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บทที่ 1  
โครงการวิจัยและการด าเนินงาน 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งได้ปรับการพัฒนาสู่แนวคิด คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทั้งในฐานะผู้มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนา ดังนั้น สศช. จึงได้พัฒนา “ดัชนีความอยู่ดีมีสุข” เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบการพัฒนาที่
เกิดขึ้นกับคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการด ารงชีวิตทั้ง
สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได้และการกระจายรายได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการ
ด ารงชีวิตของคน ทั้งชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี  และในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สศช. ได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็ง และดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดจากตัวคนด้วย  

ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 -2554) วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักในการ
พัฒนาประเทศมุ่งสู่การสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย การใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเป็น
เครื่องมือวัดผลกระทบการพัฒนาจึงไม่เพียงพอ เนื่องจากขอบเขตของนิยามความสุขได้ขยายจากมิติของ
การด ารงชีวิตและแนวปฏิบัติของปัจเจกบุคคลไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมทั้งการวัดใน
ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องดีงามต่างๆ สศช. จึงได้ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความ
อยู่ดีมีสุขมาเป็น “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ที่ก าหนดองค์ประกอบของความอยู่เย็น
เป็นสุขท่ีกว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นทั้งการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็นธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ด าเนินการ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและเห็นพ้องต้องกันของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือบ่งชี้สถานะของ
ประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และใช้ประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 

 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงยังคงสามารถใช้
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน
มากขึ้น สศช. จึงได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจน สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จัดท าขึ้นในบริบทของสถานะประเทศที่ได้รับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งของประเทศ
ไทยและของโลก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น 
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความเป็นเมืองที่
ขยายมากขึ้น โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน



 
 

1-2 
 

ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดเดิมจึงอาจไม่เพียงพอต่อ
การใช้ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าและ
ด าเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงดัชนีชี้วัด
การพัฒนา เพ่ือให้สามารถวัดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพ่ือจัดท าระบบข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีที่พัฒนาขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้
สามารถใช้ในการติดตามประเมินผลและรายงานผลได้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

 
1.3 เป้าหมาย 

1.3.1 พัฒนาดัชนีส าหรับประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  

 1.3.2 จัดท าระบบข้อมูลส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 1.3.3 เผยแพร่ดัชนีส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิดในเรื่องความสุข วิธีการพัฒนาดัชนี
และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการวิจัย 

1.4.2 ก าหนดกรอบแนวคิด นิยามของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย องค์ประกอบหลัก
และย่อย ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 รวมทั้งก าหนดวิธีการค านวณตัวชี้วัดแต่ละตัวและตัวชี้วัดรวม 
(Composite Index)    

1.4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน พร้อมทั้งจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบหลัก  

 1.4.4 จัดท าระบบข้อมูลส าหรับการใช้ดัชนีและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นในการประเมินผลกระทบ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พร้อมทั้งทดสอบตัวชี้วัดโดยการแทนค่าข้อมูลลงในตัวชี้วัด และจัดท ารายงาน
สถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยโดยใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่ 

 1.4.5 จัดท าคู่มือการจัดท าดัชนีส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 และการใช้ดัชนีในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

1.4.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดัชนีการ
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ประเมินผลการพัฒนาประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งผู้แทน
หน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์จากดัชนีที่พัฒนาขึ้น เข้าร่วมการประชุม  
 
1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่ปรึกษามีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ (ดูภาพที่ 1.1 
ประกอบ) 

 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ ผลการศึกษาวิจัย ความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้า
เชิงกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องความสุข วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา “กรอบแนวคิด
พื้นฐาน” และ “ความหมาย” ของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง “กรอบแนวคิดพ้ืนฐาน” ส าหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในเบื้องต้นจะอยู่บนฐานแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญ 4 ประการ คือ     

(1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) การพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
(4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals : SDGs)  
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะท าการศึกษาแนวคิดส าคัญใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุง

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
 การศึกษาทบทวนและปรับปรุงปัจจัยพ้ืนฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์ที่ได้

