค คลที่ มี สั ม มาชี พ ที่ มั่ น คง มี ค วาม 4.2 เศรษฐกิจเข้มแข็ง เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตทาง
มั่นคงและปลอดภัยในการทางาน อยู่
เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
ภายใต้ เศรษฐกิจที่ มีการเจริญ เติบโต
จากความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ มี
อย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการ
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และสามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
ก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
ผลประโยชน์ การพั ฒนาในกลุ่ มต่ า งๆ 4.3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เปิด
ในสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
โอกาสการเข้า ถึง กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และปั จ จั ยการผลิ ต ที่ จ ะ
น าไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าของ
นาไปสู่การลดความยากจน ลดช่องว่างของการกระจายรายได้และ
รายได้ และหลุ ด พ้น จากปั ญหาความ
กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง
ยากจน
องค์ประกอบที่ 5 : สภาพแวดล้อม 5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มี
และระบบนิเวศสมดุล
ความปลอดภัยในการดารงชีวิตตลอดจนการประกอบอาชี พ ไม่มี
การด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมที่ มี ค วาม
ปัญหาความรุนแรงในสังคม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มี 5.2 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี หมายถึง การที่มลภาวะต่างๆ ได้รับการ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมีระบบ
ดูแลควบคุม และแก้ไขให้ฟื้นคืนสู่สภาพที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
นิเวศที่สมดุล เกื้อกูลต่อการดารงชีวิต
คุณภาพชีวิต ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและความสุขของ
ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข และ
บุคคลและสังคม
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องค์ประกอบหลัก
ยั่งยืน

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 6 : สั ง ค ม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
ค น มี ศั ก ดิ์ ศ รี มี สิ ท ธิ เส รี ภ า พ มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น บนพื้ น ฐานของ
ความยุ ติ ธ รรม ยอมรั บ เคารพและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคานึงถึง ความเท่ า
เที ย มกั น และร่ ว มบริ ห ารจั ด การ
ประเทศกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดธรรมาภิ
บาลที่มีความโปร่งใส คุ้มค่า และเป็น
ธรรม นาไปสู่สังคมสมานฉันท์ มีสันติ
สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ
นานาอารยะประเทศได้อย่างเป็นมิตร

องค์ประกอบย่อย
5.3 ระบบนิเวศที่สมดุล เป็นระบบที่สรรพสิ่งต่างๆ พึ่งพิงและพึ่งพา
อาศั ย กั น และกั น อย่ า งได้ ดุ ล ทางธรรมชาติ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่
พอเหมาะพอควร สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ ของ
ระบบนิเวศ เป็นปัจจัยสาคัญที่จะไม่ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ
6.1 การมีจิตสานึกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีความตื่นตัว
รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพในส่วนของตนเองและประพฤติ
ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิ หน้าที่ของบุคคล
อื่น ตลอดจนมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมบริหารและพัฒนาประเทศ
6.2 สั ง คมที่ มีธ รรมาภิ บ าล หมายถึ ง การบริ หารจั ด การเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมที่ดี มีระบบโครงสร้าง กฎเกณฑ์ กระบวนการ
และกลไกการดาเนินงาน และการตรวจสอบที่มีคุณธรรม นิติธรรม
ความโปร่งใส ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
6.3 ความสมานฉันท์ทางสังคม สังคมที่อยู่ร่วมกันฉันท์กัลยาณมิตร มี
ความพอใจร่วมกัน มีความเห็นพ้องกัน พร้อมยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายด้านเชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และศาสนาของกลุ่ม
คนในสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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สมานฉันท์
จิตสานึกประชาธิปไตย

สังคมที่มีธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล

เศรษฐกิจ

สภาพแวดล้อม

นิเวศสมดุล
มีสมั มาชีพ

เข้ มแข็ง

คุณภาพสิง่ แวดล้ อม

เป็ นธรรม

ปลอดภัย
(ชีวิตและทรัพย์สิน)

สังคม
ครอบคร ัว

บทบาท
เหมาะสม

สัมพันธภาพ
ดี

ชุมชน

พึง่ พิงตนเองของครอบครัว

สุขภาวะ (กาย จิตใจ
จิตวิญญาณ
สติปญ
ั ญา)

คน

สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน

ภาพที่ 2.1 : แบบจาลองความอยู่เย็นเป็นสุข
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554
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พึง่ ตนเอง

เกื ้อกูล
มีสว่ นร่วม

กรอบเงื่อนไขที่กากับการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ในการพัฒนาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข ในฐานะของตัวชี้วัดด้านความสุขระดับสังคม จะถูกกากับด้วยเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. กรอบในเรื่องของแนวทางการวัดความอยู่เย็นเป็นสุข
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคน ซึ่งเป็นจุดเปูาหมายที่มนุษย์ทุกคนต้องการก็คือ “ความสุข” ซึ่งการวัด
“ความสุข” อาจทาได้ใน 2 แนวทาง คือ
1) การวัด ความสุ ขในรู ป แบบอัตตวิสั ย (Subjectivism) – โดยการสอบถามความสุ ข จาก
ประชาชนว่าอยู่เย็นเป็นสุขมากน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะเน้นความสุขในระดับจิตใจและปัญญา ประกอบด้วย
ความสุขจากการมีอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ ความดีงาม ความสงบ เป็นต้น ซึ่งวัดได้โดยการสารวจและใช้
แบบสอบถาม แนวทางต่างๆในการวัดเช่น2
 การวัดความสุขเฉลี่ย (Aggregate happiness) - GNH
 การวัดการกระจายหรือความแตกต่างในความสุขของกลุ่มต่างๆ (Inequality of happiness)
 การวัดช่วงชีวิตที่มีความสุข (Happy life years)
 การผสมผสานระหว่างการวัดความสุขรวมและการวัดความไม่เท่าเทียมของความสุขของคน
กลุ่ มต่างๆ หรือการวัดความสุ ขโดยการปรับความไม่เท่าเทียม (Inequality adjusted
happiness: IAH)
แต่ปัญหาของการวัดความสุขในเชิงอัตวิสัยนี้ก็คือ การทาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยากในเชิงปริมาณ
2) การวัดความสุขในรูปแบบภววิสัย – โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขต่างๆในระดับ
สังคม ซึ่งเป็นการสะท้อนเฉพาะเปูาหมายสุดท้าย (Ends) โดยจะพิจารณาเชื่อมโยงกับวิธีการ (Means)
และสามารถวิเคราะห์จากฐานข้อมูล หรือตัวเลขสถิติในระดับมหภาคได้ ทาให้วัดในเชิงปริมาณได้ง่ายกว่า
ทั้งนี้ สาหรับดัชนีตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุข ได้มีการกาหนดแนวทางในเบื้องต้นไว้แล้วว่าต้องการที่จะ
วัดและสะท้อนความสุขในเชิงภววิสัย มากกว่าในระดับอัตตวิสัย
ข้อประโยชน์ของตัวชี้วัด
o ประโยชน์ในด้านการติดตามและประเมินผลจากแผนการพัฒนา
สศช. ได้ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของตัวชี้วัดการพัฒนาว่าต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนา ซึ่งหากกรอบความคิดในการพัฒนาของประเทศไทยยังคงให้ความสาคัญกับคน ในฐานะ
แกน หรือศูนย์กลางในการพัฒนา อีกทั้งคนยังมีฐานะเป็นประชาชนของประเทศชาติ มีฐานะเป็นสมาชิก
ของสังคม มีฐานะเป็นทรัพยากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีฐานะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกัน
จาเป็ นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอ เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาที่เป็นจริงให้เห็นอย่างเด่นชัด และนาไปสู่การควบคุมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเปูาหมาย3
2

เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ (2553). “ความสุข: การวัดความสุขของคนในชาติและนโยบายที่ส่งเสริมให้คนเป็นสุขควร
เป็นอย่างไร” ใน “ความสุข : มณฑลความรู้ใหม่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์,
บรรณาธิการ” (หน้า 137-160).
3
ในรายงานขั้นสุดท้าย “โครงการพัฒนาฐานข้อมูล สศช., เล่มที่ 2 : รายงานการพัฒนาตัวชี้วัดสาหรับการประเมิน
ยุทธศาสตร์” จัดทาโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 10 มีนาคม
2551.
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โดยปกติ สศช. มีตัวชี้วัดเฉพาะที่ใช้ในการติดตามแผนการพัฒนาฉบับต่างๆ โดยเฉพาะ อาทิเช่น
ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ตัวชี้วัดสาหรับการประเมินยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือตัวชี้วัดสาหรับการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นภาพผลลัพธ์จากการพัฒนาในภาพรวม ตัวชี้วัดหรือดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข ถือ
ได้ว่าเป็นตัวชี้วัดชุดใหญ่ที่ สศช.คาดหวังว่าจะสามารถใช้ในการประเมินผลจากการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวมที่มีต่อปัจจัยด้านต่างๆที่กระทบความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ได้
o ประโยชน์ในด้านการเป็นเครื่องมือ/ฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
สศช. ได้ย้าถึงบทบาทของตัวชี้วัดว่าจะเป็นประโยชน์ “ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
มนุษย์จะเกิดความต่อเนื่อง เป็นระบบและสะท้อนภาพที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยได้นั้น ควรมี
การทบทวน วิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์ที่สามารถสะท้อน (Reflect) และเฝูาติดตาม
(Monitor) ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพ วิถีปฏิบัติและความเป็นไปของคนในสังคมไทย และ
สามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผน (National Human Resource Plan) กาหนดนโยบาย (National
Human Resource Policy) และยุทธศาสตร์ (National Human Resource Strategy) เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติได้”4
ไม่เพีย งเฉพาะแต่ป ระโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศเท่านั้น แต่ สศช.ยังมีการ
คานึงถึงความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขในระดับพื้นที่ที่ย่อยลงไป อาทิเช่น ในระดับ
ชุมชน ระดับตาบลหรือจังหวัด เช่นเดียวกับหลายตัวชี้วัดในประเทศไทยซึ่งต้องการวัด ผลลัพ ธ์ ในการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการศึกษาและพัฒนาต่อไป
o ประโยชน์ของตัวชี้วัดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสังคม/ชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ในขั้นตอนของกระบวนการจัดทา เลือกตัวชี้วัด หรือเก็บข้อมูล หรือในขั้นตอนของการรายงานผล
ตัว ชี้วัดหรือนาตัว ชี้วัดไปใช้ในการปรับ ปรุงและวางแผนการพัฒนา จะเกี่ยวข้องกับการร่วมกันพูดคุย
ถกเถียง และสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐ และกับประชาชน ดังนั้น จึงอาจคาดหวังได้ถึง
ประโยชน์ของการจัดทาตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขในฐานะการสร้างกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อน และ
กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยมในสังคมไทยได้เช่นเดียวกัน
ข้อจากัด เงื่อนไขของตัวชี้วัด
 ที่ผ่านมาดัชนีชี้วัดที่ สศช. สร้างโมเดลขึ้นมาและมีประโยชน์ในการนามาเป็นประเด็นถกเถียง
ทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม แต่ยังขาดในส่วนที่ไปไม่ถึงระดับประชาชนในการสร้างการรับรู้
ให้เห็นถึงช่องทางที่จะแก้ปัญหาที่เขาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงผลลัพธ์ในระดับปัจเจกด้วย
 ดัชนีชี้วัดนี้ยังไม่ครอบคลุมกับปัจจัยปัญหาที่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่าง ปัญหาวิกฤติ
การเมืองปี 2553 สังคมไทยอยู่ในภาวะความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งฝุาย ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนมาก และในปี 2554 และปี 2555 ที่เกิดมหาอุทกภัยขึ้นนั้น ทั้งสองเหตุการณ์กลับพบว่าค่าดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุข ในช่วงปีนั้นๆ กลับยกระดับดีขึ้น
 การวัดดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ควรทาควบคู่ หรือนาไปเปรียบเทียบเป็นตัวเลข
กับเครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ อย่างการวัด GDP ของประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กันที่จะเห็น
4
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ความสุขของประชาชนให้หลากหลายมิติและครอบคลุมมากขึ้น โดยในหลายประเทศมีการนาไปคานวณ
เปรียบเทียบกัน อย่างเช่น ภูฏาน (GNH) และแคนาดา (CIW) เป็นต้น
ข้อเสนอกรอบเงื่อนไขในการพัฒนาตัวชี้วัด
 ควรประกอบด้วยหลักการต่างๆที่สาคัญ อาทิเช่น การวัดได้ง่าย (Measurability) ความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ความคงเส้นคงวา (Consistency) ความถูกต้อง (Validity) ความครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการวัด (Coverage)
 ต้องเป็นตัวชี้วัดซึ่งสังคมเข้าใจได้ง่าย, Composite index (ตัวชี้วัดหลัก+ตัวชี้วัดรอง)
 ควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทา และได้รับการยอมรับโดยสาธารณะ
 สามารถสะท้ อนเปู าหมายในการพัฒ นา (ความสุ ขของประชาชนทั้ งในระดั บ ภายในและ
ระดับประเทศ) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
 การพัฒ นาตัวชี้วัด ควรคานึงถึงตัว ที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม และรูปแบบชีวิต ของวิถี
ประชาชน ที่ส่งผลต่อเรื่องความสุข อย่างการใช้เวลาของประชาชน ไปกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การใช้
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2.1 การศึกษาทบทวนพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนา
การทบทวนพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (หนึ่ง) พัฒนาการของ
แนวคิดการพัฒนาสังคมในประเทศไทย (สอง) พัฒนาการของเปูาหมายและการวัดการพัฒนาในระดับโลก
(สาม) การศึกษาทบทวนแนวคิดการพัฒนาและการกาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง พัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาสังคมในประเทศไทย
จุดเริ่มต้นในการทบทวนแนวคิดการพัฒนาสังคมในประเทศไทย เริ่มจากการพิจารณาแนวคิดที่
ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวได้ว่า ในระยะแผน ฉบับที่ 1-2 (2504-2514) ไม่มี
มิติด้านการพัฒนาสังคมปรากฏในแผนพัฒนาระดับชาติเลย 5 จุดเน้นของแผนทั้งสองฉบับอยู่ที่การเร่ง
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองใหญ่ ตามแนวคิด Trickle-down effect ต่อมาในแผน
ฉบับที่ 3 (2514-2519) เริ่มมีการกล่าวถึงกิจการสังคมในฐานะการพัฒนารายสาขา แต่เนื้อหาหลักให้
ความสาคัญกับการส่งเสริ มการมีงานทา การยกระดับความสามารถและเพิ่มรายได้ของประชาชนด้อย
โอกาส ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาเมือง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519), 2515)
ต่อมาในแผน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) เริ่มมีการบรรจุประเด็นการพัฒนาสังคมในส่วนที่ 3 ว่าด้วยการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเฉพาะเรื่อง เนื้อหาในแผนให้ความสนใจงานพัฒนาด้านสังคมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการสร้างเสถียรภาพของสังคมและการส่งเสริมบทบาททางสังคมของเยาวชนและ
สตรีให้มีความหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยิ่งขึ้น มีการหยิบยกประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกระดับ เพื่อสร้างและกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็จะ
พยายามรั ก ษาเสถี ย รภาพของสั ง คมในช่ ว งที่ มีก ารเร่ง รั ด พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งสมดุ ล และ
สนับสนุนกัน โดยรวมเนื้อหาในแผนส่วนนี้มุ่งแก้ปัญหาทางด้านสังคมที่สาคัญๆ หลายเรื่อง เช่น ปัญหา
5
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ยาเสพติด ความเสื่อมโทรมของศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
บทบาทสตรีและปัญหาเด็กและเยาวชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2520)
ต่อมาในแผนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2524-2529) ประเด็นการพัฒนาสังคมปรากฏในส่วนที่ 5 การพัฒนา
โครงสร้างและการกระจายบริการทางสังคม และส่วนที่ 6 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทเขต
ล้าหลัง ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างและกระจายบริการทางสังคม ประกอบด้วยแนวนโยบาย 4 เรื่อง
หลั ก ได้ แ ก่ แนวนโยบายและเปู า หมายด้ า นประชากร ก าลั ง คน การพั ฒ นาจิ ต ใจและสิ่ ง แวดล้ อ ม
แนวนโยบายและเปูาหมายการกระจายบริการทางสังคม แนวนโยบายและเปูาหมายสวัสดิการสังคม และ
กลุ่มเปูาหมายพิเศษในการพัฒ นาสังคม (สตรี เด็กและเยาวชน ชาวเขา) ส่วนของการแก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาเขตชนบทล้าหลังประกอบด้วยแนวโยบายและเปูาหมายการพัฒนาชนบท และแผนการ
แก้ปัญหาความยากจน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524)
แนวคิดการพั ฒ นาสั งคมเริ่ มปรากฏชัดในแผน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ในแผนงานที่ 2
แผนพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของแผนคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ให้ความส าคัญกับแผนพัฒ นาคุณภาพคนและ
แรงงาน โดยพัฒนาคนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในกลุ่มอายุต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัย
เยาวชน วัยทางาน และวัยสูงอายุ ส่ วนการพัฒนาแรงงานเน้นพัฒนาระบบการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ในทุกระดับ ทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน และต่อมาได้รับการขยายความในแผน 7 (พ.ศ.2535-2539)
ในส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการ
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ปูองกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งใน
สังคม ลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่คนได้รับจากความเสื่อมโทรมและสภาวะแวดล้ อม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในกลุ่มอายุต่างๆ
กล่ าวโดยสรุ ป แนวคิดการพัฒ นาสั งคมที่ป รากฏในแผน 6-7 คือ แนวคิดการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
(Quality of life) นั่นเอง แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในชีวิตในมิติ
ต่างๆ Cummins สรุปแนวคิดรวบยอดของคุณภาพชีวิตไว้ 4 ประการคือ 1) มีหลายมิติและได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยและการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสภาพแวดล้อม 2) มีองค์ประกอบเหมือนกันสาหรับประชาชน
ทุกคน 3) มีทั้งองค์ประกอบที่เป็นอัตวิสัยและวัตถุวิสัย และ 4) ได้รับการสนับสนุนจากการกาหนดชีวิต
ตนเอง ทรัพยากร เปูาหมายในชีวิตและความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Cummins, 2005)
จุดเปลี่ยนที่สาคัญของแผนพัฒนาระดับชาติ เกิดขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นแผนที่หันมาให้
ความสาคัญกับการพัฒนาที่ “คน” เป็นศูนย์กลาง ในแผนพัฒนาฉบับนี้ เศรษฐกิจกลายเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่จะช่วยให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่านั้น มิใช่เปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนาอีกต่อไป
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) แนวคิดการพัฒนาสังคมของแผน
8 ซึ่งต่อเนื่องมายังแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 ให้ความสาคัญกับแนวคิด ที่มุ่งเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย โดยความอยู่ดีมีสุขในที่นี้ หมายถึง “ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีความรู้ มีงานทาที่ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ” ความอยู่ดีมีสุขตามความหมาย
ข้ า งต้ น ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องการด ารงชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น อย่ า งเป็ น องค์ ร วม และสามารถจ าแนก
องค์ประกอบได้เป็น 7 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้และการกระจายรายได้
ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องดาเนินการ
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พัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดผลต่อความอยู่ดีมีสุขของคนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข (Well-being Index) ขึ้นซึ่งเป็น
ดัชนีรวมขององค์ประกอบ 7 ด้านข้างต้น ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Composite index) พัฒนาจากดัชนีชี้วัด
สาคัญๆ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขทั้ง 7 ด้านจานวน 25 ตัวชี้วัด โดยกาหนดค่าถ่วงน้าหนัก
ของตัวแปรต่างๆ เท่ากัน เนื่องจากตัวแปรทุกตัวมีความสาคัญกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้คนไทยเท่า
เทียมกัน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองการพัฒนาสั งคม ในระยะเวลาตามแผนพัฒ นา ฉบับที่ 8
ประเทศไทยมีการปฏิรูป ระบบราชการในปี พ.ศ.2545 ซึ่งได้จัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรหลักในการดาเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชื่อกระทรวงได้รับอิทธิพล
มาจากแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ซึ่งผลักดันครั้งแรกโดยองค์กรพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ในรายงาน Human Development Report 1994 (2537) แนวคิดดังกล่าว
ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการระดับโลกว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์
สาหรับในประเทศไทย นอกจากรัฐบาลไทยจะยอมรับและผลักดันแนวคิดดังกล่าวในระดับภูมิภาคอาเซียน
แล้ว อิทธิพลของแนวคิดดังกล่าวยังปรากฏในชื่อกระทรวงใหม่ที่ตั้งขึ้นด้วย แนวคิดเรื่องความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นการเสนอความคิดที่ท้าทายแนวคิดความมั่นคงกระแสหลักซึ่งแต่เดิมเน้นแต่ความมั่นคงของรัฐ
และบ่อยครั้งที่ความมั่นคงของรัฐไปคุกคามความมั่นคงของประชาชนนั้นเสียเอง ดังนั้น ภายใต้แนวคิดนี้
ประชาชนถือเป็นศูนย์กลาง ความหมายเบื้องต้นของความมั่นคงของมนุษย์คือ ภาวะเป็นอิสระจากความ
ต้องการและความหวาดกลัว (Freedom from Want, Freedom from Fear) แนวคิดนี้เน้นว่า
ประชาชนทุกคนควรจะสามารถดูแลตนเองได้ และมีโอกาสที่จะได้รับปัจจัยที่จาเป็นต่ อการดารงชีวิต
จุดเน้นที่สาคัญของแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์คือการให้ความสาคัญของหน่วยวิเคราะห์ที่ระดับ
บุคคล และการให้ความสาคัญกับประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์
แม้ว่าแนวคิดนี้จะท้าทายแนวคิดความมั่นคงของรัฐแบบเดิม แต่ก็มิได้ปฏิเสธความมั่นคงในของรัฐ
ในฐานะพื้นฐานของความมั่นคงของมนุษย์เสียทีเดียว แต่แสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงของมนุษย์จะเป็น
พื้นฐานที่สาคัญของความมั่นคงของรัฐ ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบ 7 ประการของความมั่นคงของ
มนุษย์ซึ่งประกอบด้วย ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความ
มั่น คงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม ความมั่ น คงส่ ว นบุ ค คล ความมั่ น คงของชุ ม ชนและความมั่ น คงทางการเมื อ ง
(United Nations Development Programme, 1994)
สาหรับในประเทศไทย ในปี 2548 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ได้จัดทา
มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามการพัฒนา
ในด้ า นต่ า งๆ ในภาพรวมของประเทศ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะด้ า นมี ห น่ ว ยงาน
รับผิดชอบแบบแยกส่วน และขาดการบูรณาการเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548) มาตรฐานความมั่นคง
ของมนุษย์ฉบับแรก กาหนดให้มี 11 องค์ประกอบ (70 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านการศึกษา ความมั่นคงด้านศาสนาและความเชื่อ ความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัย ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงด้านครอบครัว ความมั่นคงด้าน
ชุมชน ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านการเมือง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทารายงานความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
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ปรั บ ปรุ งองค์ป ระกอบของความมั่น คงของมนุษย์เป็นระยะๆ รายงานฉบับล่ าสุ ดที่มีการเผยแพร่เป็ น
รายงานความมั่นคงของมนุษย์ปี 2556 ซึ่งแบ่งองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์เป็น 12 มิติ ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย สุขภาพ อาหาร การศึกษา การมีงานทาและรายได้ ครอบครัว ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรและพลังงาน (สานัก
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2558) อนึ่ง แม้ว่าแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์จะ
ดูเหมือนลงหลักปักฐานในสถาบันการพัฒนาของไทยได้อย่างมั่นคง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า แนวคิดดังกล่าว
ถูกใช้อย่างจากัดในวงการวิชาการและกระทรวงการพัฒนาสังคมเท่านั้น ในขณะที่หน่วยงานหลักในการ
กาหนดการพัฒนาอย่างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมิได้รับแนวคิดนี้ไป
ใช้อย่างชัดเจน (Surangrut & Nithi, 2015)
ต่อมาในแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เปูาหมายสาคัญในการพัฒนาคือการมุ่งพัฒนา
สู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)” สาระสาคัญของแนวคิดดัง
กล่าวคือการยกระดับจากการพัฒนาปัจเจกบุคคลไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุข
ร่วมกัน ฐานคิดที่สาคัญที่กาหนดแนวคิดการพัฒนาตามแผนนี้คือ แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข ผนวกกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการพัฒนาคนและชุมชน แผนฯ ได้กาหนดเปูาหมายในการ
พัฒ นาไว้ว่า เพื่ อสร้ างโอกาสการเรี ย นรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมอย่า งต่อเนื่องที่ขับ เคลื่ อนด้ว ยการ
เชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่าง
สมดุล ระหว่างการส่งเสริมการปูองกัน การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของชุมชน แผนฯ มีวัตถุประสงค์สาคัญในการเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยง
เป็ น เครื อ ข่ า ย เป็ น รากฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ คุ ณ ภาพชี วิ ต และอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใ ช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่าง
บูรณาการ
ในช่วงเวลาเดียวกับแผนฯ 10 นี้เอง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้มีผลบังคับใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีนัยสาคัญต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมอีกประการหนึ่งในแง่ที่ก่อให้เกิดการกาหนด
นิยามใหม่ (redefine) ของคาว่าสุขภาพ – สุขภาวะ ให้หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย
ทางจิ ต ทางปั ญญาและทางสั งคม เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม อย่า งสมดุ ล (พระราชบัญญัติ สุ ขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550) ตามนัยนี้ สุขภาพมิได้มีความหมายแคบๆ เฉพาะในวงการแพทย์และสาธารณสุข
เท่านั้น แต่กินความถึงความอยู่ดีมีสุข (well-being) ด้วย อันที่จริงความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบ
สุขภาพในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีความพยายามในการร่างพระราชบัญญัติโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง พระราชบัญญัติให้กาหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ผ่านเครื่องมือสาคัญคือสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ต่อมาในแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (2555-2559) ก็ยังคงยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับแผน 10 วิสัยทัศน์ของแผน 11 คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง สาหรับในประเด็นการ
พัฒนาสังคม พบว่ามีแนวคิดสาคัญที่เพิ่มเข้ามาคือแนวคิดคุณภาพสังคม ดังจะเห็นได้จากแนวทางการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ
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แนวคิดคุณภาพสังคมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) ได้ริ เริ่ มโครงการศึ กษาแนวทางในการด าเนิ นมาตรการปกปู องทางสั งคม (social
protection system) ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิก หลังจากการศึกษาเป็นระยะเวลา
ห้าปี ในปีค.ศ. 1997 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกเป็นแถลงการณ์อัมสเตอร์ดัม เรื่องคุณภาพทางสังคม
ของยุโรป (Amsterdam Declaration on the Social Quality 1997) โดยคุณภาพสังคมในที่นี้หมายถึง
ระดับที่พลเมืองสามารถที่จะมีส่วนร่ว มในการดาเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของพวกเขา
ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ และศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ ทั้งนี้ระดับของคุณภาพทาง
สั ง คมขึ้ น อยู่ กับ คุ ณลั ก ษณะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม 4 ประการ ได้ แ ก่ ความมั่น คงทาง
เศรษฐกิจ -สั ง คม (socio-economic security) ระดับของการยอมรับ เป็นสมาชิก ในสั งคม (social
inclusion) ระดับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม (social cohesion) และระดับของความเป็น
อิสระและการเสริมสร้างพลัง (autonomy or empowerment) (นิธิ, 2553)

Societal
Processes
Socio-economic Security

•
•
•
•
•

Social Cohesion

Financial resources
Housing and Environment
Health and Care
Work/Competencies
Education

Systems
Institutions
Organization

•
•
•
•

Thrust
Other integrative norms and values
Social networks
Identity
Communities
Groups
Families

Social Quality
•
•
•
•

Citizenship rights
Labor market
Services (public and private)
Social networks

• Knowledge base
• Labor market
• Openness and Supportiveness
of Institutions
• Personal relations