ก าหนดไว้เป็น 6 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ทั้ง
ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านธรรมาภิบาล  เพ่ือการพัฒนาตัวชี้วัดหลักและ
ตัวชี้วัดใหม่ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงประเด็นการวัด ตัวชี้วัด การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmarking) การให้น้ าหนัก (Weighting) และวิธีการค านวณดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย โดยการศึกษาทบทวนทฤษฎีและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น และ/หรือยกเลิกตัวชี้วัดที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมปรับ
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและประมวลผลดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้ทันสมัย และสะดวก
ต่อการสืบค้น  
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ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาภาพที่ 1.1 ค าถามหลักในการศึกษานี้ คือ 
1. เรื่องแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน : มีแนวคิดใหม่ในการพัฒนา หรือ
ตัวชี้วัดที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่ใดบ้าง ที่ควรน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย ทั้งในแง่การปรับปรุงนิยาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวชี้วัด เกณฑ์
มาตรฐาน การให้น าหนัก และวิธีการค านวณ 
2. เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หากน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควรมี
การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในด้านใดบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในกรอบแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุข  
3. เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ข้อ และ
ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
ปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในมิติใดบ้าง เพ่ือให้สามารถประเมิน และติดตาม
ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้อย่างเหมาะสม 
4. เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : จากเป้าหมาย  SDGs ที่ก าหนดไว้ 17 เป้าหมาย 169 
เป้าประสงค ์มีตัวชี้วัดของ SDGs ใดบ้างท่ีควรน ามาปรับปรุงเพ่ิมเติมตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย เพ่ือให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและอยู่ในกรอบแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุข 
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1.6 วิธีการศึกษา   
1.6.1 ศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการรวบรวมข้อมูล องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

1.6.2 จัดท ากรอบแนวคิดการศึกษา กลไกในการบริหารงาน แผนการด าเนินโครงการ กระบวน
วิธีการศึกษา ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และ
ผลการศึกษาเบื้องต้น 

1.6.3 ก าหนดกรอบแนวคิดของความอยู่เย็นเป็นสุข นิยามขององค์ประกอบหลักและย่อย รวมทั้ง
ประเด็นการวัดของแต่ละองค์ประกอบ ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1.6.4 จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ ( Focus Group) ครั้งที่ 1 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และภาคีการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบหลัก อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

1.6.5 ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ วิธีการค านวณและเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดแต่ละ
ตัว และวิธีการค านวณดัชนีรวม (Composite Index) 

1.6.6 จัดท าระบบข้อมูลส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทดสอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 

 1.6.7 จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ ( Focus Group) ครั้งที่ 2 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และภาคีการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบหลัก อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

 1.6.8 จัดท าคู่มือการจัดท าและการใช้ดัชนีส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาฯ 
 1.6.9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา 
  

การด าเนินงานศึกษาในแต่ละข้อมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัด
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แนวคิด วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในประเทศ
และต่างประเทศ : นายอรรถเศรษฐ์ จิรยธรร
มานุกูล ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS : 
อ.ชล บุนนาค ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 

 ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 
 ด้านประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :         

คุณธีรดา ศุภะพงษ ์
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท ากรอบแนวคิดการศึกษา กลไกในการ
บริหารงาน แผนการด าเนินโครงการ กระบวน
วิธีการศึกษา ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 
และผลการศึกษาเบื้องต้น 

คณะที่ปรึกษา 

3. ส่งรายงานขั้นต้น คณะที่ปรึกษา 
4. ก าหนดกรอบแนวคิดของความอยู่เย็นเป็นสุข 
นิยามขององค์ประกอบหลักและย่อย รวมทั้งประเด็น
การวัดของแต่ละองค์ประกอบ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS :   
อ.ชล บุนนาค 

 ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 
 ด้านประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :         

คุณธีรดา ศุภะพงษ ์
5. จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งที่ 1 
ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีการ
พัฒนาในแต่ละองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม  ทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพ่ือจัดท าข้อเสนอ
การปรับปรุงกรอบแนวคิด นิยาม องค์ประกอบหลัก 
และองค์ประกอบย่อยของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันในสังคมไทย 

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS : 
อ.ชล บุนนาค 

  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :   

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 
 ด้านประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :         

คุณธีรดา ศุภะพงษ ์
6. รายงานขั้นกลาง คณะที่ปรึกษา 
7. ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ วิธีการ
ค านวณและเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดแต่ละตัว 
และวิธีการค านวณดัชนีรวม (Composite Index) 

 การค านวณดัชนีรวม (Composite Index) : 
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS : 
อ.ชล บุนนาค 

  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :   

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 
 ด้านประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :         

คุณธีรดา ศุภะพงษ ์
8. จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ครั้งที่ 2 
ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีการ
พัฒนาในแต่ละองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม  ทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS : 
อ.ชล บุนนาค 

  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพ่ือจัดท าข้อเสนอ
การปรับปรุงประเด็นการชี้วัด ตัวชี้วัดค่าเกณฑ์
มาตรฐาน การให้น้ าหนักและการค านวณตัวชี้วัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :   
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 

 ด้ านประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ ร รมาภิ บ าล  :         
คุณธีรดา ศุภะพงษ ์

9. จัดท าระบบข้อมูลส าหรับการประเมินผลกระทบ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทดสอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 

คณะที่ปรึกษา  

10. จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ ( Focus Group) ครั้งที่ 
2 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคี
การพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบหลัก อาทิ ด้าน
เศรษฐกิ จ  สั ง คม  ทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล 
 

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS : 
อ.ชล บุนนาค 

 ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 
 ด้านประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :         

คุณธีรดา ศุภะพงษ ์
11. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ คณะที่ปรึกษา 
12. จัดท าคู่มือการจัดท าและการใช้ดัชนีส าหรับการ
ประเมินผลกระทบการพัฒนาฯ โดยใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่ 

 การค านวณดัชนีรวม (Composite Index) : 
ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 

 ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ SDGS: 
อ.ชล บุนนาค 

  ด้านเศรษฐกิจ : ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 
 ด้านสังคม : ดร.สุรางรัตน์ จ าเนียรพล 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :   

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 
 ด้านประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :         

คุณธีรดา ศุภะพงษ ์
13. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ดัชนีที่
พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา 

คณะที่ปรึกษา 

 
1.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

มีระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยแบ่งกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธีการศึกษาเป็น 3 ช่วง  ดังนี้ 

Uช่วงท่ี 1U การศึกษาปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย โดยมีขอบเขตการศึกษา 
ดังนี้ 

 การศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยจะมีการศึกษาแนวคิดส าคัญใหม่ๆ  หรือตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
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เพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงกรอบแนวคิดพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (SDGs) 

 การศึกษาสภาวการณ์ /ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญซึ่งมีผลเกี่ยวโยงต่อความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฯลฯ  

 การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ 
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
(7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงกรอบแนวคิด นิยาม องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบ
ย่อยของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงประเด็นการชี้วัด ตัวชี้วัดค่าเกณฑ์มาตรฐาน การให้น้ าหนัก
และการค านวณตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 
Uช่วงท่ี 2U การน าเสนอข้อปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยแก่ภาคีการพัฒนา 

มีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
 การน าเสนอข้อปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยแก่ภาคีการ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
รัฐศาสตร์ (ธรรมาภิบาล) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 การน าความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนามาปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคม จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย มิติ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านรัฐศาสตร์(ธรรมาภิบาล) มาประมวลและพัฒนา
ปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
 

Uช่วงที่ 3 U การเผยแพร่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้ วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยที่ได้ปรับปรุงใหม่ และการจัดท าระบบข้อมูลส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนา มี
ขอบเขตการศึกษาดังนี ้

 การน าตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับปรุงใหม่ โดยจัดประชุมเวที
สาธารณะ เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับปรุงใหม่ เพ่ือ
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สร้างความเข้าใจและการยอมรับจากภาคีการพัฒนาต่อตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่
ปรับปรุงใหม่  

 การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary 
Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และการประมวลผล  เช่น ข้อมูลจาก 
สศช. ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขใน
สังคมไทย และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