Social Inclusion

Social Empowerment
Biographical
Processes

ภาพที่ 2.2 : องค์ประกอบของคุณภาพสังคม
จากการทบทวนแนวคิดการพัฒนาสังคมที่ปรากฏในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 1-11 ทาให้เห็นถึง
พลวัตและการเคลื่อนตัวของแนวคิดที่ใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศดาเนินไปท่ามกลางบริบทการพัฒนาของโลก การทาความเข้าใจแนวคิดการพัฒนา
ข้างต้นจึงไม่เพียงพอ ส่วนต่อไปจะเป็นการทบทวนการเคลื่อนไหวของแนวคิดการพัฒนาสังคมในระดับโลก
ที่ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
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ส่วนที่สอง พัฒนาการของเป้าหมายและการวัดการพัฒนาในระดับโลก
การทบทวนแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒ นาในระดับโลกในส่ วนนี้ให้ความส าคัญกับแนวคิดการ
พัฒนาที่ปรากฏในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาประกอบกับแนวคิดทางเลือกที่ได้รับความนิยม
ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ (Human Development Index-HDI)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal-MDGs) ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น
วาระการพัฒนาหลังปี 2015 (Post-2015 Development Agenda) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goal-SDGs) ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของสังคม (Social Progress
Indicators-SPI) ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) ของประเทศภูฏาน
เนื่องจากแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์และคุณภาพสังคมได้กล่าวไว้ในส่วนแรกแล้ว จึงจะไม่นามากล่าวซ้า
ในที่นี้อีก
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ของสหประชาชาติ ได้รับการเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาว
ปากีสถานชื่อ ดร. Muhbub ul Haq เมื่อปี 1990 ซึ่งมีเปูาหมายในการเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากการพิจารณารายได้ประชาชาติเป็นนโยบายที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดัชนีการพัฒนา
มนุ ษย์ เน้ น ว่าประชาชนและศักยภาพของประชาชนถือเป็นเปูาหมายสู งสุ ดในการประเมินการพัฒ นา
ประเทศ มิใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ดัชนีการพัฒนามนุษย์สามารถนามาใช้ใน
การตั้งคาถามกับทางเลือกนโยบายระดับชาติ เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการพัฒนามนุษย์ในประเทศที่มี
รายได้ประชาชาติต่อหัวในระดับเดียวกัน HDI วัดความสาเร็จของการพัฒนามนุษย์โดยเฉลี่ยใน 3 มิติหลัก
ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี การมีความรู้ และการมีมาตรฐานการดารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรี โดย
พิจารณาตัวชี้วัดดังนี้
ตารางที่ 2.2 : ตัวชี้วัดในดัชนีการพัฒนามนุษย์
มิติสุขภาพ
อายุคาดหมายเมื่อแรกเกิด

มิติการศึกษา
มาตรฐานการดารงชีวิต
จานวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ย รายได้ประชาชาติต่อหัว
ของประชาชนที่ อ ายุ 25 ปี ขึ้ น ไป
และจ านวนปี ที่ ค าดว่ า เด็ ก ในวั ย
เรียนได้รับการศึกษา

เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอื่นๆ HDI เป็นดัชนีที่ไม่ซับซ้อน และไม่สะท้อนให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้า
ความยากจน ความมั่นคงของมนุษย์ และการเสริมพลังทางสังคม (United Nations Development
Programme, 2015) ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา Human Development Report Office (HDRO) เป็น
ผู้จัดทารายงานการพัฒนามนุษย์เป็นรายปี รายงานฉบับที่เผยแพร่ฉบับล่าสุดเป็นรายงานปี 2015 (ฉบับ
25 ปีดัชนีพัฒนามนุษย์) ทั้งนี้ น่าสนใจว่าในรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 1994 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญ
ในการเผยแพร่แนวคิดว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ในส่วนแรก
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของ
สหประชาชาติในปี 2000 โดยกาหนดเปู าหมายการพัฒนาแห่ งสหั สวรรษ ประเทศสมาชิกจานวน 193
ประเทศ ยอมรับที่จะดาเนินการตาม MDGs ภายในปี 2015 เปูาหมายการพัฒนาของ MDGs เป็นไปเพื่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชากรในแต่ละประเทศ กาหนดเปูาหมายไว้ 8 ประการ ได้แก่ (1)
ขจัดความยากจนและหิวโหย (2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริมความเท่า
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เทียมทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ (6) ต่อสู้ กับ
โรคเอดส์ มาเลเรียและโรคสาคัญอื่นๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (8) ส่งเสริมการ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก สาหรับประเทศไทย ได้ร่วมลงนามใน MDGs Declaration ตั้งแต่
ปี 2543 และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มจัดทารายงานผล MDGs
3 ครั้ง คือ รายงานปี 2547, 2552 และเสนอรายงานฉบับสุดท้ายในปี 2558 ในการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานทั้ง 8 เปูาหมาย แยกส่วนไปตามหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ เปูาหมายที่ 1 และ 3 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปูาหมายที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปูาหมายที่ 4-6 กระทรวง
สาธารณสุข เปูาหมายที่ 7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ
รับผิดชอบการรายงานผลตามเปูาหมายที่ 8
ในรายงานผลการดาเนินงานฉบับล่าสุด สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รายงานโดยแบ่งผลการดาเนินงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เปูาหมายที่ประเทศไทยดาเนินการ
บรรลุผล มีโอกาสจะบรรลุผลและไม่บรรลุผล เปูาหมายที่มีการบรรลุผลได้แก่ การขจัดความยากจนและ
หิวโหย การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี และการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาในประชาคมโลก ส่วนเปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสจะบรรลุผล ได้แก่ การลดอัตราการตายของ
เด็ก การต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคสาคัญอื่นๆ ส่วนเปูาหมายที่ยังไม่บรรลุผล ได้แก่ การให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา การพัฒนาสุ ขภาพสตรีมีครรภ์ ส่วนเปูาหมายในการรักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การรายงานผลแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จตามเปูาหมายย่อย ซึ่งมีทั้งส่วนที่
บรรลุและไม่บรรลุเปูาหมาย
และเป็นที่น่าสนใจว่า หลังจากสหประชาชาติได้ยอมรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 21) ใน
การประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาที่ เ มื อ งริ โ อ เดอ จาเนโร ในปี 1992
คณะกรรมาธิการการพัฒนาที่ยั่ งยื น (the Commission on Sustainable Development)
สหประชาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ตัวชี้วัดชุดแรก ได้รับการพัฒนาในระหว่างปี 19942001 และมีการปรับปรุงอีกครั้งในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2002 และมีการ
เผยแพร่ ฉ บั บ ที่ 3 ในปี 2007 โดยในช่ ว งปี 1996-1999 มี ป ระเทศสมาชิ ก จ านวน 22 ประเทศได้
อาสาสมัครนาร่องใช้ตั วชี้วัดชุดดังกล่าว ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นธรรมชาติพหุมิติของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และสะท้อนความสาคัญในการบูรณาการระหว่างมิติ (United Nations, 2007) ตัวชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืนมี 14 หัวข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.3 : ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
หัวข้อ
ความยากจน

หัวข้อย่อย
ความยากจนด้านรายได้

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดประกอบ
สั ด ส่ ว นของประชากรที่ อ ยู่ ใ ต้ สั ด ส่ ว นของประชากรที่ มี
เส้นความยากจนระดับชาติ
รายได้ต่ากว่า 1 ดอลล่าร์ต่อวัน
ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ด้ า น ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีส่วน
รายได้
ในรายได้ประชาชาติสูงที่สุดกับ
ต่าที่สุด
สุขอนามัย
สั ด ส่ ว น ข อง ปร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้
สุขภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงแล้ว
น้าดื่ม
สัดส่วนของประชากรที่ใช้น้าที่มี
การปรับปรุงคุณภาพ
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หัวข้อ

หัวข้อย่อย
การเข้าถึงพลังงาน
สภาพความเป็นอยู่

ก า ร จั ด ก า ร คอรัปชั่น
ปกครอง
อาชญากรรม
สุขภาพ

อัตราการตาย

การบริการสุขภาพ

การศึกษา

ภาวะโภชนาการ
ภาวะสุ ข ภาพและความ
เสี่ยง
ระดับการศึกษา

อัตราการรู้หนังสือ
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ประชากร
ประชากร
นักท่องเที่ยว

ภั ย พิ บั ติ ท า ง ความเปราะบางต่ อ ภั ย
ธรรมชาติ
พิบัติตามธรรมชาติ
การเตรียมพร้อมและการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ
บรรยากาศ

การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อากาศ

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดประกอบ
จ านวนครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ มี ไ ฟฟู า ร้ อ ยละของประชากรที่ ใ ช้
หรือพลังงานสมัยใหม่ใช้
น้ามันในการปรุงอาหาร
สัดส่วนของประชากรในเมืองที่
อาศัยในชุมชนแออัด
ร้ อ ยละของประชากรที่ มี ก าร
จ่ายสินบน
จานวนการฆาตกรรมที่มีการจง
ใจต่อประชากร 100,000 คน
อัต ราการตายของประชากรที่
อายุต่าว่า 5 ปี
อายุเฉลี่ยคาดหมายเมื่อแรกเกิด การคาดหมายชีวิตที่มีสุขภาพ
ดีตั้งแต่แรกเกิด
ร้ อ ยละของประชากรที่ เ ข้ า ถึ ง อั ต ร า ค ว า ม ชุ ก ข อ ง ก า ร
บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
คุมกาเนิด
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเชื้อ
ในวัยเด็ก
ภาวะโภชนาการของเด็ก
โรคฉวยโอกาสของโรคหลั ก ๆ อัตราของการใช้ยาสูบ
เช่น HIV/AIDS มาลาเรีย วัณโรค อัตราการฆ่าตัวตาย
อัตราการเข้าเรียนประถมศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปีสุดท้าย
อั ต ราเข้ า เรี ย นในชั้ น ประถม
ศึกษาทั้งหมด
การจบการศึ ก ษาของผู้ ใ หญ่
(มัธยม)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่
อัตราการเพิ่มของประชากร
อัตราการเกิดโดยรวม
อัตราการพึ่งพิง
สัดส่วนของประชากรทองถิ่น
ต่อนั กท่ องเที่ ยวในภูมิภาคที่
เ ปู า ห ม า ย ห ลั ก ใ น ก า ร
ท่องเที่ยว
ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติ
การสูญ เสียทรัพยากรมนุษ ย์
และเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากภั ย
พิบัติตามธรรมชาติ
การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนได - การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกไซด์
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ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดประกอบ
การสู ญ เสี ย ชั้ น บรรยา- ก า ร บ ริ โ ภ ค ส า ร ท า ล า ย ชั้ น
กาศโอโซน
บรรยากาศโอโซน
คุณภาพอากาศ
ความเข้ ม ข้ น ของมลพิ ษ ทาง
อากาศในเมือง
ที่ดิน
สถานะและการใช้ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ความเสื่อมสภาพของที่ดิน
การเปลี่ ย นเป็ น ทะเล
ที่ดิ นที่ ไ ด้รับผลกระทบเนื่ อง
ทราย
จาการเปลี่ ย นสภาพเป็ น
ทะเลทราย
การเกษตร
พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เกษตร ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
ถาวร
การใช้สารกาจัดศัตรูพืช
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
ปุา
สัดส่วนของที่ดินที่มีปุาปกคลุม ร้อยละของปุาไม้ที่ถูกทาลาย
เนื่องจากใบไม้ร่วง (ความแห้ง
แล้ง)
พื้ น ที่ ปุ า ที่ อยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน
ม ห า ส มุ ท ร เขตชายฝั่ง
ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ คุณภาพของน้าอุปโภค
ทะเลและ
ในพื้นที่ชายฝั่ง
(น้าอาบ)
ชายฝั่ง
การประมง
สัดส่วนของปลาที่อยู่ในขอบเขต
ที่ปลอดภัยทางชีวภาพ
สภาพแวดล้อมทางทะเล สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ คุ้ ม ครองใน Marine Trophic Index
ทะเล
พื้ น ที่ ข องระบบนิ เ วศแนว
ป ะ ก า รั ง แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ที่ มี
ปะการังสด
น้าสะอาด

ปริมาณน้า

คุณภาพน้า
ค ว า ม ห ล า ก ระบบนิเวศ
หลายทาง
ชีวภาพ

สั ด ส่ ว นการใช้ ท รั พ ยากรน้ า
ทั้งหมด
ความเข้ ม ข้ น ของการใช้ น้ าใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Presence of fecal coliforms ความต้ อ งการออกซิ เ จนใน
in freshwater
องค์ประกอบน้า
การจัดการน้าเสีย
สัดส่ วนของพื้ นที่ บนบกที่ไ ด้รับ การจัด การพื้ นที่คุ้มครองที่ มี
การคุ้มครองทั้งหมด และภายใน ประสิทธิภาพ
ภูมินิเวศ
พื้นที่ของระบบนิเวศสาคัญที่
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ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดประกอบ
เลือกสรร
การกระจายตั ว ของที่ อ ยู่
อาศัย
พันธุ์สัตว์
การเปลี่ยนแปลงในสถานะของ ความอุด มสมบู ร ณ์ ของพั น ธุ์
พันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม
สัตว์สาคัญที่ถูกเลือกสรร
ความอุด มสมบู ร ณ์ ของพั น ธุ์
ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน
ก า ร พั ฒ น า สมรรถนะเศรษฐกิจ
ผลผลิต มวลรวมประชาชาติต่ อ อัตราการออมโดยรวม
เศรษฐกิจ
มหภาค
หัวประชากร
สัดส่วนการลงทุนใน GDP
อัต ราการออมสุ ท ธิและปรับ
เ ป็ น สั ด ส่ ว น ข อ ง ร า ย ไ ด้
ประชาชาติ
อัตราเงินเฟูอ
การคลังสาธารณะที่ยั่งยืน สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ประชาชาติ
การจ้างงาน
อัตราการมีงานทาของประชากร การทางานที่เปราะบาง
ผลิ ต ภาพแรงงานและต้ น ทุ น
แรงงานต่อหัว
สัดส่วนของผู้หญิงในการจ้างงาน
ที่ มี ร า ย ไ ด้ ใ น ภ า ค น อ ก
เกษตรกรรม
ข้อมูลและเทคโนโลยีการ อั ต ร า ผู้ ใ ช้ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ต่ อ การมีโทรศัพท์ประจาบ้านต่อ
สื่อสาร
ประชากร 100 คน
ประชากร 100 คน
การลงทะเบี ย นโทรศั พ ท์
มือถือต่อประชากร 100 คน
การวิจัยและพัฒนา
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย จ่ า ย
ประชาชาติ ด้ า นการวิ จั ย ต่ อ
GDP
การท่องเที่ยว
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
GDP
การเป็นหุ้นส่วน การค้า
ร้ อ ยละของการขาดดุ ล บั ญ ชี สัดส่วนของการนาเข้าสินค้า
ทางเศรษฐกิ จ
เดินสะพัดต่อ GDP
จากประเทศกาลังพัฒนาและ
ในระดับโลก
จากประเทศด้อยพัฒนา
ค่าเฉลี่ยกาแพงภาษีต่อสินค้า
ส่ ง ออกจากประเทศก าลั ง
พั ฒ นาและป ระเทศด้ อ ย
พัฒนา
ก า ร ค ลั ง ภ า ย น อ ก การให้ความช่ว ยเหลือด้านการ ก า ร ล ง ทุ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(External financing)
พั ฒ นาอย่ า งเป็ น ทางการที่ ใ ห้ โดยตรงทั้งขาออก-ขาเข้า (คิด
หรื อ ได้ รั บ (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละต่ อ เป็นร้อยละต่อ GDP)
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แบบแผนการ การบริโภควัสดุ
บริโภคและการ
ผลิต
การใช้พลังงาน

การผลิตและจัดการขยะ
การขนส่ง

ตัวชี้วัดหลัก
รายได้ประชาชาติ)

ตัวชี้วัดประกอบ

การส่งเงินกลับประเทศ (คิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ ต่ อ ร า ย ไ ด้
ประชาชาติ)
ความเข้ม ข้ น ของวั ส ดุ ในระบบ ก า ร บ ริ โ ภ ค วั ส ดุ ภ า ย ใ น
เศรษฐกิจ
ประเทศ
การบริโภคพลังงานรายปี ทั้งที่
เป็ นภาพรวมและแยกประเภท
ผู้ใช้หลักๆ
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
ทั้ ง ภาพรวมและรายกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจ
แหล่งกาเนิดขยะอันตราย
แหล่งกาเนิดขยะ
การจัดการและกาจัดขยะ
การจัดการขยะกัมมันตรังสี
รูป แบบการกระจายการขนส่ ง รู ป แบบการกระจายการ
ผู้โดยสาร
ขนส่งสินค้า
ความเข้ม ข้นของพลังงานใน
การขนส่ง

การกาหนดตัวชี้วัดข้างต้น ให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระหว่างมิติ สหประชาชาติ
ได้เผยแพร่แนวทางและระเบียบวิธีการทาตัวชี้วัดชุดนี้ในปี 2007 ทั้งนี้น่าสนใจว่า ในปัจจุบันมีความ
พยายามพัฒนาตัวชี้วัดวาระการพัฒนาหลัง 2030 ซึ่งได้บูรณาการเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในตัวชี้วัด
ดังกล่าวด้วย (Department of Economic and Social Affairs, 2016) และความน่าสนใจอีกประการ
ของตัวชี้วัดฉบับนี้ คือ ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดหลายหัวข้อซึ่งไปปรากฏในฐานะเปูาหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
เป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) เมื่อครบ
กาหนดเวลาของ MDGs ในระดับโลก มีการจัดทาวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 เพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้างหน้าโดยสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดให้มีกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดทาวาระการพัฒนาภายหลั งปี
2015 และมีการประชุมสุดยอดเพื่อรับรองวาระการพัฒนาในเดือนกันยายน ในเอกสาร Transforming
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัด
ความยากจนในทุกมิติและในทุกรูปแบบ สานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสาเร็จภายใต้ MDGs, SDGs
กาหนดเปูาหมายไว้ 17 ข้อและเปูาประสงค์ 169 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
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ตารางที่ 2.4 : เปรียบเทียบ MDGs และ SDGs
MDGs
(1) ขจัดความยากจนและหิวโหย

SDGs
(1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
(2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
(8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควร
(2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
(4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างคลอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี
(5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจ
ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
(4) ลดอัตราการตายของเด็ก
(3) สร้างหลักประกันว่าคนที่มีชีวิตมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
(5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
(6) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุข (6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรียและโรคสาคัญอื่นๆ
อนามัยสาหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
(7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน
(9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพั ฒ นาอุต สาหกรรมที่ ครอบคลุ ม และยั่ ง ยื น และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
(11) ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
(12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต
ที่ยั่งยืน
(13) ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
(14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(15) ปกปูอง ฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบน
บกอย่างยั่งยืน จัดการปุาไม้อย่ างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้ น สภาพกลั บ มาใหม่ และหยุ ด การสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก (17) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและ
ฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดั บโลกสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
(16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
2-20

MDGs

SDGs
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ

การเปรียบเทียบ MDGs และ SDGs ในตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับประเด็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนอย่างมาก ผสมผสานกับแง่มุมทางการเมือง
โดยเฉพาะเรื่องการลดความไม่เสมอภาคและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
สาหรับในประเทศไทย รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) (ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีหน้าที่ในการเสนอ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศ ประสานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ และติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์การพั ฒ นาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในการกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดาเนินงาน กพย.ได้กาหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่
ของกระทรวงหลักที่มีมาแต่เดิม
ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index) ความก้าวหน้าทางสังคมคือ
สมรรถนะของสังคมในการบรรลุ ความต้องการพื้นฐานของพลเมืองในสังคมนั้นๆ การสร้างปัจจัยที่
สนับสนุนให้พลเมืองและชุมชนสามารถยกระดับและสร้างความยั่งยืนให้คุณภาพชีวิตและสร้างเงื่อนไข
สาหรับปัจเจกบุคคลทุกคนในการบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่ ในขณะที่แนวคิดการพัฒนาที่กล่าวถึงข้างต้น
เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลก โดยเฉพาะสหประชาชาติ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทาง
สังคมเกิดจาก Social Progress Imperatives ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก ศาสตราจารย์ Michael E.Porter
แห่ง Harvard Business School ในปี 2011 ซึง่ มีการเผยแพร่ฉบับทดลองครั้งแรกในปี 2013 การพัฒนา
ดัชนีอยู่บนพื้นฐานการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
แต่ละเลยสมรรถนะของสังคม ดัชนีความก้าวหน้าของสังคมได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนาสังคมของ
Amartya Sen การออกแบบดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมมีหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ ใช้เฉพาะ
ตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น วัดที่ผลลัพธ์มิใช่ปัจจัยนาเข้าเป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับทุก
ประเทศ และสามารถนาไปปฏิบัติได้ โครงสร้างของดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมแสดงในภาพที่ 2.3
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ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม
ความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์
โภชนาการและบริการสุขภาพพื้นฐาน

โอกาส

พื้นฐานความอยู่ดีมสี ุข
การเข้าถึงความรู้ขั้นพื้นฐาน
การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ

สิทธิส่วนบุคคล
การเข้าถึงการศึกษาระดับสูง
เสรีภาพและทางเลือกของบุคคล
ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิ

อากาศ น้าและสุขอนามัย
ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัย
ความปลอดภัยในชีวิต
ประเทศนั้ น ๆ จั ด หาความจ าเป็ น เป็ น สถานที่ ส า ห รั บ ปั จ เจกบุ ค คล มี โ อกาสส าหรั บ ปั จ เจกบุ ค คลใน
พื้นฐานให้ประชาชนหรือไม่
และชุ ม ชนในการยกระดั บ และ การบรรลุ ศั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่
สร้างความยั่งยืนให้กับความอยู่เย็น หรือไม่
เป็นสุขหรือไม่

ภาพที่ 2.3 : โครงสร้างของดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม
ในรายงานปี 2015 มีการรายงานตัวชี้วัดความก้าวหน้าของสังคมจาก 133 ประเทศ ครอบคลุม
ประชากรโลกถึงร้อยละ 94 ทั้งยังมีข้อมูลบางส่วนจากอีก 28 ประเทศอีกด้วย (Porter, Stern, & Green,
2015) ดังนั้นแม้ว่าจะได้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลก แต่จากการที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง
ทาให้ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมจึงมีความน่าสนใจในฐานะตัวชี้วัดการพัฒนาทางสังคมที่เป็นทางเลือกที่
ไปไกลกว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness-GNH) ท่ามกลางความเคลื่อนไหว
ในการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดว่าด้วยความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏาน
ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก แนวคิดนี้มีนัยว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องใช้แนวทางแบบ
องค์รวมในการวัดความก้าวหน้า และให้ความสาคัญกับมิติของความอยู่ดีมีสุขในมุมมองที่ไม่ใ ช่มุมมองทาง
เศรษฐกิจ องค์ประกอบสาคัญของ GNH มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ธรรมาภิบาล การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทาให้ GHN
ให้สามารถสะท้อนคุณค่าองค์รวมได้มากขึ้น จึงมีการจัดแบ่ง 4 องค์ประกอบเป็น 9 เรื่อง ได้แก่ ความอยู่
เย็นเป็นสุขทางจิตวิทยา สุขภาพ การศึกษา การใช้เวลา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล ความสามารถในการอยู่รอดของชุมชน ความหลากหลายและการปรับเปลี่ยน
ทางนิเวศ และมาตรฐานการดารงชีวิต และจาก 9 เรื่องนี้ ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในรายละเอียดอีก 33 ตัว
ประเทศภูฏานได้เผยแพร่รายงานความสุขมวลรวมประชาชาติ ฉบับแรกในปี 2012 และรายงานปีล่าสุดใน
ปี 2015 (GNH Index, 2016)
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ภาพที่ 2.4 : BHUTAN GNH INDEX
หลังจากเผยแพร่แนวคิดครั้งแรก ที่ประชุมสหประชาชาติดูเหมือนจะยอมรับแนวคิดความสุขมวล
รวมประชาชาติในแง่ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม และประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมเป็นวัน
ความสุขนานาชาติ (International Happiness Day) แต่หลังจากผ่านไป 6 ปี มีการตั้งข้อสังเกตและ
วิจารณ์แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติในหลายประเด็น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปัจจัยภายในการพัฒนา
ของประเทศภูฏาน ได้แก่ จานวนเยาวชนตกงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 9 และวิกฤติหนี้สินที่สูงถึง
170% ของรายได้ประชาชาติ (Gyelm, 2016)
ถ้าพิจารณาในแง่ของระยะเวลา จะเห็นพัฒนาการและแนวคิดสาคัญของของแนวคิดการพัฒนา
ระดับโลกได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.5 : พัฒนาการของแนวคิดที่สาคัญในระดับโลก
Period
1990
1994

1997
2000
2013
2015

Actor

Concept

UNDP

Human Development Index
Health, Education and Living Standards
UNDP
Human Security (7 dimensions)
Economic Security; Food Security; Health Security;
Environmental Security; Personal Security; Personal
Security; Community Security; Political Security
EU Commission
Social Quality (4 dimensions)
Socio-Economic Security; Social Inclusion; Social
Cohesion; Social Empowerment
UN
MDGs (8 goals)
Harvard
Business Social Progress Index
School and its network Basic Human Needs; Foundation of Well-being;
Opportunity
UN
Post-2015 Development Agenda
Sustainable Development Goals (SDG)
Bhuthan
GNH (4 Pillars, 9 Domains)
political, economic, cultural, and environmental