 จัดท าคู่มือการจัดท าและการใช้ดัชนีส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาฯ โดยใช้
ตัวชี้วัดชุดใหม่ 

 
1.8. ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.8.1 Uผลผลิต U  
1.8.1.1 ดัชนีและตัวชี้วัดส าหรับประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
1.8.1.2 ระบบข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1.8.1.3 คู่มือการจัดท าดัชนีและตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และใช้ดัชนีในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1.8.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประเมินผลกระทบการพัฒนา 
1.8.2 Uผลลัพธ์ U  

1.8.2.1 สศช. ใช้ดัชนีที่พัฒนาขึ้นส าหรับประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.8.2.2 ดัชนีที่พัฒนาขึ้นเป็นที่รู้จักและถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูลส าหรับการประเมินผลกระทบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รับรู้และเห็นความส าคัญ
ในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  
 
1.9 แผนการด าเนินงานโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  

โครงการฯ นี้ มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 7 
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดแผนการด าเนินงานดังตารางข้างล่าง 
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          เดือน 
    กิจกรรม 

พย.
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ.
60 

มีค. 
60 

เมย. 
60 

พค. 
60 

มิย. 
60 

กค. 
60 

สค. 
60 

1. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด วิธีการพัฒนาดัชนี
และตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งการวิจัย 

          

2. จัดท ากรอบแนวคิดการศึกษา กลไก
ในการบริหารงาน แผนการด า เนิน
โครงการ กระบวนวิธีการศึกษา ขั้นตอน 
กิจกรรมการด าเนินงานและแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 
และผลการศึกษาเบื้องต้น 

          

3. ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น            
4. ก าหนดกรอบแนวคิดของความอยู่เย็น
เป็นสุข นิยามขององค์ประกอบหลักและ
ย่อย รวมทั้งประเด็นการวัดของแต่ละ
องค์ประกอบ ให้สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 

          

5. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบหลัก ครั้งที่ 1 อาทิ ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิ
บาล 

          

6. ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง            
7. ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ 
วิธีการค านวณและเกณฑ์มาตรฐานของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัว และวิธีการค านวณดัชนี
รวม (Composite Index)  

          

8. จัดท าระบบข้อมูล ทดสอบตัวชี้วัดที่
พัฒนาขึ้น 

          

9. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
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. ส่งร่างรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์            
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          เดือน 
    กิจกรรม 

พย.
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ.
60 

มีค. 
60 

เมย. 
60 

พค. 
60 

มิย. 
60 

กค. 
60 

สค. 
60 

11.  จัดท าคู่มือการจัดท าและการใช้ดัชนี
ส าหรับการประเมินผลกระทบการพัฒนา 
โดยใช้ตัวชี้วัดชุดใหม ่

          

12. การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเผยแพร่
ดัชนีที่พัฒนาขึ้น และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการ
ประเมินผลกระทบการพัฒนา 

          
 

13. ส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
สรุปส าหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งคู่มือการ
พัฒนาดัชนีการติดตามประเมินผล 

          
 

14. ฝึกอบรมการใช้คู่มือการจัดท าและใช้
ดัชนีประเมินผลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ สศช. 

          

 
1.10 กลไกการบริหารโครงการฯ 

เนื่องจากโครงการศึกษาตัวชี้วัดฯ เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์หลายด้านและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจใน
เชิงสหวิทยาการ ที่ปรึกษาจึงประกอบด้วยนักวิจัยจากหลากหลายสาขา ร่วมกับหัวหน้าโครงการและที่
ปรึกษาโครงการ โดยจะแบ่งเป็น 4 ด้านเพ่ือรับผิดชอบศึกษาทบทวนตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันที่
เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ประกอบด้วย นักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
รัฐศาสตร์ (ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล) และมีผู้ประสานงานโครงการและผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่
สนับสนุนการศึกษาและด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

ทั้งนี้ ระหว่างการศึกษาวิจัยจะมีการประชุมเป็นระยะ เพื่อการประมวลและวิเคราะห์ผลการศึกษา
ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ผลความเชื่อมโยงระหว่างทีมวิจัย 4 ทีม รวมทั้งเพ่ือการปรับปรุงและทบทวน
แผนการด าเนินงานหากมีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดเกิดขึ้น หรือเพ่ือปรับแนวทางด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ค าแนะน าหรือข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการการศึกษาโครงการฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลหรือข้อค้นพบใหม่ๆจากการวิจัย  

นอกจากนั้น ในช่วงการด าเนินโครงการฯจะมีการประสานการท างานกับส านักประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา ของ สศช. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ผลการศึกษา และ
การน าผลการศึกษาหรือข้อเสนอไปใช้ประโยชน์  
 
1.11 สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการ ได้จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นรวมทั้งรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาต่อการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่ 
การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมเฉพาะมิติด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านธรรมาภิบาล และด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (รายงานสรุปผลการประชุม
ได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก) 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
มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน 

1.11.2 ประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย: มิติ
สิ่งแวดล้อม” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น. ห้องศรีตรัง 3 ชั้น 2 โรงแรมตรัง 
กรุงเทพฯมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน 

1.11.3 การประชุม“การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติครอบครัวอบอุ่นและชุมชน
เข้มแข็ง” วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน 

1.11.4 การประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติสุขภาวะ” วันศุกร์ที่ 
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.30 น.ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 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 มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 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 มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน 

1.11.7 การกลุ่มเฉพาะ (focus group) “องค์ประกอบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล” วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.30 น. ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 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 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 คน 

1.11.9 สรุปประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group)  องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น
ธรรม  วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน 

1.11.10 สรุปประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group)  องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะและ
องค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  วันพฤหัสบดีที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน 
 1.11.11 สรุปประชุมสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี 
ชั้น 1  โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  102 คน 
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บทที่ 2 
การทบทวนแนวคิดของการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยและ 

บทเรียนการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ 
 

แนวคิดความ “อยู่เย็นเป็นสุข” ในประเทศไทยมีหลายระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกและครัวเรือนไป
จนถึงระดับประเทศโดยแนวคิดของ “ความสุข” และ “อยู่ดีมีสุข” นั้นในเรื่องของ “ความสุข” มักจะมี
ความหมายโดยกว้างถึงสภาวะที่ปลอดจากความทุกข์ ความล าบากนานาประการ โดยไม่ได้จ ากัดว่าที่มาของ
ความสุขนั้นจะต้องเกิดจากปัจจัยใด ส่วน “ความอยู่ดีมีสุข” จะสื่อถึงความสุขอันมีที่มาจากการ “อยู่ดี” 
หรือมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งอาจหมายถึงมีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมั่นคงเพียงพอ มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และอาจมีความหมายที่คาบเกี่ยวกับค าว่า “อยู่ดีกินดี” ซึ่งมีนัยยะถึงสภาวะของความสุขอันมีที่มา
จากสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี จนสามารถเข้าถึงการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพที่ดีและ
ปริมาณที่มากตามความต้องการได้ ส่วนค าว่า “อยู่เย็นเป็นสุข” แม้จะไม่มีนิยามโดยตรง แต่ความหมาย
ทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือเป็นสภาวะของความสุขที่มีนัยยะของปัจจัยภายในจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง คือเป็นภาวะ
สุขสบายและเป็นปกติของจิตใจ ไม่มีเรื่องต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ต้องเผชิญกับความขาดแคลนหรือขัดแย้ง
ซึ่งสร้างความล าบากให้ ฯลฯ โดยในแต่ละประเทศจะท าการก าหนดนิยาม ที่ขึ้นกับแนวทาง สถานการณ์ 
และค่านิยมของแต่ละประเทศ โดยท าการส่วนเพ่ิมเติมและก าหนดนิยามขึ้นแตกต่างหันไปบ้าง ตาม
แนวทางการพัฒนาของประเทศนั้นๆ1 หากกล่าวถึงระดับของประเทศไทยเองนั้น ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความ
อยู่เย็นเป็นสุขได้ด าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) พัฒนากรอบแนวคิดและจัดท าดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับเห็นความส าคัญ และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2) ใช้
เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สถานะของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและใช้ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
รวมทั้งสามารถน าไปใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและก าหนดนโยบายให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข 3) ใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดและสร้างกระแสหลักในสังคมให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยม
ของคนไทยเพ่ือให้เกิดคุณค่าใหม่ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และ 4) วางแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล
และตัวชี้วัดที่จ าเป็นต่อการจัดท าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์
วางแผน ติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างต่อเนื่องทนต่อสถานการณ์ 