จากพัฒนาการของแนวคิดการชี้วัดการพัฒนาในระดับโลกในตารางที่ 2.5 จะเห็นได้ว่า เปูาหมาย
ที่สาคัญของการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาและวิธีการวัดความก้าวหน้าในระดับโลก เป็นการพยายามใน
การกาหนดเปูาหมายการพัฒนาที่ลดความสาคัญของการพัฒนามิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว แต่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาในมุมมองที่เป็นองค์รวมมากขึ้น มีความพยายามในการใช้แนวคิดอื่นๆ มาถ่วงดุล
กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในมิติทางสังคม ให้ความสาคัญกับประชาชนที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของการ
พั ฒ นา ในขณะเดี ย วกั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ มิ ติ ที่ เ ป็ น ความสั ม พั น ธ์ ความแตกต่ า งของประชาชนกั บ
ประชาชนมากขึ้น มีประเด็นทางการเมืองมากขึ้น เช่น ความเสมอภาคและความเป็นธรรม การไม่กีดกัน
การไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาให้ ความยั่งยืน
ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสาคัญ และภายใต้วาระว่าด้วยความยั่งยืนนี้เอง ทาให้การกาหนดวาระการ
พัฒนาให้ความสาคัญกับทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานะแนวทางที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความพยายามแสวงหาทางเลือกในการวัดความก้าวหน้าใน
การพัฒนาก็ยังไม่สิ้นสุด Social Progress Index และความสุขมวลรวมประชาชาติ ถือเป็นตัวอย่างสาคัญ
ในการหาทางเลือกในการประเมินการพัฒนาเพื่อถ่วงดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในวาระที่การพัฒนาระดับ
โลกให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางเหล่านี้เป็นตัวอย่างในสาคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดและ
วาระการพัฒนาในอนาคต
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ส่วนที่สาม การศึกษาทบทวนแนวคิดการพัฒนา และการกาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา
ความพยายามในการกาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนามิใช่เรื่องใหม่ แม้แต่ในประเทศไทย มีความ
พยายามในการจั ด ท ารายงานตั ว ชี้ วั ด ทางสั ง คมฉบั บ แรก โดยฝุ า ยข้ อ มู ล และการศึ ก ษาการพั ฒ นา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดทาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี
2518 เป็นต้นมา (Leelakulthanit, 1992) ในขณะเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็มีบทบาทสาคัญในการจัดทาตัวชี้วัดการพัฒนาของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
รายงานการพัฒนามนุษย์ (ประเทศไทย) รายงานการดาเนินงานตามเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
และแม้แต่รายงานตามดัชนีความก้าวหน้าของมนุษย์ (Human Achievement Index) ที่เพิ่งมีการจัดทา
ในปี 2014 เป็นต้น นอกจาก สศช. แล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็มีบทบาท
ในการจัดทาตัวชี้วัดและมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
ในส่วนของสถาบันทางวิชาการ มีความพยายามในการพัฒนาตัว ชี้วัดการพัฒนาทางสังคมหลาย
ด้าน ที่สาคัญได้แก่
ความพยายามในการพั ฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย ริเริ่มโดยสานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ในปี 2539 และต่ อ มาได้ รั บ การพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจากสถาบั น วิ จั ย สั ง คม
จุ ฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลั ย ซึ่ง เริ่ มดาเนินการในปี 2541 และตี พิมพ์เ ผยแพร่คู่มือวิ ทยากรในปี 2547
(สถาบันวิจัยสังคม, 2547) การจัดทาตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยสังคม ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการกาหนดตัวชี้วัดของตนเอง โดยดาเนินการในชุมชนที่มีสภาพนิเวศและความเป็นมาที่
แตกต่างกันเป็นกรณีศึกษา 8 พื้นที่ (พื้นที่ลุ่มน้าและต้นน้า พื้นที่ชนบทเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่ชายฝั่ ง
ทะเล พื้นที่เกษตรที่ราบลุ่ม พื้นที่เกษตรที่ราบสูง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เมืองชายแดนและเมืองท่องเที่ยว
และพื้นที่ชุมชนแออัด) ด้วยมีความเชื่อว่าตัวชี้วัดชุมชนจะเหมือนกันสาหรับทุกชุมชนไม่ได้ ตัวชี้วัดที่จะ
เลือกต้องพัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพชุมชนชองสมาชิกในชุ มชนนั้นๆ จึงจะได้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
สภาพชุมชน ดังนั้น ผลผลิตที่สาคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมใน
ระดับจุลภาค และการพัฒนากระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้ชุมชนสามารถสร้าง
ตัวชี้วัดที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
สาหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
ประเมินสภาพทั่วไปของชุมชนที่ศึกษา (2) การประมวลและสังเคราะห์นิยาม “คุณภาพชีวิต” “ชุมชน”
และ “การพัฒนา” (3) การนาแนวคิดคุณภาพชีวิตมากาหนดเป็นประเด็นตัวชี้วัด (4) นาประเด็นตัวชี้วัดไป
ปรึกษาและปรับในชุมชน (5) การสารวจข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูล (6) การจัดทาตัวชี้วัดตามเปูาหมาย
การพัฒนา และ (7) การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาตัวชี้วัด เนื้อหาตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 8 ด้านคือ เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพอนามัย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและจิตใจ สื่อและข้อมูลข่าวสาร ประชาสังคม และครอบครัว และอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติม
ตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เช่น ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน (พื้นที่เกษตรที่
ราบลุ่ ม , พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม) การแพร่ ร ะบาดของโรคเอดส์ แ ละยาเสพติ ด (พื้ น ที่ เ มื อ งชายแดนและ
ท่องเที่ยว) เป็นต้น
ในเวลาเดียวกัน ยังพบว่ามีความพยายามพัฒนาตัวชี้วัดความสุข โดยยงยุทธ ขจรธรรมและคณะ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ยงยุทธ และ และคณะ, 2543) สาหรับ
ตัวชี้วัดความสุขนี้ ในปี 2553 มีการพัฒนาของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (พระมหาสุ
ทิตย์ และ เขมณัฏฐ์, 2553) อีกด้วย นอกเหนือจากความพยายามดังกล่าว ยังพบว่ามีการพัฒนาตัวชี้วัด
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ความอยู่ดีมสี ุข โดยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
มีความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตั้งแต่ปี 2549 และต่อมามีการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
และความอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2550-2552) และมีโครงการสารวจคุณค่าเกี่ยวกับ
ความอยู่ ดีมีสุ ขและการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืน (2553-2555) ด้ว ย อย่างไรก็ดี ความพยายามของ WeSD
เกิดขึ้นในขอบเขตพื้นที่จากัด กล่าวคือในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ทาให้
เผยแพร่อยู่ในขอบเขตไม่กว้างขวางนัก ในส่วนขององค์กรภาคประชาสั งคม พบว่ามีความพยายามในการ
พัฒนาตัวชี้วัดเฉพาะด้าน อย่างเช่น ความมั่นคงทางอาหาร (ศจินทร์, 2555) และตัวชี้วัดความมั่นคงทาง
อาหารในระดับชุมชนด้วย (สุภา, 2555)
เมื่อพิจารณาในเชิงญาณวิทยาของการพัฒนาตัวชี้วัด อุปสรรคสาคัญของความพยายามในการ
พัฒนาตัวชี้วัดที่ผ่านมาคือปัญหาความขัดแย้งระหว่างความเป็นอัตวิสัย (subjective) กับวัตถุวิสัย (objective)
ของตัวชี้วัดการพัฒนา กล่าวคือ ในขณะที่การพัฒนาตัวชี้วัดโดยทั่วไปมุ่งแสวงหาความเป็นวัตถุวิสัยของ
ตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถใช้ได้เป็นการทั่วไป (generalization) แต่จากสภาพความเป็นจริงที่สภาพของ
สังคม/ชุมชน มีความแตกต่าง/หลากหลาย เมื่อพยายามสร้างตัวชี้วัดที่ใช้วัดในภาพรวม จึงติดกับอยู่กับ
การใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่วัดได้แต่เพียงลักษณะหยาบๆ แต่ละเลยคุณค่าหรือคุณภาพในรายละเอียด และ
ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นรายละเอียดก็ไม่สามารถใช้เป็นการทั่วไปได้
นอกจากนี้ ในเชิงเนื้อหาพบว่า ในภาพรวมการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาให้ความสาคัญกับการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจกับมิติอื่นๆ แต่ประเด็นเรื่องความยั่งยืนและความเป็น
ธรรมอันเป็นวาระระดับโลก ตลอดจนความก้าวหน้าของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพิ่งจะมีการ
พัฒ นามาไม่น านมานี้ ยั งขาดการพัฒ นา ดังนั้น หากจะมี การพัฒ นาตัว ชี้ วัดการพัฒ นาในยุคปั จจุบั น
ประเด็นจาเป็นต้องให้ความสาคัญ ควรมีดังนี้
(1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การแก้ปัญหาความยากจน ความมั่นคงทาง
อาหาร การมีหลักประกันเรื่องการผลิต/การบริโภคที่ยั่งยืน
(2) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(3) การพัฒนาทางการศึกษา การมีการศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม ตลอดจนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
(4) ความเสมอภาคทางเพศ
(5) ความมั่นคงทางสุขภาพ การดารงชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะ และมีสวัสดิการ
(6) ความมั่นคงด้านพลังงาน
(7) การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความต้านทานและยั่งยืน
(8) การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(9) การอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งบนบกและในน้า
(10) การลดความเหลื่อมล้า
(11) สังคมที่สงบสุข ส่งเสริมธรรมาภิบาลและกระบวนการยุติธรรม
(12) การเข้าถึงและรู้เท่าทันสื่อ
(13) การมีส่วนร่วม/เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในระดับโลก
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2.2 กรณีศึกษาตัวชี้วัดดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา (Canadian Index of Wellbeing: CIW)
นาเสนอกรณีศึกษาตัวชี้วัด ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา (Canadian Index of
Wellbeing: CIW) ซึ่งมีความน่าสนใจถึงที่มาที่ไป และมีแนวคิด แนวทางในการพัฒ นาดัชนีที่น่าสนใจใน
การนาไปพัฒนาดัชนีของประเทศไทย
ที่มาของ CIW
CIW เป็นการวัดความอยู่เย็นเป็นสุข ที่เป็นการวัดที่กว้างกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจแบบของ GDP โดย
ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชาวแคนาดา และระดั บ ที่ เ จาะลึ ก ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ เ รื่ อ ง
มาตรฐานความเป็ น อยู่ สุ ข ภาพ สิ่ งแวดล้ อม การศึก ษา เวลาที่ ใช้ พลั งของชุ มชน การมี ส่ ว นร่ว มใน
ประชาธิปไตย การพักผ่อน และการเข้าร่วมวัฒนธรรม หากอธิบายให้เข้าใจ CIW นั้นคือ ดัชนีชี้วัดตัวหนึ่ง
ระดับชาติที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดา มีการวัดข้ามประเด็นหมวดหมู่ที่มีความสัมพันธ์กัน
โดย CIW ไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นการประเมินที่เป็นแบบเอกเทศ (Silo) โดยจะเป็นการฉายให้เห็นจานวน
จุดเชื่อมต่อที่สาคัญของแต่ละหมวดหมู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของรายได้ และการศึกษา มีการเชื่อมกับ
ประเด็นหมวด การเปลี่ยนแปลงในสุขภาพ ซึ่ง CIW เป็นเครื่องมือที่เข้มแข็ง เหมาะนาไปใช้กับผู้กาหนด
นโยบาย ผู้มีอานาจตัดสินใจ สื่อ องค์กรชุมชน และบุคคลทั่วไปที่อยากทาความเข้าใจ
สาหรับ CIW เป็นการศึกษาเพื่อวัดความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดา โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2009
เป็นงานวิจัยที่พิจารณา ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 8 กลุ่ม(Domain) ที่เชื่อมกัน ได้แก่ สุขภาพ
มาตรฐานความเป็นอยู่ พลังของชุมชน สิ่งแวดล้อม การพักผ่อนและการเข้าร่วมวัฒนธรรม การศึกษา การ
ใช้เวลา และการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย รวมทั้งสิ้น 64 ตัวชี้วัด ที่มาจากแหล่งข้อมูล 130 แหล่งในการ
ติดตามข้อมูลของแต่ละกลุ่มดัชนี6
CIW มีการทางานแบบเครือข่าย โดยเครือข่าย CIW เป็นการเริ่มต้นจากหน่วยงานระดับประเทศ
ที่เป็นหน่วยงานองค์กรอิสระ (ที่ไม่ใช่กลุ่มองค์กรทางการเมืองระดับชาติหรือผู้นาระหว่างประเทศ) ซึ่งจะ
เป็นนักวิจัย และคนทั่วไป พลเมืองรากหญ้า ที่ช่วยกันพัฒนาดัชนีนี้ให้เกิดขึ้น ซึ่ง เครือข่าย CIW จะมี
สานักงานตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ เป็นการทางานพัฒนาแบบ
องค์รวม และบูรณาการให้เกิดการวัดผลใกล้เคียงกับ เปูาหมายความอยู่เย็นเป็นสุข สาหรับเครือข่าย CIW
จะเผยแพร่ ข้อมูลผลลัพธ์ ที่จะสร้างแรงจูงใจที่จะ สามารถพัฒนาให้ความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดขึ้นผ่าน
นโยบายที่ก้าวหน้า ที่ตอบสนองความต้องการ และสร้างคุณค่าให้กับชาวแคนาดา7
แนวคิดของการพัฒนาดัชนีชี้วัด
CIW นั้นเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนจากแนวคิดแค่เรื่องเศรษฐกิจทีจ่ ะหมายรวมไปถึงความวิกฤติในพื้นที่
ต่อประชากรที่อยู่อาศัย ที่จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยยกระดับความอยู่เย็นเป็นสุข โดยกรอบแนวคิดการทางาน
ของ CIW ทาให้เข้าใกล้ระบบที่คาดหวัง และมีการระบุตัวแปรสาคัญที่จะเป็นจุดคานงัด ทาให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกในการไปให้ถึงความอยู่เย็นเป็นสุข8

6

Canadian Index of Wellbeing. [Online]. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม, 2560, จาก http://www.otf.ca/what-wefund/canadian-index-wellbeing?redirected=1.
7
Canadian Index of Wellbeing. [Online]. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม, 2560, จาก
http://wikiprogress.org/articles/initiatives/canadian-index-of-wellbeing/.
8
Canadian Index of Wellbeing: Framework. [Online]. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม, 2560, จาก
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/what-we-do/framework.
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ภาพที่ 2.5 : แสดงจานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม (Domain)
ที่มา : The 2016 CIW National Report

กรอบการทางานของ CIW เป็นการผสมผสานตัวชี้วัดทั้ง 64 ตัว ที่จะช่วยผลักดันให้เห็นภาพรวม
ของคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการนาไปใช้ นั้น ส่วนที่สาคัญที่เป็นพื้นฐานสาหรับ CIW คือ CIW Composite
index ด้วยเป็นแนวทางที่จะติดตามความก้าวหน้าในเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดา
CIW จะเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนตั้งคาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจ และทางเลือกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สาหรับชาวแคนาดาเอง การใช้กรอบแนวคิด มีผลทาให้เกิดศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของ
มุมมองความคิดของชาวแคนาดา และการดาเนินชีวิตที่จะนาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
นิยามที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการนิยามเรื่อง ความอยู่เย็นเป็นสุขนั้น ทางผู้จัดทาดัชนีมีการให้ความหมายว่า “ความอยู่
เย็นเป็นสุข คืออะไร” โดยอธิบายว่า คือ “การอยู่อาศัยในที่ที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อย
ที่สุดควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ ได้แก่ มาตรฐานความอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพที่แข็งแรง
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พลังของชุมชน การศึกษาของประชาชนพลเมือง ความสมดุลของการใช้เวลา การมี
ส่วนร่วมของประชาธิปไตยในระดับสู ง และการเข้าถึงและการเข้า ไปมีส่วนร่วมในการพักผ่อนหย่อนใจ
และการเข้าร่วมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ”
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The presence of the highest possible quality of life in its full breadth of
expression focused on but not necessarily exclusive to: good living standards, robust
health, a sustainable environment, vital communities, an educated populace, balanced
time use, high levels of democratic participation, and access to and participation in
leisure and culture.9
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด
สาหรับ CIW นั้นจะมีการเลือก หัวเรื่องของดัชนี (Headline Indicators) แต่ละกลุ่ม เพื่อทาการ
วัดผลให้เห็นภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ผ่านแนวคิดที่ว่า ต้นไม้ต้นเดียวก็สมารถทาให้เห็นความงามของปุาใน
แคนาดาได้ทั้งหมด โดยที่เมื่อได้เห็น ต้นไม้แล้ วก็ จะทาให้อาจจะรู้สึกชื่นชม หรือเห็ น ความท้าทายที่จะ
พัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นก็ได้ โดยหลักการของดัชนีชี้วัด CIW นี้ คือ เป็นการวัดผลผ่านตัวเลขๆเดียวที่เป็น
ตัวแทนของมิติที่หลากหลายได้ โดยทางสมาชิกที่ร่วมจัดทา มีการละเลยปรัชญาและระเบียนแบบแผน
วิธีการในการถกเถียงกันไปบ้าง เพื่อนาไปสู่การขั้นตอนสุดท้ายของสมมติฐานต่างๆ และหลักการได้เกิดขึ้น
ได้จริง โดยก็ยังคาดหวังว่าจะนาไปสู่การถกเถียงให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นได้ในอนาคต
สิ่งที่แสดงความเป็น CIW ได้อย่างน่าจดจานั้นคือ “Measuring what matter หรือ เป็นการวัด
อะไรที่เป็นเรื่องสาคัญ”
โดยแนวทางการวิธีการพัฒนาตัวชี้วัด มี 3 แบบ โดยมีแนวทางดังนี้ 1) แบบ Top-Down เป็น
การใช้ทฤษฏีในการกาหนด โดยเริ่มต้นจากหนึ่งหัวข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุข โดยทา
การสร้างกรอบความคิดและหาองค์ประกอบ และปัจจัยต่างๆ ให้ครอบคลุม 2) แบบ Bottom-Up โดย
เริ่มจากเรื่องเดียวเช่นกัน แล้วทาการค้นหาจากข้อมูลที่มีพร้อมเพื่อคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ 3) BiDirectional เริ่มจากเรื่องหนึ่ง แล้วใช้ทั้งสองแบบแรกมาผสมกัน ไปพร้อมๆกัน
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวชี้วัด
สาหรับการเลือกตัวชี้วัด มีเกณฑ์หลักๆ อยู่ 2 แบบ คือ
1) แบบ Acceptability เป็นเกณฑ์ที่จะมีเงื่อนไขทั้งสิ้น 12 ข้อ เพื่อใช้ในการคานึงถึงในการ
เลือกตัวชี้วัด ดังนี้
1. เลือกมีความใกล้เคียงกับความสนใจของกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการรับฟัง
2. เลือกตัวชี้วัดที่ง่ายต่อการเข้าใจ
3. ความน่าเชื่อถือ มีเหตุผลรองรับ และไวต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ไม่มีความเอนเอียงทางการเมือง
5. เหมาะสมกับเวลา ง่ายต่อการได้มาซึ่งข้อมูล และทันต่อเวลาที่กาหนดไว้
6. สามารถเปรียบเทียบ ข้ามขอบเขตที่กาหนดไว้ และข้ามกลุ่ม
7. อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง (Objective) หรืออยู่บนพื้นฐานข้อคิดเห็น (Subjective)
8. เป็นตัวชี้วัดที่ให้ผลเชิงบวกหรือเชิงลบพอๆกัน
9. เป็นแค่ตัวชี้วัดระดับองค์ประกอบเสริมก็ได้ หรื อเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ส่งผลลัพธ์ ของการอยู่เย็น
เป็นสุขก็ได้ หรือทั้งสองอย่าง
10. เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องในระดับบุคคล หรือระดับกลุ่ม ทั้งของสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต
11. ระบุให้เห็นถึงความโปร่งใส และมีกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
9

Canadian Index of Wellbeing. [Online]. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม, 2560, จาก
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/what-wellbeing
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12. สามารถผลักดันไปอย่างมีความเชื่อมโยง และมุมมองที่ครอบคลุมของความอยู่เย็นเป็นสุข
ของชาวแคนาดา
สาหรับเกณฑ์แบบ Acceptability นั้นจะไม่สามารถใช้ระบุได้ละเอียดมากนัก แต่จะใช้สาหรับ
เป็นแนวทางในการเปิดประเด็นถกเถียงกันต่อให้เกิดการปรับปรุงต่อไป
แบบ 2) Critical Issues เป็นเกณฑ์ทใี่ ช้เลือกตัวชี้วัดเข้ามาเพื่อทาการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง
ในขั้นสุดท้าย ให้เกิดความครบถ้วนในการพิจารณา โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. ปัจเจกบุคคล หรือเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองอย่าง เช่น รายได้ต่อหัว เป็นการแสดงถึงผล ปัจเจก
บุคคล ส่วน อัตราการว่างงาน เป็นการแสดงถึงผล ระดับกลุ่ม
2. ความเชื่อมโยงระดับพื้นที่ (Spatial Coordinates) เช่น ขนาดของกลุ่มในพื้ นที่ที่มีความ
เข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศ อาจมีความแตกต่างจากขนาดของกลุ่มในพื้นที่ ที่มีความเข้าใจ
เรื่องอาชญากรรม
3. เชื่อมกันชั่วคราว (Temporal Coordinates) เช่น เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ที่จะเข้าใจถึง
เรื่องๆหนึ่งมากกว่า
4. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชากร(Population Composition) เช่น การวิเคราะห์จาก ภาษา
เพศ อายุ การศึกษา โรคติดต่อ รายได้ และอื่นๆ ที่อาจจะเปิดเผยหรือปกปิดเป็นความลับ
5. ลักษณะของกลุ่ม (Domains of life composition) เช่น ความแตกต่างของกลุ่มที่เหมือนจะ
เป็นเรื่องสุขภาพ อาชีพ ลักษณะครอบครัว ครัวเรือน และอื่นๆ จะให้มุมที่แตกต่างกัน
6. ตัวชี้วัดแบบ Objective หรือ Subjective โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือนโดยเจ้าของบ้านเอง
กับผู้ที่เชียวชาญในชุมชน อาจมีความแตกต่างกัน
7. ตัวชี้วัดแบบเชิงบวก หรือเชิงลบ
8. ตัวชี้วัดแบบ Input หรือ Output
9. มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ และต้นทุน (Benefits and Costs) เช่น Market Value ของ
สถานรับเลี้ยงเด็ก สาหรับบุคคลเองอาจต่ากว่า แต่สาหรับสังคมอาจได้ประโยชน์มากกว่า
10. ประชากรที่เป็นผู้รับ (Recipient Populations) ที่ต้องระบุว่าใครจะเป็นได้รับในส่วนของ
ประโยชน์ หรือเป็นต้นทุน
11. สเกลการวัด (Measurement Scales) เป็นความแตกต่างในระดับการวัดผล เช่น การวัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และการวัดความอยู่เย็นเป็นสุขในรูปแบบอื่นๆ
12. เจ้าหน้าที่ทาการวิจัย (Research Personnel) โดยอาจเป็นความแตกต่างมุมมองเกี่ยวกับ
ความสาคัญในการกากับติดตาม และการประเมินว่าอะไรที่จะต้องติดตาม
13. Report Reader คนที่ทาหน้าที่ทบทวน และเขียนรายงาน ทีทาให้ผู้ที่รับฟัง มีความเข้าใจ
รับรู้ที่แตกต่างกันไป
14. Aggregation Function การรวมกลุ่มฟังก์ชั่น หรือการรวม Indicators เป็นการผสมผสาน
บูรณาการ หรือรวมเข้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง หรือมุมมอง
15. การกระจาย (Distribution) เป็ นแบบไหน เพราะการวั ด ความโน้ ม เอี ยง ที่ แตกต่ างกั น
สามารถปกปิดความผิดปกติของข้อมูล ต้องทาให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด
16. ผลกระทบจากระยะทาง (Distance Impacts) เช่น ประชาชนที่อาศัยในที่หนึ่ง อาจเข้าถึง
สิทธิต่างๆ ได้แต่ในที่ๆ อื่นอาจแตกต่างกันไป
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17. ที่มาของความสัมพันธ์ (Casual Relations) คือจาเป็นต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไร และ
อะไรจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับอะไร เพื่อลดการนับซ้า และมีความซ้าซ้อนของตัวชี้วัด
18. อัตราลด (Discount Rates) เท่าไหร่ที่ควรจะเป็นส่วนลดของต้นทุนและประโยชน์บอกให้
ทราบถึงผลในอนาคตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
19. ระดับความน่าเชื่อถือ (Confidence Levels) ระดับไหนที่จะสามารถยอมรับได้
20. ผู้ทีทาการตรวจสอบ (Validators or Auditors) ว่าใครจะสามารถตัดสินใจว่าเพียงพอหรือ
เหมาะสม
21. เกณฑ์ของการตรวจสอบ (Validating or Auditing Criteria) อะไรจะเป็นเกณฑ์บ้างที่จะทา
ให้สรุปได้ว่าเหมาะสมเพียงพอ
ภาพรวมกลุ่ม(Domain)ตัวชี้วัด10
CIW มี ก ารระบุ ตั ว ชี้ วั ด เป็ น การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพชี วิ ต 8 กลุ่ ม ตั ว ชี้ วั ด โดย
กระบวนการที่ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดของทั้ง 8 กลุ่มนี้ จะเริ่มจากฟังเสียงของชาวแคนาดาเกี่ยวกับว่า
อะไรคือความสาคัญของคุณภาพที่เขาอาศัยอยู่ บ้าง จากนั้นนักวิจัยนาไปพัฒนาเป็น 8 กลุ่มตัวชี้วัด และ
กลุ่มเกณฑ์สาหรับการเลือกตัวชี้วัด สาหรับ 3 ประเด็นจาก 2 กลุ่มตัวชี้วัดนั้น กลุ่มการพักผ่อนหย่อนใจ
และการเข้าถึงประเพณีการเข้าร่วมวัฒนธรรม และกลุ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ จะไม่มีเกณฑ์ในการเลือก
ตัวชี้วัด ซึ่งยังเป็นช่องว่างของข้อมูลอยู่ ที่ต้องพัฒนาต่อไป โดยเปูาหมายของ CIW ประชาสัมพันธ์ว่าการ
เก็บข้อมูลนั้นจะสะท้อนความจริงของชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวแคนาดาได้ สาหรับรายละเอียดกลุ่ม
ตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มของ CIW มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.พลังของชุมชน (Community Vitality) วัดผลในเรื่องความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยทา
การวัดผลภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้อยู่อาศัย ภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม โดย
วัดผลระดับปัจเจก หรือระดับกลุ่ม บรรทัดฐาน และคุณค่าในสังคม ซึ่งมีมิติคือวัด ทัศนคติ
สาหรับแนวคิดของกลุ่มตัวชี้วัดพลังของชุมชน ประกอบด้วย 4 มิติ ใน 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยแรก
คือ กลุ่มความสัมพันธ์ในสังคม มี 3 มิติประกอบด้วย การเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม การให้การสนับสนุน
สังคม และความปลอดภัยในชุมชน ในส่วนของกลุ่มย่อยที่สอง ประกอบด้วย ทัศนคติในชุมชนและ ในเรื่อง
อื่นๆ สาหรับข้อมูลตัวชี้วัดมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.6 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องพลังชุมชน
กลุ่ม

มิติ

ตัวชี้วัด

1.ความสัมพันธ์ในชุมชน
(Social Relationships)

1.การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มใน
สังคม (Social
engagement)

1. สัดส่วนของประชากรที่รายงานอย่างเต็มที่ หรือ
บ่อยครั้งที่แสดงให้เห็นถึงสานึกความเป็นเจ้าของ
ชุ ม ชน(Percentage of population that
reports very or somewhat strong sense of
belonging to community)
2.สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่าไม่ได้รับค่าจ้าง
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กลุ่ม

มิติ

ตัวชี้วัด
สาหรับการเป็นอาสาสมัครในระดับกลุ่มหรือองค์กร
Percentage of population reporting unpaid,
formal volunteering for groups or
organizations

2.บ ร ร ทั ด ฐ า น แ ล ะ
คุ ณ ค่ า ในสั ง คม Social
Norms and Values

2.การสนั บ สนุ น ในสั ง คม
(Social support)

1.สัดส่วนของประชากร ที่มีเพื่อนสนิทอย่างน้อย 5
คน หรือมากกว่า (Percentage of population
with 5 or more close friends)
2.สัดส่วนของประชากร ที่อุทิศตนช่วยเหลือ โดย
ไม่ได้รับค่าจ้างPercentage of population that
provides unpaid help to others on their
own

3.ความปลอดภัย ในชุ ม ชน
(Community safety)

1.สัดส่วนของประชากรที่รู้สึกปลอดภัย เมื่อเดินคน
เดียวเวลากลางคืน (Percentage of population
that feels safe walking alone after dark)
2.ข้ อ มู ล จากดั ช นี ค วามรุ น แรงของอาชญากรรม
(Crime Severity Index)

1.ทัศนคติในชุมชนและ ใน
เ รื่ อ ง อื่ น ๆ ( Attitudes
towards others and
community)

1.สั ด ส่ ว นของการมี เ หตุ ก ารณ์ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ
ในช่ ว ง 5 ปี ใ ห้ ห ลั ง ที่ เ กิ ด จากเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ
(Percentage experiencing discrimination in
past 5 years based on ethno-cultural
characteristics)
2.สั ด ส่ ว นของประชากร ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการ
ไว้ ว างใจผู้ ค นในสั ง คม (Percentage
of
population that believe that most or many
people can be trusted)
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2.การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย (Democratic Engagement) เป็นการวัดการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง ในระดับสังคมที่อยู่ และในระดับภาพรวมการปกครอง คือวัดการดาเนินงานของรัฐบาล
แคนาดา และบทบาทของชาวแคนาดา กับบทบาทของสถาบันของเขา ในฐานะพลเมืองของโลก
ตารางที่ 2.7 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย
มิติ

ตัวชี้วัด

1.การมีส่วนร่วม
(Participation)

1.สั ด ส่ ว นของการออกเสี ย งลงคะแนนในการเลื อ กตั้ ง ต่ า งๆของประเทศ
(Percentage of voter turnout at federal elections)
2.อั ต ราส่ ว นของการลงทะเบี ย น ของผู้ มี สิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง (Ratio of
registered to eligible voters)
3.สั ด ส่ ว นของประชากร ที่ เ ป็ น อาสาสมั คร ส าหรั บ เรื่ องกฎหมาย การผลั ก ดั น
กฎหมายหรือนโยบาย หรือกลุ่มการเมือง (Percentage of population that
volunteers for a law, advocacy or political group)
4.สัดส่วนช่องว่างระหว่างการมาลงเสียงเลือกตั้งต่างๆ ระหว่างคนแก่และคนหนุ่ม
สาว (Gap in percentage turnout between older and younger voters)

2. การสื่อสาร
(Communication)

(สัดส่วนสมาชิกของรัฐสภา มีความศรัทธา ส่งข้อมูลสื่อสารไปยังประชาชนคนอื่นๆ)
Percentage of Members of Parliament's office budget devoted to
sending communications to constituents

3.ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า
(Leadership)

1.สัดส่วนของผู้หญิงในเข้าไปมีตาแหน่งในรัฐสภา (Percentage of women in
Federal Parliament)
2.สัดส่วนของประชากรโดยส่วนมากหรือพอสมควรถึงพอใจกับการดาเนินงานบน
วิถีทางประชาธิปไตยของแคนาดา (Percentage of population that is very or
fairly satisfied with way democracy works in Canada)
3.สั ด ส่ ว นของประชากร ในจ านวนที่ ม าก ที่ ค่อ นข้า งจะมี ความมั่ น ใจในการ
ดาเนินงานของรัฐสภา(Percentage of population with a great deal or quite
a lot of confidence in Federal Parliament)
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3.การศึกษา เป็นการวัด การอ่านออกเขียนได้ และระดับทักษะของประชากร ที่หมายรวมถึง
ความสามารถของเด็กและผู้ใหญ่ ในการดาเนินชีวิตภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง และการวางแผนสาหรับ
ตั้งรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ตารางที่ 2.8 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการศึกษา
มิติ

ตัวชี้วัด

1.สังคม และความสามารถทางอารมณ์( Social
and emotional competencies)

จานวนของเวลาที่ใช้ไปในกิจกรรมที่พูดคุยเป็นหลัก ในเด็ก
ช่วงอายุ 0-14 ปี (Amount of time spent in talkbased activities with children aged 0 to 14 years)

2.ความรู้ แ ละทั ก ษะจากการเรี ย นขั้ น พื้ น ฐาน
(Basic educational knowledge and skills)

1.สัดส่วนของเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี อยู่ในการดูแล ของ
ศูนย์เลี้ยงเด็ก Percentage of children aged 0 to 5
years for whom there is a regulated centre-based
child care space
2.อัตราส่วนของนักเรียน ต่อนักการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
(Ratio of students to educators in public schools)

3. ภาพรวมความสาเร็จการศึกษา การบรรลุผล
สาเร็จ และการมีส่วนร่วม (Overall academic
achievement,
attainment,
and
participation)

1.ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ ย ต่ อ จ านวนนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นรั ฐ
(Average expenditure per public school student
($2013))
2.สัดส่วนของประชากร อายุ 25 ปี และที่แก่กว่า มีส่วนร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษาPercentage of population
aged 25 and older participating in educationrelated activities
3.ค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนรายปีของนักศึกษาชั้นปริญญา
ตรี ข องคานาดา (Average
annual
Canadian
undergraduate tuition fees ($2015))
4.สั ด ส่ ว นของชาวแคนาดา อายุ 20-24 ปี ที่ เ รี ย นจบ
มัธยมศึกษา แล้วเข้าไปเป็นแรงงานในระบบ(Percentage
of Canadians 20 to 24 years of age in labor force
completing high school)
5.สั ก ส่ ว น ข อ ง ค น อ า ยุ 25-64 ปี ที่ เ รี ย น จ บ ใ น ชั้ น
มหาวิทยาลัย (Percentage of 25 to 64 year olds in
population with a university degree)
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4.สิ่งแวดล้อม เป็นการวัดถึงสถานการณ์ และแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของแคนาดา โดย
มองผ่านจานวนที่มีอยู่และการเพิ่มขึ้นลดลง ของสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมในแคนาดา
ตารางที่ 2.9 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องสิ่งแวดล้อม
มิติ