ในส่วนแนวคิดเรื่อง “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ในระดับประเทศได้เริ่มปรากฏครั้งแรกในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กล่าวคือมีการก าหนดให้ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เป็นวิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ในการพัฒนาตามแผนฯ 10 โดยมีการกล่าวถึงกรอบของการพัฒนาไว้กว้างๆ ว่าเป็นการ
พัฒนาที่ “ยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่
มีคนเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเทศมีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อันจะ
น าไปสู่ความสงบร่มเย็นในสังคมอย่างยั่งยืน” 

ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของกรอบแนวคิด “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ในระดับสังคมของ สศช. นั้น ถือได้ว่า
สอดคล้องกับบริบทและกระแสการพัฒนาต่างๆ ในช่วงนั้น อันได้แก่ 

                                                           
1 http://www.nesdb.go.th/article_attach/0201.pdf 
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ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งรุนแรงและมีขอบเขตกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ เพราะพ่ึงพิง
ภายนอกประเทศมากเกินควร อันน ามาซึ่งการปรับกรอบแนวคิดการพัฒนาของประเทศครั้งส าคัญ เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯได้ให้ความส าคัญกับน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (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
ความส าคัญกับคนในฐานะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 
แต่ก็ยังขาดตัวชี้วัด และการประเมินการพัฒนาคนที่สอดคล้องกับบริบท และสะท้อนภาพการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 

กระแสเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (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 “คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (National Council for Sustainable 
Development) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2545 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝุายเลขานุการและเป็น 
focal point ของการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

ส าหรับกรอบแนวคิด และหลักการในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
ที่ทาง สศช. ได้ท าการก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดนั้น จะยึดแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) มีความสอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทย
สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) และ 2) ยึดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ยึดแนวคิดในการพัฒนาที่มีเป็นองค์รวมมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยมี
หลักการจัดท าดัชนีที่ก าหนดจากปัจจัยร่วมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกันและเห็นถึ งความส าคัญ
ยอมรับที่จะใช้ความสุขเป็นค่านิยมร่วม 

ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช --.) ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการมุ่งเน้นการรายงานภาวะเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
และรายได้ประชาชาติเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาหลัก แต่จากบริบทการพัฒนาใหม่ต่างๆ 
ข้างตน้ น ามาซึ่งนวัตกรรมการเกิดขึ้นของดัชนีชี้วัดต่างๆ ซึ่งทาง สศช. พยายามที่จะพัฒนาขึ้น อันได้แก่ 

 ดัชนีอยู่ดีมีสุข – เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของแผนพัฒนาฯ ที่ต้องการเปลี่ยนจากการเน้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง (คล้าย Human Development Index 
ของ UNDP) แต่ปรับให้สะท้อนหรือแสดงให้เห็นภาพของการพัฒนาคนที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
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 ต้องการเพ่ิม
องค์ประกอบเรื่องการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) 

ความหมายของค าว่า “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ตามที่ สศช. ได้ให้ค าอธิบายไว้ในดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุข ก็คือ “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

จึงท าให้เกิดเป็นดัชนี “อยู่เย็นเป็นสุข” ขึ้น มี 6 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลักและ
ตัวชี้วัดรองต่างๆ แล้วน ามาค านวณในลักษณะที่เป็น composite index ในส่วนองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุ่น 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 5 ) 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล และมีค าอธิบาย
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งองค์ประกอบย่อยสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 : องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
องค์ประกอบที่ 1 : การมีสุขภาวะ    
ภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
มีร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มี
จิตใจดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ และ
ใฝุรู้ สามารถ “คิดเป็นท าเป็น” มีเหตุมี
ผล อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