ตัวชี้วัด

1.อากาศ (Air)

1.โอโซนที่ระดับพื้นดิน (Ground level ozone (population weighted in parts
per billion))
2.การปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Absolute greenhouse
gas emissions (megatonnes of CO2 per year))

2.พลังงาน (Energy)

1. พลั ง งานที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ขั้ น ปฐมภู มิ (Primary energy production
(terajoules))
2.พลังงานที่ใช้ในที่อยู่อาศัย (Residential energy use (petajoules per 1,000
households))

3.น้าจืด (Freshwater)

1. ปริมาณการผลิตน้ารายปี ในแคนาดาตอนใต้ (Annual water yield in
Southern Canada (km3))

4.วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ (NonRenewable
materials)

ดัชนีการนาเหล็กกลับมาใช้ใหม่ (Viable Metal Reserves Index)

5.ทรัพยากรทางชีวภาพ
(Biotic Resources)

1.จานวนพื้นที่ทาฟาร์ม (Total farm land (hectares))
2.รอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) คือ ขนาดของพื้นที่บนโลกที่ต้องใช้ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการทั้งหมดนับตั้งแต่เรื่องอาหาร ไปจนถึงไม้ หรือแร่ธาตุ รวมทั้ง
กระบวนการจัดการกับของเสียทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสาหรับจุลินทรีย์ พืช
และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลก หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการวิเคราะห์หาสัดส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์/อุปทานข้างต้นของมนุษย์
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5.สุ ข ภาพของประชากร เป็ น การวั ด ทางกายภาพ ทางจิ ต ใจ และสั ง คมความเป็ น อยู่ ของ
ประชากรในแคนาดา โดยมองที่ ลั กษณะความแตกต่างของสถานะสุขภาพ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพอนามัย
ตารางที่ 2.10 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องสุขภาพของประชากร
มิติ

ตัวชี้วัด

1.ค ว า ม อ ยู่ เ ย็ น เ ป็ น สุ ข ส่ ว น ตั ว
(Personal Wellbeing)

สัดส่วนของประชากร นั้นมีอัตราภาพรวมสุขภาพพื้นฐานดีมากหรือ
ยอดเยี่ยม (Percentage of population that rates their overall
health as very good or excellent)

2.เงื่ อ นไขสุ ข ภาพทางกาย(Physical
Health Conditions)

สัดส่วนของประชากร ที่มีรายงานเป็นโรคเบาหวาน (Percentage of
population with self-reported diabetes)

3. อายุโดยเฉลี่ย และอัตราการตาย
Life Expectancy/Mortality

อายุโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (Life expectancy at birth in years)

4.สุขภาพทางจิต (Mental Health)

สั ด ส่ ว นของประชากร ที่ มี อั ต ราสุ ข ทางจิ ต ดี ม าก หรื อ ยอดเยี่ ย ม
(Percentage of population that rates their mental
health as very good or excellent)

5.สุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐาน ( Functional
Health)

สัดส่วนของประชากร ขาดงานจากปัญหาสุขภาพ หรือข้อจากัดใน
การท ากิจ กรรมต่ างๆ (Percentage of population with
an absence of health or activity-based limitations)

5.รู ป แ บ บ ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต แ ล ะ
พฤติกรรม (Lifestyle and Behavior)

สัดส่วน ระดับรายวันหรือโอกาสจะทาให้เกิดนั กสูบรุ่นเยาว์ อายุ 1219 ปี (Percentage of daily or occasional smokers among
teens aged 12 to 19 years)

6.การสาธารณสุข (Public Health)

สัดส่วนของประชากร ที่ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ในปีที่ผ่าน
มา (Percentage of population getting influenza
immunization in past year)

7.สถานบริหารสุขภาพ (Health Care)

สัดส่วนของชาวแคนาดาเข้าไปรับการรักษาจากหมอ (Percentage
of Canadians with a regular medical doctor)
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6.การพักผ่อนหย่อนใจ และการเข้าถึงประเพณี การเข้าร่วมวัฒนธรรม เป็นการวัดกิจกรรมใน
พื้นที่ที่เป็นการเข้าร่วมวัฒนธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ การแสดงออกของประชาชน
ในพื้นที่ โดยสนใจศิลปะในระดับพื้นที่ และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน
ตารางที่ 2.11 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ
มิติ

ตัวชี้วัด

1.ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participation)

1.สั ด ส่ ว นเฉลี่ ย ของการใช้ เ วลา ในวั น ก่ อ น ไปกั บ กิ จ กรรมผ่ อ นคลายทางสั ง คม
(Average percentage of time spent on the previous day in social leisure
activities) เช่นการนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนๆ หรือการไปพบใครสักคนในละแวกบ้านของ
ตน
2.สัดส่วนเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในวันก่อนไปกับเรื่อง ศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
(Average percentage of time spent on the previous day in arts and
culture activities)
3.ความถี่เฉลี่ยเป็นรายเดือนของการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางกายภาพ (Average
monthly frequency of participation in physical activity lasting over 15
minutes ) เช่นการขี่จักรยาน การออกกาลังกาย และกีฬาต่างๆ
4.ค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาของศิลปะการแสดง (Average attendance per
performance in past year at all performing arts performances)
5.จานวนเฉลี่ยของชั่วโมงในการเป็นอาสาสมัครสาหรับเรื่องวัฒนธรรม หรือกิจกรรม
นันทนาการ (Average number of hours volunteering for culture and/or
recreation organizations)
6.จ านวนเฉลี่ ย ของคื น ที่ ไ ด้ ไ ปพั ก ร้ อ นไกลจากบ้ า นอย่ า งน้ อ ย 80กิ โ ลAverage
number of nights away on vacation trips to destinations at least 80km
from home
7.ค่าใช้จ่ายในเรื่องวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการ เทียบกับสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ในบ้าน (Expenditures on all culture and recreation as a percentage of
total household expenditures)

2.การรับรู้
(Perceptions)

Data gap

3.ประสบการณ์
(Experiences)

Data gap

4.โอกาส
(Opportunities)

ค่าเฉลี่ยการไปเยือน ต่อจานวนทั้งหมดของพื้นที่อุทยาน หรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
(Average visitation per site to all National Parks and National Historic
Sites)
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7.มาตรฐานความเป็นอยู่ เป็นการวัดระดับรายได้ และความมั่งคั่ง และการกระจายรายได้และ
ความมั่งคั่ง โดยหมายรวมไปแนวโน้ มความยากจน ความไม่แน่นอนของรายได้ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงในอาชีพ อาหาร ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในสังคมในภาพรวม
ตารางที่ 2.12 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องมาตรฐานความเป็นอยู่
มิติ

ตัวชี้วัด

1.ค่าเฉลี่ยของรายได้ และความมั่งคั่ง
(Average and median income
and wealth)

รายได้เฉลี่ยหลังจ่ายภาษีของครอบครัว After-tax median income
of economic families ($2013)

การกระจายรายได้ แ ละความมั่ ง คั่ ง
(Income and wealth distribution)

Gini coefficient (income gap)

ความผั น ผวนของรายได้ (Income
volatility)

Data gap

8. ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
(Economic security)

1.สัดส่วนของคนที่มีรายได้น้อย และอยู่ภายใต้เส้นแบ่งคนที่มีรายได้
น้อย (Percentage of persons in low income based on low
income cut-off (LICO))
2.สัดส่วนของครัวเรือน ที่มีรายได้ปานกลาง หรือคนที่ได้รับอาหารที่
ไม่ปลอดภัยPercentage of households that are moderately
or severely food insecure
3.สัดส่วนของแรงงานที่มีงานทา (Percentage of labor force
employed)
4.สัดส่วนของกาลังแรงงาน ที่มีการว่างงานในระยะยาว(Percentage
of labor force in long-term unemployment)
5.ใช้ข้อมูลดัชนี (CIBCCIBC index of employment quality
(1994 QI=100))
6. อัตราครัวเรือนที่สามารถซื้อของบน Shelter เพื่อการบริโภคได้
Housing affordability based on Shelter Consumption
Affordability Ratio (SCAR)
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8.เวลาที่ใช้ เป็นการวัด การใช้เวลา ประชาชนมีการใช้เวลาอย่างไร อะไรเป็นตัวควบคุมในการใช้
เวลา และผลกระทบต่อความความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไร
ตารางที่ 2.13 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องเวลาที่ใช้
มิติ

ตัวชี้วัด

1.เวลา (Time)

1.สั ด ส่ ว นของประชากรอายุ 25-64 ที่ ท างานมากกว่ า 50 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์
(Percentage of Canadians 25 to 64 years of age working over 50 hours
per week at main job)
2.ค่าเฉลี่ยเป็นจานวนวัน ของการใช้เวลาอยู่กับเพื่อน (Average daily amount of
time with friends (minutes per day))
3.สัดส่วนของกาลังแรงงาน อายุ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่ได้เลือกเอง) Percentage
of labor force working under 30 hours per week, not by choice
4.ค่าเฉลี่ยเวลาในการเดินทางไปทางานต่อวัน (Mean workday commute time
for individuals working for pay)

2.การใช้เวลา (Timing)

1.สั ด ส่ ว นของการท างานรายบุ ค คล ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งที่ ยื ด หยุ่ น เป็ น รายชั่ ว โมง
(Percentage of individuals working for pay with flexible work hours)
2.สัดส่วนของกาลังแรงงานทั่วไป ได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงต่อสัปดาห์ Percentage of
labor force with regular, weekday work hours

3.จั ง ห ว ะ เ ว ล า
(Tempo)

สั ด ส่ ว นของประชากรอายุ 15-64 ปี แจ้ ง ว่ า ถู ก กดดั น มาก เป็ น จ านวนเวลา
Percentage of 15 to 64 years old reporting high levels of time pressure

4.ลั ก ษ ณ ะ ชั่ ว ค ร า ว
(Temporality)

สัดส่วนของชาวแคนาดาที่มีรายงานว่าได้นอนหลับ 7-9 ชั่วโมงที่เป็นการนอนที่มี
คุณภาพ (Percentage of Canadians who report 7 to 9 hours of good
quality essential sleep)
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วิธีการเก็บข้อมูล
ดัช นี อยู่ เย็ น เป็ น สุ ขของแคนาดา มีการใช้ข้ อมูล ตั้งแต่ปี 1994 โดยกาหนดให้ เป็น ปีฐ าน ที่ใ ช้
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลจะมีตั้งแต่ปี 1994-2014 โดยเริ่มแรกเมื่อปี 1994 จะเป็นการอ้าง
ถึงเพียงข้อมูลสถิติเรื่องสุขภาพเท่านั้น
การพิจารณาจะใช้ชุดข้อมูลข้ามทั้ง 8 หมวดหมู่ โดยการสร้างการเปรียบเทียบค่าของดัชนี จะมา
จากค่าของข้อมูลดิบเอง โดยค่าเปูาหมายของดัชนีทั้ง 64 ตัว จะถูกตั้งไว้ที่ 100 หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นค่าบวก ของแต่ละดัชนีชี้วัด จะทาให้เห็นการพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุข เช่นเดียวกันก็เห็นถึงความ
เสื่อมถอยของคุณภาพชีวิตเช่นกันหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นค่าลบ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคานวณผล
- สานักงานสถิติของประเทศแคนาดา โดยทา National surveys conducted over time
from โดยจะรวมข้อมูลเรื่องสุขภาพของชาวแคนาดา เรื่องกาลังแรงงาน และข้อมูลทางสังคม
ต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้เวลา Social Networks อัตลักษณ์ของคนในสังคม และการตกเป็น
เหยื่อในความรุนแรงรูปแบบต่างๆ
- ข้อมูลการท่องเที่ยวในแคนาดา
- ข้อมูล Survey of Labor and Income Dynamics.
- ข้อมูล Environment Canada, the Board of Internal Economy, Elections Canada
และ Parks Canada.
- นอกจากนั้นเป็นข้อมูลที่มาของ OECD, the Global Footprint Network, CIBC,
Canadian Centre for Economic Analysis, และ the Childcare Resource and
Research Unit.
การทาให้สมเหตุสมผลของข้อมูล (Validation the CIW)
มีขั้นตอนหลัก 8 แนวทาง ได้แก่
1. การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งคนทาการทบทวนในผลของแต่ ละ
เรื่อง และหาสิ่งที่เป็นประเด็นสาคัญ สถานการณ์ในการกาหนด หัวเรื่องของตัวชี้วัด แต่ละตัว
2. การจัดการทีม โดยมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา อย่างน้อย 5 คนหรือมากกว่า เพื่อให้
ความเห็น และแนวทางที่หลากหลาย
3. การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม ในขณะนั้น เพื่อใช้ใน
การในการพัฒนาให้เกิดผลที่ตรงกับความต้องการของสังคม
4. คณะทางานระดับชาติในการประเมิน เพื่อความเหมาะสมในการถกเถียงให้ข้อคิดเห็น และ
โหวตให้คะแนน หัวเรื่องของตัวชี้ วัด (Headline Indicator) อาจใช้คะแนน 5 ถึง 1 จาก
สาคัญที่สุด ถึงไม่สาคัญเลย
5. การเลือกหัวเรื่องของตัวชี้วัดในขั้นสุดท้าย คณะทางานฯจะทาการสรุปหัวข้อในทั้ง 8 กลุ่ม
ตัวชี้วัด
6. กลุ่มดัชนี และ การสร้าง CIW หลังจากเลือกหัวเรื่องของตัวชี้วัดแล้ว ในแต่ละกลุ่มตัวชี้วัด ก็
จะส่งต่อไปให้นักคานวณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นออกมาเป็น CIW
7. การสนทนากลุ่มนักวิจัย เมื่อได้ข้อมูลเอกสารผลลัพธ์แล้วจะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ ข้าม
ประเด็น และข้ามรัฐ และจะเพิ่มเนื้อหา ในการวัดผลที่ทาให้ข้อมูลสะท้อนความเป็นจริงในแต่
ละเรื่อง
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8. กระบวนการตรวจสอบที่ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสมเหตุสมผลในการอธิบายของผลลัพธ์จากแต่
ละดัชนี และตัวชี้วัด โดยจะต้องสามารถทาให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากการ
นาเสนอ
การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่ว นของผลจากการเปลี่ ยนแปลงในแต่ละตัว ชี้วัดนั้น จะนามาเปรียบเทียบกับข้อมูล เมื่อปี
1994 เพื่อทาให้เห็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้น โดยสุดท้ายจะนาค่าที่ได้ทั้งหมดทุกตัวมาหาร
เฉลี่ย เป็นผลลัพธ์เพียงค่าเดียว เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับค่าของ GDP ในปีนั้นๆ เพื่อนาเสนอนโยบายที่
ควรพัฒนาต่อไป โดยรูปแบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น นาเสนอในตารางภาพด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.14 : แสดงผลการคานวณแต่ละตัวชี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และรวมเป็นผลลัพธ์เดียว
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ที่มา : Technical Paper : Canadian Index of Wellbeing 1.0
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CIW Composite Index นั้นจะถูกนาเสนอผ่านเลขจานวนเดียว โดยจะเป็นค่าที่ขึ้นหรือลง คล้าย
ข้อมูลหุ้น โดยจะใช้ภาษาทั่วๆ ไป เป็นการนาเสนอที่น่าสนใจ และทาให้ง่ายในการสร้างการรับ รู้เข้าใจ
ให้กับสาธารณชน ต่อเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุข โดยจากภาพ ข้อมูล 3 ปีล่าสุดของ Composite Index
ตั้งแต่ปี 2014 พบว่าคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดา ไม่ได้มีการพัฒนาให้ใกล้เคียงกับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่วัดโดยใช้ GDP โดยตั้งแต่ปี 1994 ความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดาถูกพัฒนามากขึ้น 9.9%
เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นถึง 38% โดยเทียบ ณ ที่เวลาเดียวกัน

ภาพที่ 2.6 : แสดงกราฟเส้น เปรียบเทียบค่า CIW กับ GDP รายปี ตั้งแต่ปี 1994-2014
ที่มา : https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/about-canadian-index- wellbeing/our-missionand-vision

นอกจากการนาเสนอผลภาพรวมที่เป็นค่าเลขตัวเดียวแล้ว ยังสามารถนาไปเปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม
ของตัวชี้วัด ทั้ง 8 กลุ่มด้วย เพื่อให้เห็นภาพความอยู่เย็นเป็นสุขในแต่ละประเด็นมากขึ้น ตามแผนภาพ 2.7
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ภาพที่ 2.7 : แสดงกราฟเส้น ผลของแต่ละกลุ่ม Domain เทียบเป็นรายปีตั้งแต่ 1994-2008
ที่มา : Technical Paper : Canadian Index of Wellbeing 1.0

การรายงานผล
ในการรายงานผลแต่ละปีนั้น ความแม่นยาของข้อมูลนั้นเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้กาหนด
นโยบาย ผู้สนับสนุนและนักลงทุน องค์กรไม่แสวงหากาไรและองค์กรการกุศล และทางรัฐบาล สามารถใช้
ในการทาความเข้าใจร่วมกัน ที่สะท้อนข้อมูลคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดาในช่วงที่ผ่านมาที่รายงานได้
แสดงผลการศึกษาไว้
ข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา
ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา มีการจัดทาดัชนีรวม (Composite Index) เช่นเดียวกับ
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการจัดทาดัชนีรวมได้
ดังนี้
ข้อดี ข้อเสียของดัชนีรวม (Composite Index)
อ้างถึงคาพูดเกี่ยวกับความสาคัญของการมองภาพรวม และสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าความแม่นยา
ของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลได้กล่าวไว้ The Stiglitz Commission (2009, pp. 16-17) claimed
that “when driving a car, a meter that added up in one single number the current speed
of the vehicle and the remaining level of gasoline would not be any help to the driver.
Both pieces of information are critical and need to be displayed in distinct, clearly visible
areas of the dashboard”
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เปรียบเทียบได้กับในการมองหาโมเดลของเครื่องจักร ด้วยการแยกชิ้นส่วนอะไหล่ สิ่งที่นักวิจัย
เรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขควรจะมองหาคือศิลปะของการทาอาหาร การทอผ้า การวาดภาพ ดนตรี และ
วรรณกรรม เมื่อความคิดแบบองค์รวม และการประพันธ์ดนตรีเป็นสิ่ งที่ทุกคนรู้ว่านาไปสู่การผลิต ที่มี
คุณภาพ จึงไม่ใช่การแสดงให้เห็นความแม่นยาในการผลิตแต่ละชิ้นส่วน
ในส่วนของข้อดี ในการคานวณหาผลลัพธ์แบบ Composite Index ได้แก่
1. การแสดงผลออกมาเป็นผลลัพธ์เลขตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้เกิดการรับรู้ และ
สร้างการจดจา
2. ทาให้เป็นจุดน่าสนใจ ด้วยความที่เป็นเรื่องทั่วๆไป
3. ความเรียบง่ายของ ดัชนีรวม ที่ทาให้ง่ายและมีประโยชน์ในการทา
4. ช่วยลดต้นทุนในการเจรจาต่อรอง ด้วยความง่าย สามารถนาไปพัฒนาเป็นนโยบายได้ไม่ยาก
5. ช่วยลดความซับซ้อน และการเชื่อมโยงในหลายมิติ
6. ทาให้เห็นแนวโน้มประเด็นของแต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่ และประชากรในแต่ละพื้นที่
7. เพิ่มความสบายในการวัดผล และเห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้น และความสามารถในการคาดการณ์และ
จัดการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. เป็นวิธีของการเปรียบเทียบปรากฏการณ์ในหลายเรื่อง และการประเมินความสัมพันธ์ สถานะ
หรือมาตรฐานของวิธีการวัดแบบเดียวกัน ที่ทาให้เห็นการเปรียบเทียบข้ามเวลา และข้ามพื้นที่
9. ช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ ที่จะนาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการ
ประเมินภาพรวม และรักษาสมดุลที่ใช้ในการตัดสินใจ
10. ช่ว ยเพิ่มความสามารถที่จ ะสร้างแนวทางการประเมินภาพรวม และวิธีการพิจารณา ที่จะลด
โอกาสของที่จะเกิดของนโยบายสาธารณะที่ไม่เหมาะสม โดยให้ความสนใจในประเด็นนั้นน้อยลง
11. เป็นความต้องการที่จะสร้างมาตรฐานการยอมรับข้อตกลง โดยขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผล และผู้
ออกแนวทางนโยบายก็สามารถพิจารณาถึงความยืดหยุ่น สาหรับการให้ความสาคัญในสิ่งที่จาเป็น
หรือไม่จาเป็นก็ตามให้เกิดความเหมาะสม
12. การตั้งเปูาที่จะสร้างดัชนีที่ครอบคลุมความหลากหลาย นักวิจัยจะโน้มน้าวจากผลการคานวณ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆนั้นให้เกิดความร่วมมือ จากการชี้แจงผ่านข้อมูลได้
สาหรับข้อเสีย ในการคานวณแบบ Composite Index ได้แก่
1. ดัชนีเพียงหนึ่งตัว ไม่ได้ให้ข้อมูลครอบคุลมความจริงทั้งหมด จากประเด็นที่ซับซ้อนมาก
2. ดัชนีเพียงหนึ่งตัว ต้องรวมทุกประเด็น ที่สามารถเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
3. ข้อมูลที่ไม่ได้ครอบคลุมจะทาให้เกิดทิศทางนโยบายที่ผิดพลาด
4. จะเป็นการเลือกสิ่งนั้นโดยเฉพาะของกลุ่ม (Domain) ตัวแปร น้าหนัก และบทบาทภาพรวม
5. จะเป็นการวัดที่ไม่ครอบคลุม จะกระตุ้นให้รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในการเปรียบเทียบ ในระดับ
ชุมชน ระดับเขต รัฐ ระดับชาติ และเชื้อชาติได้
6. การเลือกเฉพาะสิ่งนั้นโดยเฉพาะจะเพิ่มอิทธิพลของ นักสถิติ และประชาชนที่สนใจเทคนิค ถึง
ค่าใช้จ่ายของการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปในระบอบปกครอง
7. จะกลายเป็นแรงจูงใจทางการเมือง จากการเลือกให้ข้อมูลที่อคติ
8. ตัวแปรที่ซ้าซ้อนกัน และมีการนับผลซ้ากันอาจเกิดขึ้น
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9. ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน จะเป็นการทาให้วิธี Composite ถูกมองว่าไม่ดี การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปรประกอบ อาจเป็นนัยสาคัญที่จะมีผลเพิ่มขึ้น หรือลดลงของผลลัพธ์ของ Composite
Indexในครั้งถัดไปได้
10. ความแตกต่าง และความเหลื่อมล้า จะไม่ได้รับการยอมรับ
11. GDP ต่อหัวสามารถบรรจุข้อมูลที่มากกว่า และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า
12. หากพบว่าทางเลือกของผลลัพธ์ที่น่าสนใจกว่า ก็จะนาไปสู่การมองเฉพาะแบบ GDPเดิมๆ
13. ค่าของดัชนี จะไม่สามารถให้ความหมายได้ชัดเจน
14. ค่าผลลัพธ์ในแต่ละกลุ่ม ตัวแปร และดัชนี อาจแปรปรวนเกินเวลาที่
15. เปูาหมายและแนวทางอาจจะถูกสรุปปนกัน ก็จะได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนัก
16. ตัวเลขของ Composite Index นั้นจะไม่สะท้อนค่าที่ปฏิบัติได้จริง
17. ในทางที่เลวร้าย การพยายามหาวิธีการวัดผล composite Index อาจนาไปสู่การเป็นอัมพาต
ในทางการเมือง
บทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา (CIW)
1. มุมมองของผู้จัดทา CIW นั้นน่าสนใจ เอาความต้องการของประชาชนเป็นพื้นฐาน คือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คนทั่วไปที่สนใจ และเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการกาหนดทิศทาง
2. CIW ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในการใช้เป็นข้อมูลบิดเบือนความจริงใดๆ
3. CIW มีความน่าสนใจด้วยการนาเอาประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาชนนามาสร้างกระแสการ
รับรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อผู้ออกนโยบาย
4. CIW ไม่มีความซับซ้อนมากนัก และแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกตัวชี้วัด ที่เลือกเอามา
เฉพาะเจาะจง ก็ทาให้เห็นภาพในการนาเสนอ และน่าสนใจ
5. ขั้นตอนการคานวณ CIW ไม่ยากนัก
6. CIW มีมิติมุมมองที่แตกต่างจากตัวชี้วัดจากนัก วิชาการรุ่นเก่าพอสมควร เช่น เน้นไปที่กิจกรรม
นันทนาการ การใช้เวลาของประชาชน การมีส่วนร่วมในสังคม จานวนเพื่อนสนิทที่มี และอื่นๆ ซึ่ง
ทาให้เห็นความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนได้ชัดเจนมากกว่าใน ตัวชี้วัดทางวิชาการที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
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บทที่ 3
การศึกษาทบทวนประเด็นการพัฒนา
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
และแนวคิดการพัฒนาที่สาคัญ
การศึกษาในบทนี้ เป็นการทบทวนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุข รวมทั้งการศึกษาทบทวนแนวคิดการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะได้นามาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อใช้ในการปรับปรุงดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขให้มีประสิท ธิภาพ นาไปสู่การวัดผลที่ชัดเจน ครอบคลุมกับการพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน
3.1 การศึกษาทบทวนประเด็ น การพัฒนาภายใต้แ ผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งยึดกรอบวิสั ยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒ นาประเทศจ านวน 10 ยุ ทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒ นา 20 ประเด็น โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
คานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคม
สูงวัย (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม แนวทางการพัฒนาสาคัญ
ประกอบด้วย (1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
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3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง การตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขั น
ของภาคการผลิ ต และบริ ก าร มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระหว่ า งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศั กยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่ นคง
สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติ (7) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคม
และธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทั้ ง การทหารและภั ย คุ ก คามอื่ น ๆ (3) การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่ นคงเพื่อการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย สาหรับแนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลั ง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภ าพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
อานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
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7) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบโลจิส ติ กส์ แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง (3)
พัฒ นาระบบโลจิ ส ติ กส์ (4) พัฒ นาด้านพลั งงาน (5) พั ฒ นาเศรษฐกิจ ดิจิทั ล และ (6) พัฒ นาระบบ
น้าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
นวัตกรรม
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสาคัญ
ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย
(1) การพัฒ นาภาคเพื่อสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จให้ กระจายตัว อย่า งทั่ว ถึ ง พัฒ นาภาคเหนือ ให้ เป็ น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมาย
การพึ่ ง ตนเอง พั ฒ นาภาคกลางเป็ น ฐานเศรษฐกิ จ ชั้ น น า พั ฒ นาภาคใต้ เ ป็ น ฐานการสร้ า งรายได้ ที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยื นและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทย แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค (3) พัฒนาและส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6)
สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภู มิภาคและ
นานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการ
ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่สาคัญ
3.1.2 ประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการกาหนดประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ ความสามารถของคน เพื่อให้สามารถแข่งขัน รองรับความเสี่ยงตามแรงกดดัน กระแสโลกาภิวัฒน์
เข้มข้นมากขึ้น ที่มีปัจจัยจากการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยี ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
3-3

ประชากรสู่สังคมสูงวัย รวมถึงความเสี่ยงจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง โดยสาระสาคัญของประเด็นการพัฒนาต่างๆ ดังนี้
1) การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการกาหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยี ขั้น สู ง และการผสมผสานเทคโนโลยี การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการให้ เ ป็น ผู้ ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่ มใหญ่ของประเทศ
ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบั นการศึกษา รวมทั้งพัฒ นาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ
3) การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่ อหลอมให้ คนไทยมีค่านิ ย มตามบรรทัดฐานที่ดีทางสั งคม เป็นคนดี มีสุ ขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21ของคนในแต่ละช่วงวัย
ตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
โลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าให้ความสาคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดิน
ทากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิ งปริมาณและคุณภาพ
ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทากินและ
การบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเปูาหมายสาคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ
40 ที่มีรายได้ต่าสุด
5) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
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การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด รวมทั้ ง สร้ า งสั ง คม
ผู้ป ระกอบการให้ มีทักษะการทาธุร กิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒ นาพื้นที่
ชายแดนที่ มี ศัก ยภาพและพื้น ที่ เ ศรษฐกิ จใหม่ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต
6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
7) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม เน้นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต ทั้งใน
ด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster)
8) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ
9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ในการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมท่ อ งเที่ ย วที่ค านึง ถึ ง ขีด ความสามารถในการรองรั บของระบบนิ เ วศ และ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
10) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายฐานเศรษฐกิจ
ให้ ก ว้ า งขึ้ น และต่ อ ยอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ให้ เ ข้ ม แข็ ง ขึ้ น โดยการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการผลิ ต และน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง
โลจิสติกส์และโทรคมนาคม ในกรอบความร่ว มมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่ว มมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าอิระวดีเจ้าพระยา-แม่โขง กรอบ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดน
ไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ส าหรั บ กลุ่ ม ต่ า งๆ ในสั ง คม โดยด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สั ง คม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น
12) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการ
รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
3-5

มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
13) การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ให้ ความส าคัญกั บ การอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมอย่างสั นติ ของผู้ มีค วามเห็ น ต่างทางความคิด และ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ขและการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพั ฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้าน
ระบบการบริห ารงานและบุ คลากร มีการบริห ารจัดการภาครัฐที่โ ปร่งใส มีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
15) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ
รวมทัง้ พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่ อเนื่องเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
16) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับ
ประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่มุ่งเน้น
ผลั ก ดั น ให้ ค วามเชื่ อ มโยงด้ า นกฎระเบี ย บและในเชิ ง สถาบั น ให้ มี ค วามคื บ หน้ า และชั ด เจนในระดั บ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ
ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้านรวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดาเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ
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19) การปรั บปรุงภาคการเงิน ของไทยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ ส ามารถแข่งขันได้เร่ ง
ปรั บปรุงกฎระเบี ยบในการกากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกากับดูแลที่
สามารถปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนาเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม
20) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการ
จัดทาราคาของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนา
และเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 10 ยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็น ที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเห็นได้ว่า เนื้อหายุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาในหลายด้าน
มีเนื้อหาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงไปจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อให้สอดรับกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และความเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ภาพอนาคตและความเปลี่ยนแปลงสาคัญบางประการที่เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงกับประเด็นการปรับปรุงสาระสาคัญของดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น
 การพั ฒ นาระบบการดู แลและสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่เหมาะสมกับ สั งคมผู้ สู งวั ยที่อ ยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัยของประเทศ
ไทย
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมซึ่งเป็นประเด็นปฏิรูป
ที่สังคมไทยเรียกร้องและคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้น
 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเปูาหมายหนึ่งภายใต้เปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs เปูาหมายที่ 12)
 การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ จากข้อกาหนดให้ความตกลงปารีสที่กาหนดให้ทุกประเทศทั้ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา ต้องมีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและต้องกาหนดเปูาหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยครอบคลุมกิจกรรมการ
ผลิตในทุกสาขา
 การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม
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ตัวอย่างเนื้อหายุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาข้างต้นนี้ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ อ
การศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ค วามอยู่ เ ย็ น เป็น สุ ขร่ ว มกั นในสั ง คมไทย ทั้ งในระดั บองค์ป ระกอบหลั ก
องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัด ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุง
ดัชนีฯ ซึ่งได้นาเสนอผลการศึกษาไว้ในบทที่ 5 ของรายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยแยกนาเสนอผลวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับองค์ประกอบหลักภายใต้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยแต่ละองค์ประกอบ (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 5)
นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายั งได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งได้นาเสนอ
ผลการศึกษาไว้ในหัวข้อ 3.2.2 ของรายงานฉบับนี้
3.2 แนวคิดการพัฒนากับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
การศึกษานี้ได้ทาการทบทวนแนวคิดการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนามาวิเคราะห์กับภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน
ในสังคมไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (ในประเด็นความสอดคล้อง ได้แก่ เปูาหมาย ตัวชี้วัด
และแนวทางการพัฒนา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) กับดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
3.2.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็น
เปูาหมายการพัฒนาที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามและมีคามั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เปูาหมายดังกล่าวเป็นการสานต่อเปูาหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่หมดอายุลงในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.
2557) ในขณะเดียวกันก็เป็นการรับวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากการประชุม Earth Summit ที่กรุง
ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เข้ามาประกอบด้วย นอกจาก
สหประชาชาติยังจัดให้มีการรับความคิดเห็นจากผู้คนกลุ่มต่างๆ จากทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่าน
ความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชนและภาควิชาการในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง “อนาคตที่พวก
เราต้องการ” (Future We Want) เพื่อมาเป็นข้อมูลในการร่างเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงถือได้ว่าเป็นวาระการพัฒนาในระดับโลกที่สาคัญที่สุดวาระหนึ่ง
และจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2558) ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เปูาหมาย ซึ่งครอบคลุม 5 มิติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยมิติที่เกี่ยวข้องผู้คนและสังคม (People) เศรษฐกิจ (Prosperity) และ
สิ่งแวดล้อม (Planet) ซึ่งเป็นมิติพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน อีก 2 มิติที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คื อ มิติด้าน
สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็งและความยุติธรรม (Peace) และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ซึ่ง
ทั้งสองมิตินี้ถือเป็น มิติที่มีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ การพัฒ นาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ทั้ง
ภายในประเทศและในระดับโลก กลุ่มเปูาหมายที่อยู่ภายใต้แต่ละมิติข้างต้นแสดงอยู่ในภาพที่ 3.1 ด้านล่าง
อนึ่งหากพิจารณาเพียงตัวเปูาหมาย (Goals) ของ SDGs จะพบว่าแต่ละเปูาหมาย (Goals) นั้นมีขอบเขตที่
กว้างขวางมาก ฉะนั้นการพิจารณา SDGs จึงจาเป็นจะต้องพิจารณาให้ลึกลงไปในระดับของเปูาประสงค์
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(Targets) เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของแต่ละเปูาหมาย เปูาประสงค์ของ SDGs มีทั้งหมด 169 เปูาประสงค์
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1) ซึ่งเปูาประสงค์เหล่านี้ทาหน้าที่บอกเล่าภาพของสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต หากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุได้จริงในปี ค.ศ. 2030
นอกจากนี้เพื่อประเมินว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความคืบหน้าในการดาเนินการเพียงใด
บรรลุ เปู าหมายหรือไม่ ทางสหประชาชาติได้พัฒ นาตัว ชี้วัดส าหรับเปูาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนเอาไว้
ประเมินเปูาประสงค์แต่ละเปูาประสงค์ด้วย รวมแล้วเป็นจานวนทั้งหมด 241 เปูาประสงค์ ซึ่งตัวชี้วัด
เหล่านี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนารายละเอียดของตัวชี้วัด (Metadata) ให้สมบูรณ์อยู่ ฉะนั้นในปัจจุบัน
ตัวชี้วัดเหล่านี้จึงถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (Tiers) คือ กลุ่มที่ 1 (Tier 1) เป็นกลุ่มที่มีนิยาม กรอบความคิด
และวิธีการเก็บข้อมูลและคานวณตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสมบูรณ์แล้ว และทุกประเทศมีการเก็บข้อมูลเป็น
ประจาสม่าเสมอ กลุ่มที่ 2 (Tier 2) เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนารายละเอียดสมบูรณ์แบบกลุ่มที่ 1 แต่ว่าข้อมูล
เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลในบางประเทศเท่านั้น หรือมีการเก็บแต่ไม่สม่าเสมอ และกลุ่มที่ 3 (Tier 3)
เป็นกลุ่มที่สหประชาชาติยังไม่มีการกาหนดรายละเอียด Metadata ไว้1
นอกจากนี้เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถพิจารณาแต่ละเปูาหมายแบบแยกขาด
จากการได้ เพราะเปูาหมายทั้ง 17 เปูาหมายเป็นเพียงหมวดหมู่ของเปูาประสงค์ที่สามารถจัดเข้าพวกกัน
ได้เท่านั้น แต่หากเราจะพิจารณารายประเด็นก็จาเป็นจะต้องพิจารณาในระดับเปูาประสงค์แบบเชื่อมโยง
ข้ า มกั น ระหว่ า งเปู า หมาย ยกตั ว อย่ า งเช่ น เปู า ประสงค์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (9.4) มีความเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ด้านมลพิษทางน้า (6.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (7.3) การเพิ่มประสิทธิการใช้ทรัพยากร (8.4 และ 12.2) มลพิษทางอากาศ (11.6) การกาจัดของ
เสียที่เป็นพิษอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (12.4) และอาจจะเกี่ยวข้องกับการลดการทุจริตคอรัปชั่นของ
ภาครัฐ (16.5) และความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (17.14) อีกด้วย เป็นต้น

1

เอกสารอัพเดทของสหประชาชาติรายงานว่า ตัวชี้วัดในกลุ่มที่ 1 มีจานวนเท่ากับ 83 ตัวชี้วัด กลุ่มที่ 2 มีจานวนเท่ากับ
59 ตัวชี้วัด กลุ่มที่ 3 มีจานวนเท่ากับ 89 ตัวชี้วัด และมีอีก 5 ตัวชี้วัดที่องค์ประกอบของมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มมากกว่า 1
กลุ่ ม โปรดดู ร ายละเอี ย ดในภาคผนวก 2 https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_21%20Dec%20for%20website.pdf
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ภาพที่ 3.1 : มิติและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.1.2 บทเรียนจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อภาพรวมของดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมี
ความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะความครอบคลุมในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดีหากพิจารณาเปรียบเทียบโดยละเอียดแล้ว พบว่า มีบทเรียนหลาย
ประการที่ควรนามาเป็นข้อคิดเห็นในการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในสังคมไทย ในกรณีนี้
หมายถึงดัช นีชี้วัดชุดก่อนที่สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 บทเรียน
ดังกล่าวนั้นมิได้จาเพาะเจาะจงอยู่ในรายละเอียดของตัวชี้วัดเท่านั้ น แต่ครอบคลุมถึงโครงสร้างของดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้วย
ในส่วนนี้จะขอแยกบทเรียนเพื่อปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในสังคมไทย
เป็น 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือ บทเรียนในระดับโครงสร้างและองค์ประกอบของตัวชี้วัด และระดับที่ 2 คือ
บทเรียนในระดับรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม โดยในหัวข้อ นี้จะกล่าวถึงบทเรียนจาก SDGs ต่อ
ภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอการปรับองค์ประกอบของ
ดั ช นี ใ นตอนท้ า ยของหั ว ข้ อ นี้ จากนั้ น จึ ง น าเสนอบทเรี ย นในระดั บ รายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะ
องค์ประกอบ
1) บทเรียนในระดับโครงสร้างองค์ประกอบของตัวชี้วัด
ในเชิงโครงสร้างนั้นเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ ตัวชี้วัดทั้ง 2 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 คือด้านขององค์ประกอบ ของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยจัดได้ว่าเป็นระดับ
เดียวกันกับเปูาหมาย (Goals) ของ SDGs ระดับที่ 2 คือ องค์ประกอบย่อยและประเด็นชี้วัดนั้น จัดได้ว่า
เป็นระดับเดียวกันกับเปูาประสงค์ (Targets) ของ SDGs และระดับที่ 3 คือ ตัวชี้วัด จัดได้ว่าเป็นระดับ
เดียวกันกับตัวชี้วัด (Indicators) ของ SDGs ในทีนี้จะขอพิจารณาระดับที่ 1 คือด้านขององค์ประกอบเป็น
หลัก ส่วนระดับที่ 3 นั้นจะนาเสนอในหัวข้อถัดไป
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ข้อแตกต่างที่สาคัญของด้านขององค์ประกอบตัวชี้วัดทั้ง 2 ชุด คือ มิติที่สะท้อนอยู่ใน
องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัด ด้านขององค์ประกอบของ SDGs นั้นเป็นด้านที่สะท้อนมิติเชิงประเด็น
ผลลัพธ์ (Issue-based aspects) ทั้งสิ้น ในขณะที่ด้านขององค์ประกอบของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทยเป็นส่วนผสมระหว่างองค์ประกอบที่สะท้อนมิติเชิงประเด็นผลลัพธ์ (Issue-based
aspects) และองค์ประกอบที่สะท้อนมิติเชิงผู้เล่น (Actor-based aspect) องค์ประกอบสะท้อนมิติ
ประเด็นผลลัพธ์ คือ องค์ประกอบที่แบ่งโดยประเด็น (Issue) ของผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการบรรลุ
ตัวอย่างขององค์ประกอบเชิงประเด็นผลลัพธ์ คือ เปูาหมายทั้ง 17 เปูาหมายของ SDGs และองค์ประกอบ
ด้านการมีสุขภาวะ ด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเป็นธรรม ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล และ
ด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล องค์ประกอบสะท้อนมิติเชิงผู้เล่น คือ องค์ประกอบที่แบ่งโดยผู้
เล่น (Actor) กลไก (Mechanism) หรือระบบการจัดการ (Governance) ที่ถูกกาหนดให้มีลักษณะและ
ความสามารถในการทาหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หนึ่ง ๆ นอกจากนี้องค์ประกอบ
เชิงผู้เล่นยังอาจมีนัยยะในเชิงของระดับ (Level) การประเมินด้วย เช่น ระดับครอบครัว ชุมชน จังหวัด
ประเทศ เป็นต้น ตัวอย่างขององค์ประกอบเชิงผู้เล่น ได้แก่ องค์ประกอบด้านครอบครัวอบอุ่นและชุมชน
เข้มแข็ง
องค์ประกอบเชิงประเด็นผลลัพธ์ และองค์ประกอบเชิงผู้เล่น เป็นองค์ประกอบคนละ
มิติกัน หากมองในเชิงระบบ องค์ประกอบเชิงผลลัพธ์ คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ในขณะที่องค์ประกอบเชิง
ผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ (Process) การบรรลุผลลัพธ์ นอกจากนี้ผู้เล่นหรือกลไกแต่ละประเภท
ยั ง สามารถมี ส่ ว นในการบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ แ ต่ ล ะประเด็ น ได้ อี ก ด้ ว ย ฉะนั้ น ในการพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ที่ มี
องค์ประกอบทั้งเชิงประเด็นผลลัพธ์และเชิงผู้เล่นนั้น ไม่สามารถพิจารณาในมิติเดียวได้ หากจะพิจารณาให้
เป็นระบบจะต้องพิจารณา 2 มิติเป็นเมทริกซ์ (ตารางที่ 3.1) ใช้องค์ประกอบของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น
สุขในสังคมไทยเป็นตัวอย่าง ซึ่งหากจะมีการจัดทาตัวชี้วัดให้เป็นระบบภายใต้ 2 มิติขององค์ประกอบนี้
ตัวชี้วัดนี้ควรจะมีตัวชี้วัดอย่างน้อย 12 ชุด เพื่อชี้วัดทั้ง 4 ประเด็น ใน 2 ระดับ/ผู้เล่น แต่ว่าเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแล้วพบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัวและชุมชนนั้นครอบคลุมเพียงประเด็นสุขภาวะและ
เศรษฐกิ จ ในขณะที่ ป ระเด็ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ มและระบบนิ เ วศที่ ส มดุ ล และประเด็ น ด้ า นสั ง คม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลมีตัวชี้วัดเสริมบางตัวเท่านั้นที่ชี้วัดระดับชุมชน นอกจากนี้การมีองค์ประกอบ
เชิงประเด็นผลลัพธ์และเชิงผู้เล่นซึ่งสะท้อนระดับของการชี้วัดด้วยแล้วอาจทาให้เกิดความซ้าซ้อนหรือนับ
ซ้าในการประมวลผลตัวชี้วัดด้วย
ตารางที่ 3.1 : องค์ประกอบของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยหากจะมีการจัดทาตัวชี้วัดให้
เป็นระบบภายใต้ 2 มิติขององค์ประกอบ
สุขภาวะ
ครอบครัว
ชุมชน

x
x+

เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
และเป็นธรรม
x
x

สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศที่สมดุล

ด้านสังคมประชาธิปไตย ที่
มีธรรมาภิบาล

+

+

x คือองค์ประกอบที่สะท้อนมิติด้านผู้เล่นมีตัวชี้วัดในเชิงประเด็นผลลัพธ์ระบุไว้
+ คือองค์ประกอบที่สะท้อนมิติเชิงประเด็นผลลัพธ์มีตัวชี้วัดในเชิงผู้เล่นระบุไว้
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นอกจากนี้ เมื่อเจาะลึกลงไปในระดับขององค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัดแล้ว พบว่า
ตัวชี้วัดองค์ประกอบด้านครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข็มแข็ง แท้จริงแล้วเป็นตัวชี้วัดของประเด็นสุขภาวะ
คือ ประเด็ น ด้า นสุ ขภาวะของคนทุกช่ ว งวั ย สุ ขภาวะของสั งคม และการเข้า ถึงปั จจั ยพื้น ฐานในการ
ดารงชีวิต อีกประเด็นหนึ่งที่แฝงอยู่ในองค์ประกอบด้านครอบครัวและชุมชนดังกล่าวคือ ประเด็นด้าน
เศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสังคมของประชาชน ข้อค้นพบนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต่างมิติ กันของ
องค์ประกอบด้านครอบครัวและชุมชนและองค์ประกอบอื่นๆ ของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
การผูกประเด็นเหล่านี้ไว้กับผู้เล่นเหล่านี้สะท้อนว่าผู้ออกแบบตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น
สุขในสังคมไทยมีผลอย่างสาคัญในการชี้นามุมมองของผู้ใช้ชุดตัวชี้วัดนี้ให้เชื่อไปก่อนแล้วว่า ครอบครัวและ
ชุมชน มีหน้าที่ในการบรรลุประเด็นผลลัพธ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ หากประเด็นผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกผูกไว้
กับชุมชนและครอบครัว จะช่วยเปิดมุมมองให้กับผู้ใช้ตัวชี้วัดชุดนี้มากขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นหรือ
กลไกที่จะมีบทบาทในการบรรลุผลลัพธ์เหล่านั้น เช่น สุขภาวะของผู้สูงอายุอาจต้องเป็นการทางานร่วมกัน
ระหว่างครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือการลดอัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อเด็กและเยาวชน
พันคน อาจมิใช่บทบาทของครอบครัวอย่างเดียว แต่ภาครัฐและเอกชนอาจมีส่วนสาคัญในการช่วยสร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์หรือช่วยหนุนเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเพื่อลดปัญหาเด็กและเยาวชนก็ได้ เป็นต้น
นอกจากนี้ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชุมชนไม่ได้มี
ลักษณะเป็นชุมชนชนบทดั่งเดิมอีกต่อไป ไม่ได้ถูกจากัดด้วยขอบเขตทางภูมิศาสตร์ แต่สามารถขยายตัว
ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและ Social Network แบบข้ามพื้นที่ได้ นอกจากนี้ชุมชนไม่ได้เป็นที่รวมตัวของ
คนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้น แต่อาจทาหน้าที่ (function) อื่นด้วย เช่นเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ทรั พยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ และสวัสดิการสังคมของคนยากไร้ เป็นช่องทางในการมีส่ว นร่ว ม
ทางการเมือง หรือแม้แต่เป็นพื้นที่รวมตัวของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ด้วย ฉะนั้นชุมชนเข้มแข็งดังที่
ปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดนั้นไม่ได้สะท้อนภาพชุมชนที่วิวัฒน์ไปแต่อย่างใด นอกจากนี้การคาดหวังและผลักดัน
ให้ ชุ มชนจะต้ องเข้ม แข็ง และจะต้องเป็ น กลไกหลั ก ในการแก้ปั ญหา เป็ นยาสารพัด นึก ส าหรับปั ญหา
เศรษฐกิจสังคมยังเป็นวิธีคิดที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงได้ยาก เพราะเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชนแตกต่างกันมาก (Ostrom, Janssen, & Anderies, 2007) การออกแบบ
กลไกการแก้ปัญหาที่เหมาะกับบริบทและที่ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามามีบทบาทได้น่าจะเป็นทิศทาง
สาหรับอนาคตมากกว่า ฉะนั้นการที่ชุมชนเข้มแข็งหรือไม่อาจไม่ได้เป็นและไม่ควรจะเป็นตัวชี้วัด การเข้าถึง
ทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของคนในชนบท ตัวชี้วัดควรจะประเมินสิ่งเหล่านั้น
โดยตรงเลยมากกว่า
ประเด็ น ด้ า นครอบครั ว อบอุ่ น ก็ เ ช่ น กั น พลวั ต รของครอบครั ว ในศตวรรษที่ 21
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยในอดีตอย่างมาก ครอบครัวขยายมีอัตราส่วนที่น้อยลง ครอบครัวขนาดเล็ก
(รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก) และครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยว (มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว) ครอบครัวแหว่งกลางใน
ชนบท มีแนวโน้มจะมีเพิ่มขึ้น อัตราการเพิ่มของประชากรที่ลดลงก็มีแนวโน้มผลักดันสังคมไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่จะต้องอยู่คนเดียวและไม่มีลูก หลานดูแลจะมีมากขึ้นแน่นอน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะ
เป็นปัจจัยที่ทาให้สุขภาวะของคนทุกช่วงวัย หรือการเข้าถึงบริการทางสังคมด้านต่าง ๆ ลดลง ครอบครัว
ไม่ควรเป็นเพียงผู้เล่นหรือกลไกเดียวที่รับผิดชอบ ภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชน ควรจะต้องมี
บทบาทสาคัญในการช่วงส่งเสริมสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยและการเข้าถึงโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะคน
ในช่วงวัยพึ่งพา (เด็ก/เยาวชนและวัยชรา) ในช่วงเวลาที่กลไกพื้นฐานเช่น ครอบครัวอาจไม่มีความพร้อม
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ฉะนั้นครอบครัวจะอบอุ่นหรือไม่อาจไม่ได้เป็นและไม่ควรเป็นตัวชี้วัดสุขภาวะและการเข้าถึงโอกาสทาง
สังคมของคนทุกช่วงวัย ตัวชี้วัดควรจะประเมินประเด็นเหล่านี้โดยตรงเลยมากกว่า
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีเปูาประสงค์และตัวชี้วัดที่จาเพาะเจาะจงการ
เข้าถึงทรั พยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจและสวัส ดิการสั งคมของคนกลุ่ มที่เปราะบางและชายขอบ
โดยตรง เช่น เปูาประสงค์ที่ 1.3 ที่ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม เปูาประสงค์
ที่ 1.4 ที่ว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เปูาประสงค์ที่ 2.3 ที่ว่าด้วยการเพิ่มผลิตภาพและ
รายได้ของเกษตรกรรรายเล็ก เปูาประสงค์ที่ 8.3 ที่ว่ามีส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก เปู า ประสงค์ที่ 8.5 ที่ว่ า ด้ ว ยเรื่ องการมี ง านที่ เ หมาะสมกั บ คนทุ ก กลุ่ ม และทุ ก ช่ว งวั ย
เปูาประสงค์ที่ 14.b ที่ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดของชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก เป็นต้น ส่วน
ประเด็นด้านสุขภาวะและการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตและโอกาสทางสังคมของคนทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงวัยก็มีการระบุไว้ในเปูาหมายที่ 2 ที่ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหาร มีเปูาประสงค์ที่ว่าด้วยเรื่อง
โภชนาการของเด็ก ผู้หญิงและคนทุกวัย และการเข้าถึงอาหารปลอดภัย เปูาหมายที่ 3 ด้านสุขภาพที่มี
เปูาประสงค์ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาวะที่ดีและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและระบบประกันสุขภาพที่ทั่วถึง
เปูาหมายที่ 6 ที่ว่าด้วยเรื่องน้าสะอาดและสุขาภิบาล เปูาหมายที่ 11 ที่มีเปูาประสงค์ด้านการเข้าถึงที่อยู่
อาศัยและการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมสาหรับคนทุกกลุ่ม
ฉะนั้นโดยสรุป บทเรียนที่สาคัญประการแรกจากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
คือ องค์ประกอบของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยควรปรับให้มีเพียงมิติเดียวคือ มิติเชิงประเด็น
ผลลัพธ์ เพื่อให้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาโดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านการประเมินผู้เล่น/กลไกอย่างชุมชนหรือครอบครัว ซึ่งความเข้มแข็งหรืออบอุ่นของกลไกเหล่านี้ไม่
จาเป็นต้องส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม
2) บทเรียนในเชิงหลักการพื้นฐานเบื้องหลังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดเดิมออกแบบบนหลักการพื้นฐานที่
สาคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ หลักการจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการที่มาจากแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการทาให้องค์ประกอบสาคัญของตัวชี้วัดมีครบ 3 มิติสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวช่วยเติมเต็มมิติเศรษฐกิจให้มีความเชื่อมโยง
กับ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงนั้ นเป็ นหลั กการเบื้ องหลั ง
องค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ค วามรู้/ การเรีย นรู้ คุ ณธรรม ความมี ภูมิ คุ้ มกั น โดยเฉพาะในทาง
เศรษฐกิจ ความมีเหตุผลและความพอประมาณ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แม้จะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวเช่นกัน สิ่งที่เป็นหลักการที่แตกต่างกันระหว่าง SDGs กับตัวชี้วัดความอยู่เย็น
เป็นสุขฯ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ แต่ไม่มีใน SDGs และ
หลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development) ที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน SDGs แต่ไม่ปรากฏชัด
ในตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ
การพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development) เป็นแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเปูา
ไปที่กลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด เสียเปรียบ และได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อน
หน้านี้น้อยที่สุด โดยมุ่งหมายให้การพัฒนานั้นมีความครอบคลุมให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงโอกาส
และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเสมอภาค
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และเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม ลดช่องว่างทางรายได้และทางโอกาสด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มคน
เหล่านี้กับกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์มาก่อน
ความครอบคลุ มนี้ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ความครอบคลุ มทางสั งคม
(Social Inclusiveness) ความครอบคลุมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Inclusiveness) และ
ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์ (Relational Inclusiveness) (Gupta & Vegelin, 2016)
ความครอบคลุมทางสังคม มุ่งที่จะเพิ่มพลังให้กับคนที่จนที่สุดผ่านการลงทุนในทุน
มนุษย์และเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคม และลดการเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและทาง
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่จ ะทาให้ชีวิตของเขาเปราะบางยิ่งขึ้นไปอีก หากพิจารณาในระดับชาติ
ความครอบคลุมทางสังคมควรพิจารณาปัญหากลุ่มคนชายขอบในทุกมิติเป็นพิเศษ ในระดับท้องถิ่น การ
พัฒนาควรจะพิจารณาจาเพาะเจาะจงไปที่กลุ่มคนบางกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่าคนกลุ่มอื่น
ความครอบคลุมทางสิ่งแวดล้อม มีฐานคิดที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ประการแรกคือ
ฐานคิดเรื่องวิถีชีวิต (Livelihood argument) กล่าวคือ คนในชนบทหรือคนชายขอบมักพึ่งพาระบบนิเวศ
ท้องถิ่นเพื่อความอยู่รอด ประการที่สอง คือฐานคิดเรื่องความเปราะบาง (Vulnerability argument)
กล่าวคือกลุ่มคนที่จนที่สุดมัก เปราะบางที่สุดและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากที่สุด จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการการเพิ่มความสามามารถในการตั้งรับปรับตัว ประการที่สามคือ ฐานคิด
เรื่องความมีจากัดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Anthropocene argument) กล่าวคือทรัพยากรที่ มี
จากัดขึ้นเรื่อยๆ จะนามาซึ่งการแย่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและบริการเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มจะถู ก ถ่ า ยโอนจากท้ อ งถิ่ น ไปยั ง รั ฐ บาล บรรษั ท ขนาดใหญ่ แ ละภาคเอกชน ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกฎกติกา ซึ่งจะทาให้คนจนเปราะบางยิ่งขึ้นไปอีก ความครอบคลุมทางสิ่งแวดล้อมจะให้
ความสาคัญกับการจัดสรรสิทธิการใช้ทรัพยากรที่เท่าเทียม ความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม (มีการ
ตรวจตราและบังคับใช้กติกา) และให้การชดเชยกับคนจนในกรณีที่เผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากการบิดเบือน
การใช้สิทธิ
ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์ ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า ความยากจนและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาตินั้นมักมีสาเหตุจากการกระทาของบุคคลหรือตัวละครตัวอื่นเนื่องมาจากความ
เหลื่ อมล้ าในสั งคมที่เ พิ่มขึ้ น และปั จ จั ย ทางการเมือ งที่ไ ม่เท่ าเที ยมกัน ความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมและ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการกระทาของคนที่รวยกว่ามีทรัพยากรมากกว่า ที่เร่งสะสมความมั่งคั่ง
จนเกิดความไม่เท่าเทียมสุดโต่งขึ้นในปัจจุบันและเมื่อคนกลุ่มนี้ประสบปัญหารัฐบาลก็ใช้เงินภาษีมาอุ้มคน
กลุ่มนี้ ความเหลื่อมล้าด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน คนรวยลงทุนในสิทธิในที่ดิน สิทธิ
การใช้น้า สิทธิในการทาสัมปทานเหมืองแร่ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทั่งสิทธิ
ในการปล่อยของเสีย ดังนั้นความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์จึงเรียกร้องให้มีนโยบายการพัฒนาที่มากไปกว่า
การเพิ่มพลังให้คนจน แต่จะต้องรวมถึงนโยบายที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่รวยกว่าในการพัฒนา และเรียกร้องให้มีการตั้งคาถามกับอุดมการณ์เบื้องหลังนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ
ที่จะทาให้ความเหลื่อมล้าเพิ่มขึ้นด้วย เช่นแนวคิดที่คนกลุ่มหนึ่งต้องเสียสละวิถีชีวิตของตนเพื่อความมั่นคง
หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ เป็นต้น
Gupta และ Vegelin (2016) ใช้แนวคิดดังกล่าวในการตรวจสอบ SDGs แล้วพบว่า
SDGs ให้ความสาคัญกับประเด็นความครอบคลุมทางสังคมมาก มีเปูาหมายและเปูาประสงค์หลายข้อที่
จาเพาะเจาะจงไปที่กลุ่มคนเปราะบาง เช่น เกษตรกรรายย่อย (เปูาประสงค์ 2.3) กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง
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(เปู า หมายที่ 5) กลุ่ ม ชาวประมงรายเล็ ก (เปู า ประสงค์ 14.b) โดยตรง เปู า หมายแทบทุ ก เปู า จะมี
เปูาประสงค์ที่จาเพาะเจาะจงไปที่คนชายขอบและคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ด้อยโอกาส ทั้งเรื่องการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัย บริการสาธารณสุข บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ความครอบคลุมทางสิ่งแวดล้อมก็ปรากฏ
อยู่ใน SDGs พอสมควรเปูาประสงค์ภายใต้เปูาหมายหลายเปูาหมายกล่าวถึงการสร้างความเท่าเทียมและมี
ส่วนร่วมของชุมชนและคนทุกกลุ่มในการเข้าถึงและจัดการที่ดิน ความหลากหลายทางพันธุกรรม น้า ปุา
และทรัพยากรธรรมชาติบ นบก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์ มี
ปรากฏอยู่บ้างในเปูาประสงค์ที่ว่าด้วยเรื่องบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วในการช่วยเหลือประเทศกาลัง
พัฒนา แต่เปูาหมายและเปูาประสงค์ของ SDGs ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของคนกลุ่มที่รวยกว่าในระดับอื่น ๆ
เช่น ระดับชาติหรือท้องถิ่น แต่อย่างใด
หากเราใช้หลักการเดียวกันในการประเมินตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยจะ
พบว่า มีประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ครอบคลุม และมีความจาเพาะเจาะจงกับกลุ่ม
คนเปราะบางหรือกลุ่มคนชายขอบอยู่ ราว 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่งคือ ความเข้มแข็งขององค์กรใน
ชุมชน (องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง องค์ประกอบย่อยชุมชนพึ่งตนเองได้) ซึ่งมีตัวชี้วัดคือสัดส่วนความมี
เสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคงขององค์กรในชุมชน และสัดส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพการ
ด าเนิ น งานในระดั บ ดี ประเด็ น ที่ ส องคื อ การมี ส วั ส ดิ ก ารในชุ ม ชน (องค์ ป ระกอบชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
องค์ประกอบย่อยชุมชนเกื้อกูลกัน) มีตัวชี้วัดคือสัดส่วนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกองค์กร
ชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการต่อพันครัวเรือน และประเด็นที่สามคือ การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียม (องค์ประกอบเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม องค์ประกอบย่อยความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ)
ซึ่งมีตัวชี้วัดคือสัดส่วนคนยากจน และสัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากรร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวย
ที่สุดต่อประชากรร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
การมีประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ครอบคลุมและจาเพาะเจาะจงกับ
กลุ่มคนเปราะบางเพียง 3 ประเด็นนั้นถือว่าว่าน้อยมากโดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดนี้อาจไม่ชี้ให้เห็นถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของกลุ่ มคนที่ด้อยโอกาสและเปราะบาง
ในสังคม การชี้วัดความอยู่เย็นของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและเปราะบางในสังคมมีความสาคัญ คนกลุ่มนี้ควร
จะเป็นเปูาหมายของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของรัฐ เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มัก
ประสบความไม่อยู่เย็นเป็นสุขที่สุด หากคนกลุ่มนี้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้น นั่นน่าจะเป็นภาพสะท้อนที่
สาคัญว่าสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นจริงอย่างมีนัยยะสาคัญ
3) ข้อเสนอการปรับปรุงภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ข้อเสนอประการที่หนึ่ง คือ เสนอให้ปรับองค์ประกอบของตัวชี้วัดให้เป็นเชิงประเด็น
ผลลัพธ์เท่านั้น นั่นคือเสนอให้มีการยุบองค์ประกอบด้านครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง
ข้อเสนอประการที่สอง คือ ขอปรับให้องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น
สุขในสังคมไทยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ที่แสดงในตารางที่ 2 ฉะนั้นภายใต้ข้อเสนอชุดใหม่นี้
องค์ประกอบหลักจะประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ (1) สุขภาวะ (2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น
ธรรม (3) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล (4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล และ (5) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ซึง่ ด้านที่ 5 นีค้ อื องค์ประกอบหลักทีเ่ สนอขึน้ มาใหม่
ข้อเสนอประการที่สาม ให้ ย้ายประเด็นชี้วัดและตัวชี้วัดของครอบครัว อบอุ่นและ
ชุมชนเข้มแข็งไปไว้ในกลุ่มอื่นแทน โดยขยายองค์ประกอบ “สุขภาวะ” ให้ครอบคลุมการเข้าถึงปัจจัย 4
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สุขภาวะของคนทุกช่วงวัย และสุขภาวะและความปลอดภัยทางสังคมแทน ส่วนประเด็นเรื่องการเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวบ้านในชนบทให้ย้ายอยู่ในองค์ประกอบใหม่ คือ
องค์ประกอบด้านความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในสังคม องค์ประกอบด้านความเหลื่อมล้าและไม่เป็น
ธรรมในสังคมนั้นจะมุ่งที่จะชี้วั ดความอยู่เย็นเป็นสุขของกลุ่มคนเปราะบาง ชายขอบและด้อยโอกาสใน
สังคมเป็นหลักในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านทั้ง 4 ส่วนองค์ประกอบหลักอีก 4 ด้านจะให้ความสาคัญกับการชี้
วัดในภาพรวมหรือประเด็นมหภาค
ตารางที่ 3.2 : การเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักชุดเดิมและชุดใหม่ของตัวชี้วัด
องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัดเดิม
ด้านสุขภาวะ
ด้านครอบครัวอบอุ่น
ด้านชุมชนเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
ด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัดใหม่
ด้านการมีสุขภาวะ
ด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
ด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม

ข้อเสนอข้างต้นจะช่วยให้ตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นเรื่องการพัฒนาที่ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” อย่างชัดเจนมากขึ้น และจะช่วยทาให้
ตัวชี้วัดมีความเป็นระบบมากขึ้น ให้ความสาคัญกับประเด็นชี้วัดที่เป็นประเด็นเชิงประเด็นผลลัพธ์เท่านั้น
3.2.1.3 บทเรียนจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อองค์ประกอบแต่ละด้าน
ของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
หัวข้อนี้นาเสนอเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของ SDGs ที่สอดคล้องและน่าจะนามาใช้
ประกอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยได้ โดยการนาเสนอนั้นจะอยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ประกอบหลักทั้งชุดเดิมที่ยังมีองค์ประกอบหลักด้าน “ครอบครัวอบอุ่น” และ “ชุมชนเข้มแข็ง”
และ เพิ่มเติมองค์ประกอบหลักด้าน “ความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม” เข้าไปด้วย อนึ่ง
เนื่องจากเปูาประสงค์ของ SDGs อาจไม่ตรงกับประเด็นชี้วัดหรือตัวชี้วัดเดิมเสียทีเดียว ในตารางที่ 3.3 จะ
นาเสนอเปูาประสงค์และตัวชี้วัดที่น่าจะสอดคล้องกับองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักเท่านั้น
อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่พึงพิจารณาคือ ตัวชี้วัดของ SDGs นั้นออกแบบมาเพื่อพิจารณาและ
ประเมินความก้าวหน้าของประเด็นของเปูาประสงค์นั้น ๆ หาใช่เพื่อนาทั้งหมดมารวมเป็นตัวชี้วัดเดียว
ฉะนั้นเมื่อเปูาประสงค์ของ SDGs มีเป็นจานวนมาก ตัวชี้วัดของ SDGs ก็มีจานวนมากตามไปด้วย
วัตถุประสงค์ของ SDGs อาจจะไม่ตรงกับตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขมากนักหากการออกแบบตัวชี้วัดนี้อยู่
บนฐานที่ต้องการรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดเดียวเพื่อบ่งชี้ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย นอกจากนี้
บางตัวชี้วัดอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จ ะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยได้ดี จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเลือกตัวชี้วัดของ SDGs บางตัวไปใช้
ต่อ หัวข้อนี้จะนาเสนอเปูาประสงค์ทั้งหมดที่น่าจะเกี่ยวข้อง ส่วนการเลื อกไปประกอบกับองค์ประกอบ
หลักต่างๆ จะอยู่ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบหลักโดยตรง
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ตารางที่ 3.3 : เปูาประสงค์ SDGs และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
องค์ประกอบตัวชี้วัด
1. การมีสุขภาวะ
1.1 สุขภาพกายดีและจิตดี
(เพิ่มเติม: ของคนทุกช่วงวัย)

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ 2.1.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ ดังนี้
ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการและ 1. ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
เพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
2. ความชุกของภาวะผอมในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
3. ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กอายุต่ากว่า 6-14 ปี
4.ความชุกของภาวะผอมในเด็กอายุต่ากว่า 6-14 ปี
5. ความชุกของภาวะผอมในหญิงวัยเจริญพันธ์ (15-59
ปี)
2.1.2 ความชุ ก ของความไม่ มั่ น คงทางอาหารของ
ประชากรในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยใช้ Food
Insecurity Experience Scale (FIES) เป็นหลัก
2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรและผู้สูงอายุภายในปี 2573 รวมถึง
บรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอม
แห้งในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568
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2.2.1 ความชุ ก ของภาวะเตี้ ย แคระแกร็ น (ประเมิ น
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการเจริญเติบโต
ในเด็ ก อายุ ต่ ากว่ า 5 ปี ขององค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจาก
ค่ามัธยฐาน โดยเป็นเด็กที่มีความสูงเทียบกับอายุต่า
กว่าค่ามัธยฐานของความสูงตามเกณฑ์อายุ น้อยกว่า 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)
2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ (ประเมิน
น้ าหนั ก ตามเกณฑ์ ส่ ว นสู ง ตามมาตรฐานการ
เจริญ เติ บโตในเด็ กอายุ ต่ากว่า 5 ปี ขององค์ก าร
อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานที่
เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน โดย1) ภาวะน้าหนักเกิน

ตารางที่ 3.3 : เปูาประสงค์ SDGs และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
องค์ประกอบตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs
(Overweight) น้าหนักตัวของเด็กสูงกว่าค่ ามัธยฐาน
ของน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กเกิน 2 เท่าของ
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (+2 SD)2) ภาวะผอม
(Wasting) น้าหนักตัว ของเด็กต่ากว่าค่ามัธยฐานของ
น้าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงของเด็ก น้อยกว่า -2 เท่า
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน 3.1.1 อัต ราการตายของมารดาต่อ การเกิด มี ชีวิ ต
ภายในปี 2573
100,000 คน
3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคคลากร
ด้านสาธารณสุขที่มีความชานาญ
3.2 ยุติการตายที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000
คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีลงให้ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมี
ชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573

3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ากว่า 5 ปี (การ
ตายต่อการเกิด 1,000 คน)
3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการ
เกิด1,000 คน)

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย 3.3.1 จานวนผู้ได้รับเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆภายในปี 2573 ไม่ มี ก ารติ ด เชื้ อ 1,000 คน (จ าแนกตาม เพศ อายุ
และประชากรหลัก) สธ.ขอปรับเป็นจานวนผู้ติดเชื้อ
HIV รายใหม่ (จาแนกตามเพศ อายุ และประชากร
หลัก)
3.3.2 อัต ราการเกิด ของโรควัณ ต่อประชากร 1,000
คน สธ.ขอปรั บ เป็ น อั ต ราการเกิ ด โรควั ณ โรคต่ อ
ประชากร 100,000 คน
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ตัวชี้วัด SDGs
3.3.3 อัตราเกิดโรคมาลาเรียต่อ ประชากร 1,000 คน
ต่อ ปี
3.3.4 จ านวนของผู้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ต่ อ
ประชากร 100,000 คน ในปีสารวจ สธ. ขอปรับเป็น
ตัวชี้วัดโรคตับอักเสบจากไวรัสที่สาคัญประกอบด้วย
- อัตราความชุ กโรคตับอัก เสบเรื้อรังจากไวรัสตั บ
อักเสบ B
- อัตราความชุ กโรคตับอัก เสบเรื้อรังจากไวรัสตั บ
อักเสบ C
- จานวนผู้ปุวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ
C ที่ได้รับการรักษา
3.3.5 จานวนผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อการปูองกัน
โรคเขตร้ อ นที่ ถู ก ละเลย (Neglected tropical
diseases)

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการ 3.4.1 อั ต ราการตายจากโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ปูองกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี โรคมะเร็ งคนตามช่ ว งวัย (แม่ แ ละเด็ ก เด็ ก วัย เรี ย น
2573
วั ย รุ่ น วั ย ท่ า ง า น วั ย ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ ผู้ พิ ก า ร )
โรคเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังใน
ประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี (premature
mortality rate) ลดลง 1/3 ภาย ในปี 2573 จาก
ข้อมูลพื้นฐานปี 2553
3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
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1.2 การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝุรู้

เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ 3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
ยาทางจิตวิทยาและการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการ
การติดตามผลการรักษา) สาหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด
3.5.2 การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตรายนิยามตาม
บริ บ ทของประเทศคิ ด เป็ น ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ต่ อ
ผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจานวนลิตรของ
แอลกอฮอล์บริสุท ธิ์ภายในปีปฏิทิน สธ.ขอปรับเป็ น
เสนอให้ เ ปลี่ ย นเป็ น การดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นระดั บ
อันตราย
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสาน
อนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติภายในปี 2573
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่ายนาไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) ที่
พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ภายในปี 2573 เพื่อ ให้เ ด็ก เหล่ า นั้น มีค วามพร้ อ มส าหรั บการศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษา

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่อ ยู่ระหว่า ง
การ ติดตามการพัฒนาทางด้านสุขภาพการเรียนรู้และ
จิตวิทยาสังคมที่ดีจาแนกตาม เพศ สถานที่ตั้ง สถานะ
ทางเศรษฐกิจ (และข้อมูลอื่นที่มี)
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4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชน: (a) ในเกรด2/3 (b)
ชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาระดับประถมศึกษา และ (c)
ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า ระดั บ
มัธยมศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ขั้นต่าเป็น
อย่ า งน้ อ ยใน (i) ด้ า นการอ่ า น และ (ii) ด้ า น
คณิ ต ศาสตร์ จ าแนกตาม เพศ สถานที่ ความมั่ งคั่ ง
(และรูปแบบอื่นๆ ที่ข้อมูลมีความพร้อม)
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4.2.2 อัตราการตัดสินใจเข้าเรียน (หนึ่งปีก่อนวัยเรียน)

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 4.3.1 อัตราการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี 2573
(Participation rate) ของผู้ใหญ่ในระบบและนอก
ระบบการศึกษาและการอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง 4.6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุมีความรู้สา
สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ภายในปี 2573
หรับการทางานในระดับพื้นฐาน (a.) อ่านออกเขียนได้
(b.) ทักษะในการคานวณจาแนกเป็น เพศ สถานที่
สถานะทางเศรษฐกิจ (และข้อมูลอื่นที่มี)
1.3 (เพิ่มเติม: การเข้าถึงปัจจัย 4 และ 6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อ 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับ
บริการทางสังคม)
หาได้ภายในปี 2573
การจัดการอย่างปลอดภัย
6.2 บรรลุเปูาหมายการให้ทุก คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับ
ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง การจั ด การอย่ า งปลอดภั ย รวมถึ งการอ านวยความ
เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
สะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้า
7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ 7.1.1 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟูา
สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึง 9.c.1ร้อยละของประชากรที่อ ยู่ในพื้น ที่ที่มี สัญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้สาหรับประเทศพัฒนาน้อย โทรศัพท์เคลื่อนที่จาแนกตามเทคโนโลยี
ที่สุด ภายในปี 2563
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1.4 (เพิ่มเติม: สุขภาวะทางสังคมที่ดี)

เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อ ยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่ 11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ใน
พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่า ยได้ และยกระดับชุมชนแออั ด ชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยนอกระบบหรือไม่เหมาะสม
ภายในปี 2573
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่ ง สาธารณะ และค านึ ง เป็ น พิ เ ศษถึ ง กลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ใ นสถานการณ์ ที่
เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี
2573
3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง
ภายในปี 2563

11.2.1 สั ด ส่ ว นของประชากรที่ เ ข้ า ถึ งการขนส่ ง
สาธารณะได้อย่า งสะดวกจาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ
และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
3.6.1 จานวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน ต่อประชากร
100,000 คน (อายุมาตรฐาน)

16.4 ลดการลั ก ลอบเคลื่ อ นย้ า ยอาวุ ธ และเงิ น เสริ ม ความแข็ งแกร่ งของ 16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่
กระบวนการติ ด ตามและการส่ ง คื น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถู ก ขโมยไป และต่ อ สู้ กั บ ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐ)
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
16.4.2 ร้อยละของอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่มี
การบันทึกและติดตาม ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ
2. ครอบครัวอบอุ่น (เสนอให้ตัดออก)
2.1 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว
2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว

2.3 การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว

ไม่มี
5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทางาน บ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง
โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
ไม่มี
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ไม่มี
5.4.1 ร้อยละของเวลาที่ใช้ไปในการทางานบ้านและ
ดูแลคนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจาแนกตาม
เพศ อายุ และ สถานที่อยู่
ไม่มี
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3. ชุมชนเข้มแข็ง (เสนอให้ตัดออก)
3.1 ชุมชนพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ 6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
และวางนโยบายปฏิบัติก ารและกระบวนการปฏิบั ติ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการน้าและสุขอนามัย ขอเพิ่มตัวชี้วัดสาหรับ
การดาเนินงานภายในประเทศ :
6.b.2 ร้ อยละของหน่ว ยงานส่ว นกลางในการวาง
นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ อ งค์ ก ารจั ดการน้ าและ
สุ ข อนามั ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว มจากหน่ ว ยงานส่ ว น
ท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่น
3.2 ชุมชนเกื้อกูลกัน
ไม่มี
ไม่มี
3.3 ชุ ม ชนรั ก ษาไว้ ซึ่ งคุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญา 11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง 11.4.1 ส่ ว นแบ่ งงบประมาณของประเทศ (หรื อ
ท้องถิ่น
ธรรมชาติของโลก
เทศบาล) ที่มีการใช้เพื่อการรักษาปูองกันและอนุรักษ์
มรดกธรรมชาติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งสถานที่
ที่เป็นมรดกโลก
4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
4.1 การมีสัมมาชีพ
4.4 เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิค 4.4.1 ร้อยละของเยาวชน/ ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้าน
และอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจ าแนกตาม
2573
ประเภททักษะ
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับหญิง 8.5.1 อัตราชั่วโมงการทางานเฉลี่ยจาแนกตามเพศ
และชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่า อาชีพ อายุ และความพิการ
เทียมสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573
8.5.2 อัตราการว่างงานจาแนกตามเพศ อายุ และ
ความพิการ
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เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทา ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการ 8.6.1 สัดส่วนของเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่
ฝึกอบรม ภายในปี 2563
ในภาคการศึกษาการจ้างงานหรือการฝึกอบรม
8.7 ดาเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติ
8.7.1 สัดส่วนและจานวนเด็กอายุ 5-17 ปี ที่เป็น
ความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกาจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเด็กจาแนกตามเพศและอายุ
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สดุ ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้
แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568

4.2 เศรษฐกิจเข้มแข็ง

8.8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย 8.8.1 อั ต ราความถี่ ข องการบาดเจ็บ ร้ า ยแรงและไม่
และมั่นคงสาหรับผู้ทางานทุกคน รวมถึงผู้ทางานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่าง ร้ายแรงจากการทางานจาแนกตามเพศและสถานะ
ด้าว และผู้ที่ทางานเสี่ยงอันตราย
แรงงานต่างด้าว
8.8.2 (Increase in national compliance of
labor rights (freedom of association and
collective bargaining) based on International
Labor Organization: ILO textual sources and
national legislation, by sex and migrant
status) ปรับตัวชี้วัดใหม่**
8.1 ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ 8.1.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา ต่อหัวประชากร
น้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สงู ขึ้นผ่านการทาให้หลากหลาย 8.2.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้ จริง
การยกระดั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม รวมถึ ง การมุ่ ง เน้ น ในภาคส่ ว นที่ มี ต่อประชากรผู้มีงานทา
มูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
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เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง 8.3.1 สั ด ส่ ว นการจ้ า งงานนอกระบบนอกภาค
งานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ การเกษตรแยกตามเพศ
ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และ 8.9.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศทางตรงจากการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
ท่ อ งเที่ ย ว (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของผลผลติ ม วลรวม
ภายในประเทศทั้งหมดและในอัตราการเติบโต) และ
จานวนงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อย
ละของงานทั้ ง หมดและอั ต ราการเติ บ โตของงาน
จาแนกตามเพศ)
8.9.2 จ านวนงานในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น
สัดส่วนต่องานทั้งหมดและอัตราการเจริญเติบโตของ
งาน จาแนกตามเพศ ตัวชี้วัดเพิ่มใหม่**
8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริม 8.10.1 จ านวนสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
และขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุก เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ต่อผู้ใหญ่ 100,000
คน
คน
8.10.2 ร้อยละของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 1 5 ขึ้นไป) ที่มี
บัญ ชี กั บ ธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ นอื่ น ๆหรื อ กั บ ผู้
ให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ 9.3.1 สัดส่วนมูล ค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และขนาดกลางคิ ด เป็ น ร้ อ ยละต่ อ มู ล ค่ า เพิ่ ม ของ
และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
อุตสาหกรรมทั้งหมด
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4.3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs
9.3.2 ร้อยละของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม
หรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืมได้สูงสุด

9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และให้
ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจานวนผู้ทางานวิจัยและ
พัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนใน
การวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น
10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ
40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573

9.5.1 ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ยการวิ จั ย และพั ฒ นาต่ อ
GDP
9.5.2 สัดส่วนนักวิจัย(เทียบเท่ากับการทางานเต็ม
เวลา) ต่อประชากร 1,000,000 คน
10.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายจ่ายหรือรายรับ
ของครั ว เรื อ นต่ อ หั ว ประชากรของประชากรกลุ่ ม ที่
รายได้ต่ าที่สุดร้ อยละ 40 กับอัตราของประชากร
โดยรวม

11.a สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวก 11.a.1 เมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คน ที่นี่มี
ระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการ แผนการพัฒนาเมืองและภูมิภาคไปบูรณาการกับการ
วางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค
คาดประมาณประชากรและความต้องการทรัพยากร
5. สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อ 1.5.1 จ านวนประชากรที่ เ สี ย ชี วิ ต สู ญ หายได้ รั บ
เหตุ รุ น แรงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและ บาดเจ็บต้องโยกย้ายหรืออพยพเนื่องมาจากผลของภัย
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง
พิบัติต่อประชากร 100,000 คน
1.5.2 ความสูญเสียจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจโดยตรง
โดยเปรียบเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ
(GDP)
1.5.3 จานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ในการลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติในระดับชาติและท้องถิ่น
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เป้าประสงค์ SDGs
11.5 ลดจานวนการตายและจานวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิด
จากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งเปูาปกปูอ งคนจนและคนที่
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573

ตัวชี้วัด SDGs
11.5.1 จานวนผู้เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ ย้ายถิ่น
ฐาน หรื อ อพยพเนื่ อ งจากเกิ ด ภั ยพิ บั ติ ต่อ ประชากร
100,000 คน
11.5.2 ความสู ญ เสี ย โดยตรงทางเศรษฐกิ จ โดย
เปรียบเทียบกับ GDP ของโลก รวมถึงความเสียหาย
จากภั ย พิ บั ติ ต่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ และการ
หยุดชะงักของบริการขั้นพื้นฐาน

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย 13.1.1 จานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความ
พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
เสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและท้องถิ่น
13.1.2 จานวนผู้เสียชีวิตสูญหายบาดเจ็บ ย้ายถิ่นฐาน
หรือย้ายไปอยู่ ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากภัยพิบัติ
ต่อประชากร 100,000 คน

5.2 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย 13.2.1 จานวนประเทศที่มีการ เผยแพร่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
บู ร ณาการ การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยไม่ส่งผลคุก คามต่อการผลิตอาหาร
(NAP, INDC, NC, BUR) (ยังไม่มี Metadata)
3.9 ลดจานวนการตายและการปุวยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อน 3.9.1 อัตราการตายในครัวเรือนและมลพิษทางอากาศ
และมลพิษทางอากาศ น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573
สธ.ขอปรับเป็นอัตราปุวยด้วยโรคทางเดินหายใจจาก
มลพิษหมอกควันภาคเหนือไม่เ กิน 1,200 ต่อแสน
ประชากร (ฐานข้อมูลปี 2557 = 1,208 ต่อ แสน
ประชากร)
3.9.2 อั ต ราการตายเนื่ อ งจากสารเคมี อั น ตราย
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เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs
มลภาวะในน้าและในดินและการปนเปื้อน สธ.ขอปรับ
เป็น
1. อัต ราปุ วยด้ว ยโรคพิษสารกาจัดศัต รูพืชไม่เกิ น
12.10 ต่ อ แสนประชากร (ฐานข้ อ มู ล ปี 2557 =
12.21 ต่อแสน ประชากร)
2. อัตราปุวยด้วยโรคพิษตะกั่วไม่เกิน 0.10 ต่อแสน
ประชากร (ฐานข้อ มูลปี 2557 = 0.11 ต่อแสน
ประชากร)
3.9.3 อัตราการตายจากการรับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ

6.3 ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมี 6.3.1 ร้ อ ยละของน้ าเสี ย ได้ รั บ การบ าบั ด อย่ า ง
และวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่ม ปลอดภัย
การน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล,
ทะเลสาบแม่น้า, ธารน้า, คลอง หรือ สระน้า) ที่มี
คุ ณ ภาพน้ าโดยรอบที่ ดี ข อเพิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ส าหรั บ การ
ดาเนินงานภายในประเทศ
6.3.3 ร้ อยละของการน้ า น้ าเสี ย ที่ ผ่ า นการบ าบั ด
กลับมาใช้ใหม่
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึง 11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเป็น
การให้ค วามสนใจเป็ น พิ เ ศษต่ อ คุ ณภาพอากาศและการจั ด การของเสี ย ของ ประจาและเพียงพอที่จะปล่อยของเสียขั้นสุ ดท้ายซึ่ง
เทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573
เกิดจากของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น
11.6.2 ระดับค่ากลางของฝุุนละอองที่อยู่ในระดับดี
(เช่น PM2.5 และ PM10) ในเมือง (ถ่วงน้าหนัก
ประชากร)
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เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 11.7.1ส่ว นแบ่ งเฉลี่ ย ของพื้น ที่ เมื อ งที่ถู ก สร้ า งขึ้ น ให้
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็ นสถานที่ ที่ใ ช้ป ระโยชน์ส าธารณะสาหรับ ทุก คน
ภายในปี 2573
จ าแนกตามกลุ่ ม อายุ เพศ และบุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพร่องทางร่างกาย
11.7.2สั ด ส่ ว นของผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ รั บ การคุ ก คามทาง
ร่ า งกาย และเพศ จ าแนกตามการกระทาผิ ด และ
สถานที่เกิดเหตุ (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และ 12.3.1 ดัชนีการสูญเสียอาหารทั่วโลก สถานะตัวชี้วัด:
ลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสีย สีเขียว
หลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
12.4 บรรลุ ก ารจั ด การสารเคมี แ ละของเสี ย ทุ ก ชนิ ด ในวิ ธี ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้า และ
ดินอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563

12.4.1 จ านวนภาคี ส มาชิ ก ข้ อ ตกลงพหุ ภ าคี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมด้ านสารเคมีที่ เป็นอันตรายและสารเคมี
อื่นๆและของเสียที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณี
และข้อผูกพันในการถ่ายทอดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ใน
แต่ละข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง สถานะตัวชี้วัด: สีเขียว
12.4.2 การบาบัดของเสียการเกิดของเสียอันตรายการ
จั ด การของเสี ย อั น ตราย จ าแนกตามวิ ธี ก ารบ าบั ด
สถานะตัวชี้วัด: สีเทา

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปูองกัน การลด การแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ 12.5.1 อัตราการรีไซเคิลของประเทศ (จานวนตันของ
ใหม่ และการนามาใช้ซ้า ภายในปี 2573
วัสดุที่ถกู รีไซเคิล)
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5.3 ระบบนิเวศที่สมดุล

เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
14.1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบน 14.1.1. ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นและความ
แผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient หนาแน่นของขยะพลาสติก/ตร.กม.ประเทศไทย
pollution) ภายในปี 2568
14.1.1 (1) ดัชนีของปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น
14.1.1 (2) ความหนาแน่นของขยะพลาสติก/ตร.กม.
6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขาปุาไม้พื้นที่ 6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบ
ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
นิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้าทุกระยะเวลา
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ 6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
และวางนโยบายปฏิบัติก ารและกระบวนการปฏิบั ติ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการน้าและสุขอนามัย (ขอเพิ่มตัวชี้วัดสาหรับ
การดาเนินงานภายในประเทศ: 6.b.2 ร้อยละของ
หน่วยงานส่วนกลางในการวางนโยบายและวิธีปฏิบัติ
องค์การจัดการน้าและสุขอนามัยโดยการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่น)
14.2 บริหารจัดการและปกปูองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยง 14.2.1สัดส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะระดับชาติที่
ผลกระทบทางลบที่มีนัยสาคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการ บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศประเทศ
เพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 ไทย
14.2.1 สัดส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งที่
บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ
14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่าน 14.3.1 ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัด
ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
จากสถานีสุ่มตัวอย่าง (ยังไม่มี Metadata)
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14.4 ภายในปี 2563 ให้กากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกีย่ วและยุติ
14.4.1สัดส่วนของมวลสัตว์น้า (fish stocks) ที่อยู่ใน
การประมงเกินขีดจากัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มี ระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ(MSY)
การควบคุม และแนวปฏิบตั ิด้านการประมงที่เป็นไปในทางทาลาย และ
ดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
จะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สดุ ที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดใน
ระดับทีส่ ามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum
sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านัน้ )
14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้ 14.5.1 ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทาง
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของ ทะเล
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบน
บกและในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่าง
ยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้
ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

15.1.1 ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด
15.1.2
สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้าจืด ซึ่งถูก
ปกคลุ ม ไปด้ ว ยพื้ น ที่ คุ้ ม ครอง จ าแนกตามประเทศ
ระบบนิเวศ

15.2 ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 15.2.1 ความก้าวหน้าของการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน
หยุดยั้งการตัดไม้ทาลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกปุาและฟื้นฟู
ปุาทั่วโลก ภายในปี 2563
15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม 15.3.1 ร้อยละของพื้นดินที่ถูกทาให้เสื่อมโทรมเทียบ
รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้ง กับพื้นทีท่ ั้งหมด
แล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
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ภายในปี 2573
15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย 15.4.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสาคัญต่อ
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา
นิเ วศเหล่ า นั้น ที่ จะให้ ผ ลประโยชน์ อั นส าคั ญ ต่อ การพั ฒนาที่ ยั่ งยื น ภายในปี 15.4.2 ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว
2573
15.5 ปฏิบัติการที่จาเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตาม 15.5.1 ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Red List
จะปกปูองและปูองกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
Index)
15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและ 15.7.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ปุาโดยการหลอกลวงหรือ
สัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุป ทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ปุาที่ผิด ผิดกฎหมาย
กฎหมาย

5.4 เศรษฐกิจสีเขียว

15.8 นามาตรการมาใช้เพื่อปูองกันการนาเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้าและควบคุมหรือขจัด priority species
ภายในปี 2563
2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดาเนินการตาม
แนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิตซึ่งจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติอื่ นๆและจะช่วย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573
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15.8.1 สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมายระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง และปกปูองทรัพยากรอย่างเพียงพอ หรือ
ควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน
2.4.1 ร้ อ ยละของพื้น ที่ เกษตรที่ มีก ารท าการเกษตร
แบบยั่งยืน
2.4.2 ร้ อย ละ ของครั วเ รื อ นเ กษต รที่ ใ ช้ ระ บ บ
ชลประทานเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนเกษตรใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเทียบกับครัวเรือนเกษตรทั้งหมดที่ใช้ปุ๋ย
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6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ 6.4.1 กา ร เ ป ลี่ ย นแป ล งของกา รใช้ น้ า อย่ า งมี
ใช้น้า และจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดจานวน ประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้า: สัดส่วนการใช้น้า
จืดต่อปริมาณน้าจืดทั้งหมด
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 7.2.1 สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนต่ อ การใช้
ภายในปี 2573
พลังงานขั้นสุดท้าย
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า 7.3.1 ความเข้มของการใช้พ ลังงาน ที่สั มพัน ธ์กั บ
ภายในปี 2573
พลังงานขั้นต้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP)
8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและ
การผลิต และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดาเนินงาน 10 ปี
ของแผนการทางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พั ฒนา
แล้วเป็นผู้นาในการดาเนินการไปจนถึงปี 2573

8.4.1 ร่องรอยการใช้วัตถุดิบและการใช้วัตถุดิบต่อหัว
และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
8.4.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP)

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573
ให้เ พิ่มส่ วนแบ่งของอุ ตสาหกรรมในการจ้า งงานและผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้น
เป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

9.2.1 มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ
ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัว
9.2.2 การจ้างงานในอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละของ
การจ้างงานรวมทั้งหมด

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 9.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง หน่วยมูลค่าเพิ่ม
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เป้าประสงค์ SDGs
อุ ต สาหกรรมที่ ส ะอาดและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มมากขึ้ น โดยทุ ก ประเทศ
ดาเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573

ตัวชี้วัด SDGs

12.2 บรรลุ การจั ด การที่ ยั่ งยื นและการใช้ ท รัพ ยากรทางธรรมชาติอ ย่า งมี 12.2.1 ตั ว ชี้ วั ด การบริ โ ภคพื้ น ฐานต่ อ การใช้
ประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
ทรัพยากร (MF) และ ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานต่อตัว
และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
12.2.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP)
12.6 สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนว 12.6.1 จานวนบริษัทที่ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืน
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของ
บริษัทเหล่านั้น
12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตาม 12.7.1
จานวนประเทศที่มีการดาเนินการตาม
นโยบายและการให้ลาดับความสาคัญของประเทศ
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐอย่างยั่งยืน
14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทา
ให้เกิดการประมงเกินขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทาให้เกิดการประมงที่
ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการ
อุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้า
โลก
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การใช้เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับ
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่
มีการควบคุม
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เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่ 15.9.1
ความก้าวหน้าของการสร้างเปูาประสงค์
การวางแผน กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้ง ระดั บ ชาติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วาม
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.2011-2020 (Strategic
Plan for Biodiversity 2011-2020) เปูาประสงค์ที่ 2
ของ Aichi Biodiversity

6. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
6.1 การมีจิตสานึก
ประชาธิปไตย
6.2 สังคมที่มีธรรมาภิบาล

16.3 ส่ ง เสริ ม นิ ติ ธ รรมทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระหว่ า งประเทศ และสร้ า ง 16.3.1 ร้อยละของเหยื่ อความรุ นแรงใน 12 เดือนที่
หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
ผ่านมา ซึ่งได้ถูกรายงานการกระทาอันรุนแรงนั้นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหาเหล่านี้
16.3.2 ร้ อ ยละของจ านวนผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ศ าลยั ง ไม่
พิพากษาต่อจานวนนักโทษทั้งหมด
16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุก 16.6.1 การใช้ จ่ ายภาครั ฐ ขั้ นพื้ น ฐานคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ
ระดับ
ของงบประมาณที่ไ ด้ รับ การอนุ มั ติแ ล้ ว จ าแนกเป็ น
ภาค (หรื อ จ าแนกตามรหั ส งบประมาณ หรื อ ที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
16.6.2 สั ด ส่ ว นประชากรที่ พึ ง พอใจกั บ บริ ก าร
สาธารณะครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ
16.7 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจที่มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 16.7.1 สัดส่วนตาแหน่ง (จาแนกตาม อายุ เพศ บุคคล
ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มประชากร) ใน
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6.3 ความสมานฉันท์ทางสังคม

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs
สถาบั น ของรั ฐ (สภานิติ บั ญญั ติร ะดับ ประเทศ และ
ท้องถิ่น บริการสาธารณะ และคณะตุลาการ) เทียบกับ
การกระจายตัวในระดับชาติ
16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่มีการตัดสินใจโดย
คานึงถึงเพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกปูอง 16.10.1 จานวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง การกักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมานผู้สื่อข่าว บุคลากรที่
ระหว่างประเทศ
เกี่ ย วข้อ งกั บสื่ อ สหภาพทางการค้ า และผู้ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความจริง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
16.10.2 จานวนประเทศที่มีกฎหมายรองรับการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะ
16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง 16.1.1 จ านวนเหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
อย่างมีนัยสาคัญ
ช่ ว ยเหลื อ และที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ต่ อ
ประชากร 100,000 คน จาแนกตามเพศ และอายุ
16.1.2 การเสีย ชี วิต ที่ เกี่ ย วข้ องกั บความขั ดแย้ ง ต่ อ
ประชากร 100,000 คน จาแนกตาม อายุ เพศ และ
คดี
16.1.3 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
16.1.4 สัดส่ วนประชากรที่ รู้สึ กปลอดภั ยเมื่อ เดิ น
บริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลาพัง
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เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
7. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (เสนอเพิ่มเติม)
1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มี 1.1.1 สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความ
ค่าใช้จ่ายดารงชีพรายวันต่ากว่า $1.25 ต่อวัน
ยากจนสากล จาแนกตาม เพศ อายุ สถานะการจ้าง
งาน และ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท)
1.3 ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม 1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองตาม
ของแต่ละ ประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จาแนกตาม
2573
เพศ และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
พกพร่องทางร่างกาย หญิงตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อ
ที่ไ ด้รั บบาดเจ็ บจากการท างาน ผู้ ยากจนและอยู่ ใ น
สถานะเปราะบาง
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคน
ยากจนและกลุ่ ม ผู้ เ ปราะบาง มี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการ ขั้นพื้นฐานการถือกรรมสิทธิ์ และใช้
ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน
1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิ์
ถูก ต้ อ งตามกฎหมายรั บ รองการถื อ ครองที่ ดิน และ
ประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิของตนเหนือที่ดินที่ตน
ถือครอง จาแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง

2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าโดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนาเข้าใน
การผลิตความรู้บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่าและ
การจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573

2.3.1 มู ล ค่ า การผลิ ตต่ อ หน่ ว ยแรงงาน จ าแนกตาม
ขนาดกิจการของการทาฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์/การปุาไม้
2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก จาแนก
ตามเพศ และสถานะพื้นเมือง (เพื่อแยกชนพื้นเมือง
หรือ ชนเผ่า)
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เป้าประสงค์ SDGs
ตัวชี้วัด SDGs
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทาง 3.8.1 ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จาเป็น
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจาเป็นที่มีคุณภาพและเข้าถึงยาและ (นิยามความครอบคลุมของบริการที่จาเป็นเฉลี่ยโดย
วัคซีนจาเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย การเจริญ
พันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึงบริการ
ระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส
3.8.2 จ านวนประชากรที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองจาก2
ประกันภัยหรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร 1,000
คน
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่ 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึก นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง -ต่า) และอื่นๆ เช่น สถานะ
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
ความพิการ คนพื้นเมือง และความขัดแย้งที่สามารถ
นามาเป็นข้อมูลที่ใช้ได้)
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่

5.1.1 มี กรอบกฎหมายจะต้องใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ
ติดตามตรวจสอบความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก
ในหลักพื้นฐานทางด้านเพศ

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและ 5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป
ที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทาทางเพศ และการแสวงประโยชน์ใน ที่เคยอยูร่ ่วมกับคู่ของตนได้รับความรุนแรงทางร่างกาย
รูปแบบอื่น
ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนในปัจจุบัน หรือคู่
ของตนก่อนหน้า ในช่วงเวลาอย่างน้อย 12 เดือนที่
ผ่านมา จาแนกตามรูปแบบความรุนแรงและอายุ
5.2.2 สัดส่วนของผู้หญิง และเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป
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ตารางที่ 3.3 : เปูาประสงค์ SDGs และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
องค์ประกอบตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs
ที่ ไ ด้ รั บ ความรุ น แรงทางเพศจากบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา จาแนก
ตามอายุ และสถานที่เกิดเหตุ

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมี 5.5.1 สัดส่วนของผู้หญิงดารงตาแหน่งในรั ฐสภา และ
โอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นาในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ
5.5.2 สัดส่วนของผู้หญิงในตาแหน่งบริหาร
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ 6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
พัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
และวางนโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติ
ดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่อง
การจัดการน้าและสุขอนามัย
10.2 ให้อานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 10.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายได้มธั ยฐานต่ากว่าร้อย
สาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติ ละ 50 จาแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ
พันธุ์ แหล่งกาเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี 2573
10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของ 10.3.1 สัด ส่วนของประชากรที่รายงานว่ ารู้สึกถู ก
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทาที่เหมาะสมในเรื่องนี้
ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการ
แบ่ ง แยกเชื้ อ ชาติ ภ ายใต้ ก ฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระหว่างประเทศ
14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสาหรับชาวประมงพื้นบ้าน 14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้
และดาเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/
รายเล็ก
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องค์ประกอบตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDGs

ตัวชี้วัด SDGs
กรอบการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานที่ ต ระหนั ก และ
ปกปูองสิทธิของการทาประมงขนาดเล็ก

15.6 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารแบ่ งปั น ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการใช้ 15.6.1 จานวนประเทศที่มีการยอมรับกรอบกฎหมาย
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการ กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพื่อสร้าง
เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
ความมั่นใจในความเป็นธรรม และความเท่าเทียมใน
การแบ่งปันผลประโยชน์
16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ 16.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกทาร้าย
ทางร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลใน
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
เดือนที่ผ่านมา
16.2.2 จ านวนเหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ต่ อ ประชากร
100,000 คน จาแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการ
แสวงหาประโยชน์
16.2.3 ร้อยละของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 18-24
ปีที่เคยถูกกระทาความรุนแรงทางเพศตั้งแต่อายุ 18 ปี
16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสาหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร 16.9.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีการแจ้ง
เกิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ จาแนกตามอายุ
ภายในปี 2573
16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา 16.b.1 ร้อยละของประชากรที่รายงานว่ามีความรู้สึก
ถูกแบ่งแยกเชื้อชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
ที่ยั่งยืน
ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการ
แบ่ ง แยกเชื้ อ ชาติ ภ ายใต้ ก ฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระหว่างประเทศ
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ถูกนาเสนอโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3.2 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ทั้ง 10
ยุทธศาสตร์กับเปูาหมาย (Goals) ของ SDGs อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นรายละเอียดของ SDGs ที่แท้จริงคือ
เปูาประสงค์ (Targets) ของ SDGs ฉะนั้นเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่าง SDGs กับแผนฯ 12
เราควรพิจารณาในรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่าเปูาหมายและชื่อยุทธศาสตร์ หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนฯ 12 กับเปูาประสงค์ของ SDGs
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ที่นามาใช้พิจารณาความสอดคล้อง คือ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนา จากเอกสารรายละเอียดแผนฯ 12 ขนาด A3 พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าประเด็นใดบ้างเป็น
เปูาประสงค์ใดบ้างที่ไม่สอดคล้องกับแผนฯ 12

ภาพที่ 3.2 : ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เปูาหมายโดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนึ่ง การที่แผนฯ 12 ไม่ได้ระบุบางประเด็นไว้นั้นไม่ได้มีความหมายจาเพาะเจาะจงไปในทางบวก
หรือทางลบเป็นการเฉพาะ ความไม่สอดคล้องอาจเกิดจากการที่ประเด็นนั้น ๆ ไม่มีความสาคัญในประเทศ
ไทยแล้วเนื่องจากประเด็นเหล่านี้ถูกจัดการและไม่เป็นปัญหาแล้ว อย่างไรก็ดีความเป็นไปได้อีกประการ
หนึ่งคือประเด็นเหล่านี้อาจถูกละเลยจากภาครัฐจริง ๆ ก็เป็นได้ การค้นคว้าว่าประเด็นใดไม่เป็นปัญหาแล้ว
หรือถูกละเลยจากภาครัฐไม่อยู่ในขอบเขตของการศึกษานี้
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ภาพที่ 3.3 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เปูาหมายเมื่อ
พิจารณาในระดับของเปูาประสงค์ของ SDGs แล้ว พบว่าแต่ละยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับเปูาหมาย
ของ SDGs มากกว่าเมื่อพิจารณาเฉพาะระดับเปูาหมายเท่านั้น จากการศึกษาพบว่า มีเปูาประสงค์ของ
SDGs ที่สอดคล้องกับเปูาหมาย ตัวชี้วัดและแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12
ทั้งหมด 108 เปูาประสงค์ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 3.4 คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของเปูาประสงค์ทั้งหมด
เปูาหมายที่สอดคล้องกับแผนฯ 12 ทุกเปูาประสงค์คือ เปูาหมายที่ 13 ที่ว่าด้วยเรื่องการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปูาหมายที่สอดคล้องกับแผนฯ 12 แทบทั้งหมด (มีเพียง 1 เปูาประสงค์ที่ไม่
สอดคล้อง) คือ เปูาหมายที่ 2 ว่าด้วยยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 9 ว่าด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม เปูาหมายที่ 11 ว่าด้วยการทาให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน และเปูาหมายที่
16 ว่าด้วยการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบัน เป็นภาพสะท้อนว่าแผนฯ 12 ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก
SDGs มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับแผนฯ 12 จานวน 61 เปูาประสงค์ ดังที่แสดงไว้ในตารางที่
3.5 ด้านล่าง เปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับแผนฯ 12 กระจายอยู่ในหลายเปูาหมาย เปูาหมายที่มีความไม่
สอดคล้องค่อนข้างมาก (เกิน ร้อยละ 50 ของจานวนเปูาประสงค์ทั้งหมด) คือ เปูาหมายที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 7 เปูาประสงค์จาก 9 เปูาประสงค์ เปูาหมาย
ที่ 12 ว่าด้วยเรื่องการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 7 เปูาประสงค์ จาก 11
เปูาประสงค์ เปูาหมายที่ 14 ว่าด้วยเรื่องอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 6 เปูาประสงค์จาก 10 เปูาประสงค์
และเปูาประสงค์ที่ 17 ว่าด้วยหุ้นส่วนการพัฒนา มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 10 เปูาประสงค์จาก 19
เปูาประสงค์ เป็นภาพสะท้อนว่าแผนฯ 12 ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวค่อนข้างน้อย
ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า แผนฯ 12 ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากและให้ความสาคัญกับการลดความยากจน การช่วยเหลือเกษตรกร ความมั่นคงใน
ประเทศ และการรักษาระบบนิเวศบางระบบโดยเฉพาะทรัพยากรน้า ปุาไม้และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งระบบนิ เวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ให้ความสาคัญค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ
โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีนโยบายกากับเรื่องการ
บริโภคและผลิตอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งระบบของการกาเนิดและกาจัดขยะ (ปัจจุบันในแผนเน้นเพียง
การแยกขยะ) การค้ามนุษย์ และประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม เช่น
ประเด็นการค้าพืชสัตว์คุ้มครอง ประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรม
อย่างเป็นธรรม การจัดการกับนโยบายที่ให้การอุดหนุนทางเศรษฐกิจต่อการทาประมงผิดกฎหมายและ
ทาลายล้าง เป็นต้น
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ช่องที่มเี ครื่องหมาย “X” คือเปูาหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา
ช่องที่มีที่มีเครื่องหมาย “ – ” คือเปูาหมายที่พบว่าไม่สอดคล้องเมื่อพิจารณาในระดับเปูาประสงค์

ภาพที่ 3.3 : ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เปูาหมายเมื่อพิจารณาเปูาประสงค์
ของ SDGs เทียบกับเปูาหมาย ตัวชี้วัด และแผนการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12
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ตารางที่ 3.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาประสงค์ของ SDGs และยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12
เป้าประสงค์ของ SDGs
1. การเสริม สร้างและพัฒ นา 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรและผู้สูงอายุภายในปี
ศักยภาพทุนมนุษย์
2573 รวมถึงบรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการปูองกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่
ที่ดีภายในปี 2573
3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกั บอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการ
ผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติภายในปี 2573
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจาเป็นที่มีคุณภาพและ
เข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย
นาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายใน
ปี 2573
4.4 เพิ่ มจ านวนเยาวชนและผู้ ใหญ่ ที่ มีทั กษะที่ จ าเป็ นรวมถึง ทั กษะทางเทคนิ คและอาชีพ ส าหรับ การจ้า งงาน การมีง านที่ดี แ ละการเป็ น
ผู้ประกอบการภายในปี 2573
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณได้ภายในปี 2573
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมื อทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลสาหรับทุกคน
4.c เพิ่มจานวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการดาเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทางาน บ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้างโดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการ
คุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัวตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
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เป้าประสงค์ของ SDGs
5.6 สร้างหลักประกันว่า จะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ พันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติ
การของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสาร ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มี
การจ่ายที่เท่าเทียมสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573
8.8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสาหรับผู้ทางานทุกคน รวมถึงผู้ทางานต่างด้าว โดยเฉพาะ
หญิงต่างด้าว และผู้ที่ทางานเสี่ยงอันตราย
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้สาหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563
10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชน
แออัด ภายในปี 2573
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย แล ะ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภั ยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน
2. การสร้างความเป็นธรรมและ 1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพรายวันต่ากว่า $1.25 ต่อวัน
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
1.3 ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละ ประเทศ และให้ครอบคลุ มถึงกลุ่มที่ยากจนและ
เปราะบาง ภายในปี 2573
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการ ขั้นพื้นฐานการถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจาเป็นที่มีคุณภาพและ
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เป้าประสงค์ของ SDGs
เข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสรรหาการพัฒนาการฝึกฝนและการเก็บรักษากาลังคนด้านสุขภาพในประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย
นาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและ
การฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้าและสุขอนามัย
8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทาง
การเงินแก่ทุกคน
10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี
2573
10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่
เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทาที่เหมาะสมในเรื่องนี้
10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชน
แออัด ภายในปี 2573
11.a สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่ง
ของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค
14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสาหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก
15.c เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสาหรับความพยายามที่จะต่ อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีด
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ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสร้างความเข้มแข็งทาง 2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์
เศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า ง ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าโดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนาเข้าในการผลิตความรู้บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาส
ยั่งยืน
สาหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573
2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573
2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูกสัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมี ความหลากหลายทั้งในระดับประเทศ ระ ดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติและสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์
ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียมตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี2573
2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบทการวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ
การพัฒนาเทคโนโลยี และการทาธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถทางานได้อย่างเหมาะสมและอานวยความสะดวกใน
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของตลาดและข้ อ มู ล ส ารองอาหารได้ อ ย่ า งทั น การณ์ เ พื่ อ จ ากั ด ความผั น ผวนของราคาอาหารอย่ า งรุ น แรง
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า และจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและ
ลดจานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
8.1 ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทาให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาค
ส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
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8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทาง
การเงินแก่ทุกคน
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุ กคน
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิ นโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศ
กาลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
10.7 อานวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบ และมีค วามรับผิดชอบ รวมถึง
ผ่านทางการดาเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและจัดการที่ดี
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกาลังพัฒนา เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ของอื่นๆ ของรัฐ
4. การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ 1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการ ขั้นพื้นฐานการถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน
ยั่งยืน
1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุน แรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง
2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573
3.9 ลดจานวนการตายและการปุวยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573
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3.d เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนาในเรื่ องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573
6.3 ยกระดับคุณภาพน้าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลง
ครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า และจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและ
ลดจานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
6.5 ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับรวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขาปุาไม้พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดาเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ
ภายในปี 2573
11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่าง
มีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573
11.5 ลดจานวนการตายและจานวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
โลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว ประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของ
เสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573
11.b ภายในปี 2563 เพิ่มจานวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดาเนินการตามนโยบาย และแผนที่บูรณาการเพื่อ
นาไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการ ใช้ทรัพยากรการลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภูมิต้านทางต่อ
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ภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดาเนินการตามการ บริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573
12.1 ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศนาไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนา
แล้วเป็นผู้นาโดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกาลังพัฒนา
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านัน้ ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านัน้ ออกสู่อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุข ภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563
12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจร
การรายงานของบริษัทเหล่านั้น
12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลาดับความสาคัญของประเทศ
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
13.a ดาเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่มีเปูาหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จานวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจาเป็นของ
ประเทศกาลังพัฒนาในบริบทของการดาเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญและมีความโปร่งใสในการดาเนินงาน และทาให้กองทุน
Green Climate Fund ดาเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน (capitalization)
13.b ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสาคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ
14.2 บริหารจัดการและปกปูองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสาคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและ
ปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
เฉพาะอย่างยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
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15.2 ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทาลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มก าร
ปลูกปุาและฟื้นฟูปุาทั่วโลก ภายในปี 2563
15.4 สร้างหลักประกัน ว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชี วภาพของระบบนิเวศเหล่านั้ น เพื่อจะเพิ่มพู นขีด
ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์
สัตว์ปุาที่ผิดกฎหมาย
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการ
สิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะ
ระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน
5. การเสริมสร้างความมั่นคง 3.d เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยงและการ
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
ความมั่นคงและยั่งยืน
14.4 ภายในปี 2563 ให้กากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจากัด การประมงที่ผิ ดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน
และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางทาลาย และดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทน
แบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านั้น
14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการท่องเที่ยว
16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
3-51

ตารางที่ 3.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาประสงค์ของ SDGs และยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปูองการการทุจริตประพฤติมิ
ช อ บ แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น
สังคมไทย

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

เป้าประสงค์ของ SDGs
16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับ
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทาผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพื่อจะปูองกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะ
ระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน
16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
16.5 ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกปูองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความ
ตกลงระหว่างประเทศ
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน
6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุ กคน
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและ
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กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดาเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ
ภายในปี 2573
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้สาหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
8. การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ 2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบทการวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี และการท่าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนาให้มีการเข้าถึงยา
และวัคซีนจาเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้าสิทธิสาหรับประเทศกาลัง พัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่อง
การผ่อนปรนเพื่อจะปกปูองสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลสาหรับทุกคน
7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงาน
ทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทาให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาค
ส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลัง
พัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจานวนผู้ทางานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาค
สาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น
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9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศกาลังพัฒนารวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นาไปสู่ความ
หลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศกาลัง
พั ฒ นา รวมถึ ง การให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มทางนโยบายที่ น าไปสู่ ค วามหลากหลายของอุ ต สาหกรรมและการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
12.a สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
9. การพัฒนาภาค เมือง และ 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
พื้นที่เศรษฐกิจ
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้า และจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและ
ลดจานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้าภายในปี 2573
6.5 ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุกระดับรวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573
6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ารวมถึงภูเขาปุาไม้พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบภายในปี 2563
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทาให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาค
ส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
8.a เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) สาหรับประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่าน
ช่องทางของกรอบการทางานแบบบูรณาการสาหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย แล ะ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
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11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์อย่าง
มีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573
11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของ
เสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573
11.a สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่ง
ของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
เฉพาะอย่างยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
15.2 ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทาลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มก าร
ปลูกปุาและฟื้นฟูปุาทั่วโลก ภายในปี 2563
15.4 สร้างหลักประกัน ว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชี วภาพของระบบนิเวศเหล่านั้ น เพื่อจะเพิ่มพู นขีด
ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
15.5 ปฏิบัติการที่จาเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายใน
ปี 2563 จะปกปูองและปูองกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
10.
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มี
ประเทศเพื่อการพัฒนา
โภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุ กคน
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10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสาหรับประเทศกาลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดรับชอบ และชอบธรรมมากขึ้น
10.a ดาเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไป
ตามความตกลงองค์การการค้าโลก
16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกาลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล
17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดาเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ค วามช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึง
พันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเปูาหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สาหรับให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สาหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุ ด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเปูาหมายที่จะให้มี
สัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สาหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกาลังพัฒนา
17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสาหรับการดาเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเปูาในประเทศ
กาลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดาเนินงานในทุกเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ -ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคี
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการ
สิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะ
ระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
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เป้าหมายที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1) 1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสาคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดาเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ
2) 1.b สร้างกรอบทางนโยบายที่มีเหตุมีผลในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ที่มีพื้นฐานอยู่บน
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาที่มุ่งช่วยเหลื อคนจนและความอ่อนไหวทางเพศสภาพ และสนับสนุนการลงทุนอย่า ง
เร่งด่วนในโครงการที่กาจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรที่
ยั่งยืน
3) 2.b แก้ไขและปูองกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ
อุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและ มาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบ ที่ให้ผ ลในลักษณะเดียวกัน
โดยให้เป็นไปตามอาณัติของกรอบการพัฒนาโดฮา
เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
4) 3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคนภายในปี 2573
5) 3.2 ยุติการตายที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายใน
ทารกลงให้ต่าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีลงให้ต่าถึง 25
คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
6) 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ
โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆภายในปี 2573
7) 3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
8) 3.a เสริมการดาเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศ
ตามความเหมาะสม
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุ กคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมไปถึงการศึกษาส าหรับ การพัฒนาอย่ างยั่งยื นและการมีวิ ถีชี วิตที่ ยั่งยื น สิ ทธิ ม นุษ ยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรงการเป็นพลเมืองของโลกและความ
นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2573
10) 4.b ขยายจานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ สาหรับประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
11) 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่
12) 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้า
มนุษย์ การกระทาทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
13) 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัย ทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับและการ
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ทาลายอวัยวะเพศหญิง
14) 5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็น
ผู้นาในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ
15) 5.a ดาเนินการปฏิรูปเพื่อให้ ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเข้าเป็นเจ้าของ
ที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่นการบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ
ตามกฎหมายของประเทศ
16) 5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการให้อานาจแก่
ผู้หญิง
17) 5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และการให้อานาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้
สาหรับทุกคน
18) 6.2 บรรลุเปูาหมายการให้ทุก คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดย
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี
2573
19) 6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลัง
พัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ การใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่
เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน
20) 7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้
ภายในปี 2573
21) 7.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืน
ให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
22) 8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัด
ความเชื่อมโยงระหว่า งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ
ดาเนินงาน 10 ปีของแผนการทางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นาใน
การดาเนินการ ไปจนถึงปี 2573
23) 8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทา ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563
24) 8.7 ดาเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์ และยับยั้งและกาจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้
ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568
25) 8.b พัฒนาและทาให้เกิดการดาเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสาหรับการจ้างงานในเยาวชนและดาเนินงาน
ตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
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26) 9.a อานวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกาลังพัฒนาผ่านทางการ
ยกระดับการสนับสนุนทางการเงินเทคโนโลยีและด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก
เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
27) 10.2 ให้อานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึง
อายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกาเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ
ภายในปี 2573
28) 10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการดาเนินการกฎระเบียบดังกล่าว
29) 10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจาเป็นมากที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกาลังพัฒนาน้อยที่สุด
ประเทศในแอฟริกา รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น
30) 10.c ลดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมของการส่ งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittances) ให้ต่า
กว่าร้อยละ 3 และขจัดการชาระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5
ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 11: ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง
และยั่งยืน
31) 11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในการสร้าง
อาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 12: ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืน
32) 12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
33) 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
34) 12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปูองกัน การลด การแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้า
ภายในปี 2573
35) 12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
36) 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
37) 12.b พัฒนาและดาเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
38) 12.c ทาให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนาไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความ
สมเหตุสมผล โดยกาจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยคานึงอย่างเต็มที่ถึงความจาเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศกาลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่ อาจ
เกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
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เป้าประสงค์ SDGs ที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12
เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
39) 14.1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพัง
ทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568
40) 14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
41) 14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
42) 14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีสว่ นทาให้เกิดการประมงเกินขีดจากัด
ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทาให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับ
การริเริ่ม การอุด หนุน ในลั กษณะดั ง กล่ าว ตระหนั กว่ า การปฏิบัติ ที่ เป็ น พิเศษและแตกต่า งที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลสาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุน
การประมงขององค์การการค้าโลก
43) 14.a เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดย
คานึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์
ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
44) 14.c เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดาเนินการให้
เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสาหรับการอนุรักษ์
และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future
We Want
เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
45) 15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ
จากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อม
โทรมของที่ดิน ภายในปี 2573
46) 15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
47) 15.8 นามาตรการมาใช้เพื่อปูองกันการนาเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศ
บกและน้าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563
48) 15.9 บู ร ณาการมู ล ค่ า ของระบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพเข้ า ไปสู่ ก ารวางแผน
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563
49) 15.a ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
50) 15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และ
จัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมสาหรับประเทศกาลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการ
อนุรักษ์และการปลูกปุา
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เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบัน
51) 16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสาหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 17: เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
52) 17.4 ช่วยประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่
มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และ
แก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้
53) 17.5 ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
54) 17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ -ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึง
ผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทาง
กลไกอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
55) 17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
กาลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อานวยประโยชน์แก่ประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกัน
56) 17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทางานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่สาคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
57) 17.12 ทาให้เกิดการดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจากัด
ปริมาณในระยะยาวสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก
โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
58) 17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความ
สอดคล้องเชิงนโยบาย
59) 17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นาของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดาเนินงานตามนโยบาย
เพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
60) 17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ ที่จาแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563
61) 17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกาลังพัฒนา
ภายในปี 2573
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3.2.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
3.2.3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย แม้พระองค์จะพระราชทานแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ พอเพีย งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 (อภิชัย พันธเสนและคณะ 2555) พระราชดารัส ที่กล่ าวถึง
เศรษฐกิจพอเพียงและอธิบายความหมายอย่างชัดเจนคือพระราชดารัสที่ทรงพระราชทานในปี พ.ศ. 2542
ดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการดาเนินการทุ กขั้นตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี” (อภิชัย พันธเสนและคณะ อ้างแล้ว)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกนาไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคเศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจ
ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือภาคเกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory of
Agriculture) เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมเกษตร ถึงกระนั้นภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะบริษัทในภาคอุตสาหกรรมและบริการหลายบริ ษัทที่รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจปี
2540 มาได้นั้นก็พบว่ามีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน อย่างไรก็ดี
ความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงมีความหลากหลาย
ในทางวิชาการ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกสร้างขึ้น
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรอบแนวคิดคือ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่เป็นหลักคิดในการ
ดาเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ และ 2) หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งเชิ งระบบ ในฐานะที่เ ป็ น
กระบวนการในการบรรลุความอยู่ดีมีสุขของประชาชน กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ฐานะที่เป็นหลักคิดในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือกรอบแนวคิดที่เป็นที่รู้จักในชื่อ “สามห่วง สอง
เงื่อ นไข” (แสดงในภาพที่ 3.4) สามห่ ว ง หมายถึ ง ความมี เหตุมี ผ ล ความพอประมาณ และความมี
ภูมิคุ้มกัน สองเงื่อนไข หมายถึง เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่ง ปัจจัยทั้งห้าข้างต้นจะนาไปสู่
ความสมดุลและความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
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ภาพที่ 3.4 : กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นหลักคิดในการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
กรอบแนวคิดที่ส องคือ กรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ เป็นหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นกระบวนการในการบรรลุความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและสรรพสัตว์ทั้ง
ปวง กรอบความคิดดังกล่าวพัฒนาโดย อภิชัย พันธเสน และคณะ (อ้างแล้ว) แสดงในภาพที่ 3.5 กรอบ
ความคิ ด ดั ง กล่ า วมองผ่ า นกรอบแนวคิ ด ด้ า นกระบวนการผลิ ต คื อ พิ จ ารณาปั จ จั ย น าเข้ า ( Input)
กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ในด้าน
ปัจจัยนาเข้านั้นประกอบด้วยคุณธรรม (Ethical Integrity) และความรู้ (Knowledge) คุณธรรม
ประกอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อดทน ขยั น แบ่ ง ปั น ถื อ เป็ น เงื่ อ นไขที่ พ อเพี ย ง ( Sufficient
Conditions) หมายถึง เป็นเงื่อนไขชุดหนึ่งที่หากมีแล้วจะทาให้เกิดความพอเพียงและความสงบสุข ความรู้
คือ ปัญญาที่ถูกควบคุมด้วยสติ ถือเป็นเงื่อนไขที่จาเป็น (Necessary Conditions) หมายถึงเป็นเงื่อนไขชุด
ที่จาเป็นต้องมีเพื่อบรรลุความพอเพียง กระบวนการมี “ทางสายกลาง” เป็นแกนกลางของกระบวนการ มี
ความมีเหตุผล (Reasonableness) เป็นวิถีชีวิต มีความพอประมาณเป็นวิธีคิด และมีวิธีการที่เน้นการมี
ภูมิคุ้มกัน (Immunization) คือ มุ่งการพึ่งตนเอง (Self-reliance) และสร้างความสามารถในการปรับตัว
เมื่อเกิดวิกฤติ (Resilience) ผลผลิต (Output) ของกระบวนการนี้ คือ ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน (Sustainable) สมดุล (Balance) และมั่นคง (Stable)
นอกจากนี้ผลผลิตยังควรที่จะรักษาระดับหรือเพิ่มระดับของทุน (Capital) ประเภทต่าง ๆ ด้วย ทุนเหล่านี้
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุน
ทางกายภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการนี้ คือ ความสุขของชีวิต ครอบครัว องค์กร สังคม
ประเทศชาติ และโลก และมีผลกระทบ (Impact) ไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลด้วย ในทางหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า
กรอบแนวคิดที่ส องเป็ น การน ากรอบแนวคิดแรกมาคลี่ ให้ เห็ น ชัดเจนขึ้ นในเชิ งกระบวนการและเพิ่ ม
ความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกในส่วนของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
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ภาพที่ 3.5 : การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (อภิชัย พันธเสน 2558)
อนึ่ง การตีความเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบหรือปัจจัยแต่ละข้อนั้นอาจแตกต่างกันโดย
นักวิชาการแต่ละกลุ่ม เช่น อภิชัย พันธเสนและคณะ (อ้างแล้ว) อาจตีความปัจจัยเหล่านี้อิงกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาและตีความขยายความไปถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับพุทธธรรมและพุทธเศรษฐศาสตร์
ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มอื่นๆ อาจตีความเศรษฐกิจพอเพียงไปในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(Economic Security) ดุลยภาพแบบพลวัตร (Dynamic Equilibrium) การจัดการความเสี่ยง (Risk
management) และการมุ่งสู่สถานการณ์ที่ดีที่สุด (Optimality) (คณะกรรมกาสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์ ม.ป.ป.) ได้ การถกเถียงในประเด็นเหล่านี้มีความจาเป็นเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป
กรอบแนวคิดที่ผสานแนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข แนวคิดเชิงระบบ และภาพในระดับจุลภาค
และมหภาคของเศรษฐกิจ พอเพียงได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และน่าจะเป็นกรอบแนวคิดที่ก้าวหน้าที่สุ ดที่
เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือกรอบแนวคิดที่นาเสนอโดย Harald Bergsteiner และ
Priyanut Dharmapiya (Piboolsravut) (2016) ในหนังสือชื่อ Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift
to an Unsustainable World ที่มี Gayle C. Avery และ Harald Bergsteiner (2016) เป็น
บรรณาธิการ แนวคิดนี้แบ่งเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 3 ส่วนที่เชื่อมโยงกันคือ 1) Sufficiency Mindset
หรือวิธีคิดแบบพอเพียง 2) Sufficiency State หรือสภาวะที่พอเพียง และ 3) Sufficiency Economy
หรือเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Mindset หรือวิธีคิดแบบพอเพียงถูกนิยามเอาไว้ว่า “เป็นกรอบวิธีคิดที่ทาให้การ
ตัดสิ น ใจเป็ น ไปอย่ า งชาญฉลาดและมีปั ญ ญา มีลั ก ษณะส าคัญ 3 อย่างก็คือ มี ความพอประมาณ
(Moderation) มีเหตุมีผล (Reasonableness) และมีความรอบคอบหรือมีภูมิคุ้มกัน (prudence)”
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(Bergsteinger และ Dharmapiya 2016: หน้า 35) ก็คือ กรอบความคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไขนั่นเอง กรอบ
แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ในวิธีคิดและวิธีตัดสินใจของบุคคลและองค์กรในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคล
และองค์กรเหล่านั้นสามารถบรรลุถึงสภาวะที่พอเพียง (Sufficiency State) ได้
Sufficiency State หรือสภาวะที่พอเพียง ถูกนิยามไว้ว่า “เป็นสภาวะที่ในเบื้องต้นที่สุดจะทาให้
ปัจเจกชน ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ สามารถมีความสุขสบายกับสภาวะที่เป็นอยู่ และหากมี
เงื่อนไขพร้อมก็อาจมีความฟุ่มเฟือยในระดับที่มีเหตุมีผล ที่ทาให้เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมมีความสมดุล ” (อ้างแล้ว: หน้า 36) อาจเรียกได้ว่า สภาวะที่พอเพียงเป็นสภาวะทางวัตถุ
(material state) ที่เป็นผลผลิต (output) มาจากสภาวะทางจิตที่พอประมาณ (the mental state of
moderation) เป็นการแสดงออกถึงความพอประมาณในทางปฏิบัตินั่นเอง ผลผลิตดังกล่าวนั้นจะแสดง
ออกมาในรูปของผลทางรูปธรรมที่เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม หากทุก
หน่วยเศรษฐกิจเข้าถึงสภาวะที่พอเพียง ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจมีความพอเพียงด้วย
The Sufficiency Economy หรือ เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถูกนิยามไว้ว่า “เป็นชุดของคุณค่า
หลักการ ระบบ และสถาบันในระดับชาติที่ให้กรอบการทางานและเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรม ที่จะทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสภาวะพอเพียงนั้นได้ เศรษฐกิจพอเพียงมี
ลักษณะสาคัญคือ การพึ่งพาตนเองหรือการไม่พึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไป (Self-reliance) ความสามารถ
ในการฟื้นคืนหลังวิกฤติ (Resilience) และความมีภูมิคุ้มกัน (Immunity)” (อ้างแล้ว: หน้า 41) ซึ่งคา
นิยามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้สอดคล้องกับพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2544 (คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์, ม.ป.ป.) ว่า
“…ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทาอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตัวเอง คือทาจากรายได้
200- 300 บาท ขึ้นไป เป็น 2 หมื่น ถึง 3 หมื่นบาท คนชอบเอาคาพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียง
ไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทาเป็น Self-Sufficiency มันไม่ได้ความหมาย ไม่ใช่
แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดู TV ก็ควร
ให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจากัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู เขาต้องการดูเพื่อสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆที่ฉันไป
เขามี TV ดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือยเปรียบเสมือน
คนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit และยังใส่ Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป…”
องค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นถูกนามาประกอบกันเป็น แบบจาลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(the Sufficiency Economy Philosophy Model) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ เชิงระบบใน
หลายด้าน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคล/องค์กรและปัจจัยภายนอก และความสัมพันธ์
เชิงระบบตั้งแต่ลักษณะเฉพาะและความรู้ของบุคคล/องค์กรและบริบทภายนอก กับการตัด สินใจ การ
กระทา ผลผลิต และผลลัพธ์จากการกระทานั้น ซึ่งผลดังกล่าวจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อความเป็นเรา
ความรู้ของเรา การตัดสินใจและพฤติกรรมของเรา

3-65

ภาพที่ 3.6 : แบบจาลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นับตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ถูกประกาศและรับรองโดยผู้นาจาก
194 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย รัฐบาลไทยมักกล่าวเสมอว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่มีมา
ก่อน SDGs แล้ว เป็นไปเพื่อความยั่งยืนเหมือนกัน และเป็นกระบวนการไปสู่ความยั่งยืน แต่ SDGs และ
เศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งเดียวกันจริงหรือ หัวข้อนี้ต้องการนาเสนอว่า SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจุดร่วมกันหลายประการแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันหลายประการเช่นเดียวกัน
ฉะนั้นเราไม่อาจบอกได้ว่าทั้ง SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งเดียวกัน แต่เราอาจบอกได้ว่า
SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจทางานแบบเสริมกันได้
จุดร่วมกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ
เป้าหมายที่มุ่งทาให้สังคมมนุษย์บรรลุถึงความยั่งยืน กล่าวคือ ทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์เชิงระบบ ต่างมุ่งดารงทุนประเภทต่าง ๆ ให้คงเดิมและ
เพิ่มยิ่ ง ๆ ขึ้น ไปอี ก ทั้ งทุน มนุ ษ ย์ ทุน ทางกายภาพ ทุน ทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs ยังให้
ความสาคัญกับความ “พอเพียง” ของคนเปราะบาง คนยากจน คนชายขอบ หมายถึง การเข้าถึงปัจจัย 4
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และบริการทางสังคมของคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาพึ่งตนเองได้และมี
ความเป็นอยู่ที่พอเพียง
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อย่างไรก็ดี SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี ความแตกต่างที่ สาคัญหลายประการ
ประการแรก SDGs เป็นเป้าหมาย (Goal) ของการพัฒนา หากเปรียบเทียบกับแบบจาลองของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในขณะที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่อธิบายทั้ง กระบวนการตั้งแต่ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการและการกระทา ไปจนถึงผลผลิตและผลลัพธ์ นอกจากนี้ เศรษฐกิจพอเพียงกาหนด
แนวทางลึกลงไปถึงระดับวิธีคิดและแนวการปฏิบัติ ในขณะที่ SDGs เพียงกาหนดเป้าหมายร่วมเท่านั้น
ในทางหนึ่งก็ทาให้ SDGs ถูกยอมรับได้ง่ายเพราะมันเปิดพื้นที่ให้แต่ละประเทศทางานตามวิถีของตนได้ ซึ่ง
ในแง่นี้เศรษฐกิจพอเพียงอาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่ในทางกลับกันการดาเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็อาจทาให้ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์มีความพอเพียงและยั่งยืนมากกว่าก็
เป็นได้
ประการที่สองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นไปที่ความสามารถในการฟื้นคืนหลังเผชิญวิกฤติ
ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Resilience) ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงระดับชาติ ในขณะที่
SDGs อาจกล่าวถึงความสามารถในการฟื้นคืนหลังเผชิญวิกฤติอยู่บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในด้านที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่า (Climate Change Resilience)
สองส่วนนี้ถือเป็นจุดเด่นของทั้ง 2 แนวคิดที่ควรถูกนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งคู่
ประการที่สาม SDGs เน้นหนักเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเสมอภาคทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่นาไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้าเหล่านี้เลยแม้ว่าหากทุกคนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะมีชีวิตที่พออยู่
พอกินก็ตาม คาอธิบายในเรื่องนี้ก็คือ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างกติกา
และการเปลี่ยนแปลงของการกระจายของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทุนประเภทต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกัน
มากขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้คนพออยู่พอกินและมีรายได้เพิ่มขึ้นตามอัตภาพ ตามทุนที่แต่ละคนมี
อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ของประเทศไทยหรือหลายประเทศในโลก สินทรัพย์ ทุน และทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ มีคนรวยเพีย งหยิ บ มือเดีย วเป็นเจ้าของ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่ งที่มาของรายได้
แปลว่ายิ่งมีทรัพยากรเหล่านี้มาก รายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นมา ฉะนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและ
ความเท่าเทียมในการถือครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้คนมีอยู่
มีกินแต่จะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเหลื่อมล้าเพราะคนรวยก็ยังคงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคนจนและยิ่งทาให้
ช่องว่างทางรายได้ห่างมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกัน SDGs มีเป้าหมายที่จาเพาะเจาะจงเรื่องความ
ยากจนและความเหลื่อมล้า ซึ่งเป้าประสงค์ของเป้าหมายเหล่านี้มีการกล่าวถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การกระจายการถือครองที่ดิน และการขจัดกฎหมายและนโยบายที่
เลือกปฏิบัติหรือสร้างความไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย
ประการที่สี่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ คือ “ประโยชน์สุข”
แก่ประชาชนและสรรพสิ่งทั้งปวง (อภิชัย พันธเสน 2555) ซึ่งเป็นส่วนผสมของความพออยู่พอกินในทาง
วัตถุ ซึ่งกินความรวมเป้าหมายหลายเป้าหมายของ SDGs และความสุขซึ่งเป็นมิติทางจิตใจอยู่ด้วย ในขณะ
ที่ SDGs มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางรูปธรรมเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ างสถาบัน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงโอกาสและบริการทางสังคมและเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
ที่ดี เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นว่านี่เป็นลักษณะเด่นของแนวคิดการพัฒนาของตะวันออก
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3.2.3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขในสังคมไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกับ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
อยู่พอสมควร เพราะว่าตัวชี้วัดชุดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ล้อไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 ซึ่งถูกร่างบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด ชุดนี้สะท้อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น
ธรรม องค์ประกอบย่อยด้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง มีประเด็นตัวชี้วัดด้านการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ โดยใช้
สัดส่ วนอุป สงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สัดส่ว นช่องว่างการออมการลงทุน และ
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เป็นตัวชี้วัดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประเทศ และองค์ประกอบหลัก
ด้านครอบครัวอบอุ่น องค์ประกอบย่อยด้านการพึ่งพิงตนเองของครอบครัว และประเด็นตัวชี้วัดเรื่อง
ครอบครัวมีรายได้พอเพียง โดยใช้ตัวชี้วัดเรื่องอัตราหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดหลักในการ
บ่งชี้ความพอเพียงในระดับครัวเรือน
นอกจากนี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจมีความเกี่ยวพันกับองค์ประกอบหลัก
ด้าน “สุขภาวะ” ด้วย โดยเฉพาะองค์ประกอบย่อยด้าน “การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝ่รู้ ” ประเด็น
ตั วชี้วัด ด้ า นยึด มั่น ในศีลธรรม มีค วามซื่อสัตย์สุจ ริ ต ตลอดจนมีค วามเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และ
ประเด็นตั วชี้วัดด้า นความสามารถในการเรียนรู้ และการเรี ยนรู้ ที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าสอดคล้ องกับ
เงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้าในแบบจาลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หาก
เราขยายขอบเขตของความเชื่อมโยงให้กว้างออกไปอีก องค์ประกอบย่อยด้านชุมชนเข้มแข็ง องค์ประกอบ
ย่อยด้านชุมชนพึ่งตนเองได้ และประเด็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน และการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน ก็อาจจะเป็นความพยายามในการชี้วัดภาพสะท้อนของระดับที่ 2 ของเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างครัวเรือนและการพึ่งตนเองในชุมชน
อย่างไรก็ดีเพื่อให้ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดที่กาลังปรับปรุงอยู่นี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสะท้อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น ตัวชี้วัดชุดนี้อาจใช้ประโยชน์
จากตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้นก่อนหน้านี้ได้ อภิชัย พันธเสนและคณะ ได้จัดทาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาดัชนีชี้
วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ ในปี พ.ศ. 2550 และมีตัวชี้วัด
หลายตัวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุง ในที่นี้ขอยกชุดของตัวชี้วัดจากโครงการมาแสดง
ไว้ในตารางที่ 3.6 ซึ่งได้นาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัด
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ตารางที่ 3.6 : ตัวชี้วัดจาก โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อภิชัย พันธเสนและคณะ 2550 (อ้างจาก อภิชัย พันธเสน
และคณะ 2555)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมิ ติ จานวนการเกิดคดีความ
สังคม จริยธรรม
 จานวนคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (คดีต่อประชากรแสนคน)
 จานวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คดีต่อประชากรแสนคน)
 จานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ความเดือดร้อน ความรุนแรงจากการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพใน
สังคม
 จานวนคดี ที่ถูกร้องเรียนจากการละเมิด สิทธิ มนุ ษยชน (คดีต่ อ
ประชากรแสนคน)
ความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาครอบครัว
 จานวนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง (คนต่อประชากรเด็กแสนคน)
 จานวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง (คนต่อผู้สูงอายุแสนคน)
 จานวนผู้พิการที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ (คนต่อผู้พิการแสนคน)
การมีภูมิคุ้มกันทางกาย อารมณ์และจิตใจ
 จานวนการหย่าร้าง (คู่ต่อคู่สมรสพันคู่)
 จานวนผู้ป่วยทางจิต (คดีต่อประชากรแสนคน)
 สัดส่วนของสมาชิกในครอบครัวผู้ไม่ติดสุรา (ร้อยละ)
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการทางสังคม
 จานวนคนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน คนขอทาน (คนต่อประชากรแสนคน)
การแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
 จานวนเครือข่ายในชุมชน (เครือข่ายต่อประชากรแสนคน)
 จานวนอาสาสมัครเพื่อสังคม (คนต่อประชากรแสนคน)
การเป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมิ ติ ความโปร่งใสของภาครัฐ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ส่ ว น
 คะแนนภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย (ค่าคะแนน 1-10)
ท้องถิ่น และภาคธุรกิจ
การใช้จ่ายของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
 จานวนงบประมาณของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้เพื่อการ
ส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บาทต่อประชากรหนึ่ง
คน)
ความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ
 การดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม (ค่าคะแนน 1-10)
 บทบาทความรับผิดชอบทางสังคม (ค่าคะแนน 1-10)
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เป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การเป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมิ ติ ความเสมอภาคในการเข้าถึงความรู้
การเรียนรู้ การศึกษา
 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ)
 จานวนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (คนต่อเด็กวัยเรียนแสนคน
ร้อยละ)
การศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
หรือปราชญ์ชาวบ้าน (ร้อยละ)
การเป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมิ ติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
 ดัชนีคุณภาพแหล่งน้า
สิ่งแวดล้อม
 ดัชนีคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อประชากร (กิโลกรัมต่อคน)
 ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัมต่อคน)
 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP (กรัมต่อบาท
ราคาปี 2531)
 โรคของระบบทางเดินหายใจ
การเป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในมิ ติ เศรษฐกิจภาพรวม
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การ
 สัดส่วน GDP สาขาเกษตรต่อ GDP รวม (ร้อยละ)
ใช้พลังงานและเทคโนโลยี
 อัต ราการเปิด ประเทศ (มูล ค่า การส่ งออกบวกน าเข้า ต่อ GDP)
(ร้อยละ)
ภาคการบริโภค
 การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค/รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงต่อครัวเรือน (ร้อยละ)
 สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สิน (ร้อยละ)
 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP (ร้อยละ)
การกระจายรายได้และความยั่งยืนของภาคเกษตร
 ดัชนีการกระจายรายได้
 สัดส่วน GDP สาขาเกษตรต่อประชากรในสาขาเกษตรเทียบกับ
GDP นอกสาขาเกษตรต่อประชากรนอกสาขาเกษตร (ร้อยละ)
 มูลค่าปุ๋ยเคมีนาเข้าต่อ GDP สาขาเกษตร (ร้อยละ)
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี
 สัดสวนของผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไปทาง
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อประชากรวัยแรงงาน (ร้อยละ)
 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP (ร้อยละ)
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3.3 สรุ ป ความสัมพั น ธ์ แ ละเชื่อมโยงระหว่ า งแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 กั บ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
จากการศึกษาทบทวนเนื้อหาสาคัญ และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (ตามที่ได้
นาเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ 3.1 – 3.2) เพื่อเป็นฐานแนวคิดและนาไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย สามารถสรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในเชิงแนวคิดและเนื้อหาสาระ
ได้ดังนี้
3.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) มี 2 รูปแบบ
(หนึ่ง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดย SDGs เป็นการกาหนดสิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง 15 ปี
ข้างหน้า ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 – 2030 ได้แก่ เป้าหมาย 17 ด้าน เป้าประสงค์ 169 เป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัดรวม 241 ตัวชี้วัด แต่ไม่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และวิธีดาเนินการไว้ ในขณะที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 เป็นแผนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 5 ปีแรกที่รองรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น
การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ของประเทศ
(สอง) จากการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ พบว่า มีเป้าประสงค์ (Targets) ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งหมด 108 เป้าประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของเป้าประสงค์ทั้งหมด
(รายละเอียดนาเสนออยู่ในตารางที่ 3.4)
3.3.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุ ด ร่ ว มกั น ระหว่ างปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งกั บเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น คื อ
เป้าหมายที่มุ่งให้สังคมมนุษย์บรรลุถึงความยั่งยืน กล่าวคือ ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์เชิงระบบ ได้มีเป้าหมายที่มุ่งดารงทุนประเภทต่างๆ ให้คงเดิมและ
เพิ่ ม ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไปอี ก ทั้ ง ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางกายภาพ ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs
ยังให้ความสาคัญกับ “ความพอเพียง” ของกลุ่มคนเปราะบาง คนยากจน คนชายขอบ ซึ่งหมายถึง การ
เข้าถึงปัจจัย 4 ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และบริการทางสังคมของคนกลุ่มนี้เพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
3.3.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยได้สะท้อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่าน (หนึ่ง) องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดด้านการพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิ จ และตั ว ชี้วั ด เรื่ อ งครอบครั ว มี ร ายได้ พอเพีย ง และ (สอง) องค์ ประกอบหลั ก ด้ านสุ ขภาวะ
โดยเฉพาะองค์ประกอบย่อยด้าน “การมีคุณธรรม และสติปัญญาใฝ่รู้ ” ซึ่งมีประเด็นตัวชี้วัดด้านยึดมั่นใน
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ศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งประเด็นตัวชี้วัดด้านความสามารถ
ในการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็น
ปัจจัยนาเข้าในแบบจาลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
หากพิจารณาในเชิงการเปรียบเทียบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะความครอบคลุมในมิติ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน และหากพิจารณาเนื้อหา SDGs ตามการ
จัดกลุ่ม 5P กับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข จะเห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดังนี้
5P
Planet
People

------>
------>

Prosperity ------>
Peace
------>
Partnership ------>

องค์ประกอบหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
การมีสุขภาวะ, การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
มีอยู่ในทุกองค์ประกอบหลัก

นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในเชิงโครงสร้างระหว่างเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ตัวชี้วัดทั้ง 2 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 คือ องค์ประกอบหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จัดได้ว่า
เป็นระดับเดียวกันกับเป้าหมาย (Goals) ของ SDGs
ระดั บ ที่ 2 คื อ องค์ ป ระกอบย่ อ ยและประเด็ น ชี้ วั ด นั้ น จั ด ได้ ว่ า เป็ น ระดั บ เดี ย วกั น กั บ
เป้าประสงค์ (Targets) ของ SDGs
ระดับที่ 3 คือ ตัวชี้วัด จัดได้ว่าเป็นระดับเดียวกันกับตัวชี้วัด (Indicators) ของ SDGs
3.3.5 สรุ ป ความสัมพัน ธ์ แ ละเชื่อมโยงระหว่า งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับ ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
จากข้อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันใน
สังคมไทยตามที่เสนอในหัวข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงแสดงได้ตาม
ไดอะแกรมที่แสดงข้างล่าง
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ภาพที่ 3.7: สรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน และดัช นีความอยู่เย็นเป็นสุข ร่ว มกัน ใน
สังคมไทย
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