1.1 สุขภาพกายดีและจิตดี หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการที่ดี มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ เหมาะสมไม่มีโรค
ประจ าตัวหรือโรคเรื้อรัง ส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมี
อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมี สุขภาพจิตดี ความสามารถ
ของบุคคลที่จะใช้กลไกในการปรับตัวที่ถูกต้อง สามารถปรับอารมณ์
ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลได้ด้วยตนเอง โดยที่ตนเองและสภาวะ
แวดล้อมไม่เดือดร้อน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น  

1.2 การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝุรู้ รู้เท่าทันและปรับตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงอย่ า งรวด เร็ วของสั งคมได้  และสามารถใช้
ประสบการณ์ ศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจิตส านึกความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่ 2 : ครอบครัวอบอุ่น 
กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทาง
อารมณ์และจิตใจ ในการด าเนินชีวิต
ร่วมกันอย่างมีจุดหมายในบรรยากาศ

2.1 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว  หมายถึง การท าหน้าที่ของ
ครอบครัวที่จะดูแลความต้องการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
สมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกต้องรู้จักท ามาหากิน มีความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว 
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
ที่ ส งบสุข  ด้ วยการท าหน้ าที่ ของ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมี
สั มพัน ธภาพที่ ดี ต่ อกัน  ส ามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง  

2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสมาชิก
หลายช่วงวัยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความผูกพัน เคารพกันและ
กัน และเอ้ืออาทรต่อกัน 

2.3 การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายได้
พอเพียงเพื่อที่จะสามารถจัดการให้สมาชิกในครอบครัวด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมั่นคง มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยอย่างสุขสบาย และ
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

องค์ประกอบที่ 3 :  ชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มี
ศักยภาพในการพึ่งตนเองและการ
เรียนรู้ในระดับสูง มีองค์กรในชุมชน 
กลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาคี
เครือข่ายการพัฒนาที่ เข้มแข็งของ
ชุมชน รวมทั้งมีความสามัคคี เอื้อ
อาทร อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และ
ธ า ร ง ไ ว้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ป ร ะ เพ ณี 
วัฒนธรรม และภู มิปัญญาที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่นหรือ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1 ชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างมั่นคง เป็น
ปึกแผ่น สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของชุมชนได้เป็นหลัก มีกลุ่มผู้น า องค์กรในชุมชนและ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3.2 ชุมชนเกื้อกูลกัน คือ ชุมชนที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความ
สามัคคี และมีจิตส านึกหวงแหนความเป็นชุมชนของตนร่วมกัน 

 

องค์ประกอบที่ 4 : เศรษฐกิจ
เข้มแข็งและเป็นธรรม  
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจก
บุคคลที่มีสัมมาชีพที่มั่นคง มีความ
มั่นคงและปลอดภัยในการท างาน อยู่
ภายใต้เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการ
ก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
ผลประโยชน์การพัฒนาในกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าของ
รายได้และหลุดพ้นจากปัญหาความ
ยากจน 

4.1 การมีสัมมาชีพ คือการท างานที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น ท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีหลักประกันความมั่นคง 
และความปลอดภัยในการท างาน  

4.2 เศรษฐกิจเข้มแข็ง เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
จากความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ มี
ประสิทธิภาพการผลิต  และสามารถปรับตั ว ได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 

4.3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เปิด
โอกาสการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปัจจัยการผลิตที่จะ
น าไปสู่การลดความยากจน ลดช่องว่างของการกระจายรายได้และ
กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง 

องค์ประกอบที่ 5 : สภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศสมดุล    
การด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มี
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมีระบบ
นิเวศที่สมดุล เกื้อกูลต่อการด ารงชีวิต
ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ

5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิตตลอดจนการประกอบอาชีพ ไม่มี
ปัญหาความรุนแรงในสังคม  

5.2 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี หมายถึง การที่มลภาวะต่างๆ ได้รับการ
ดูแลควบคุม และแก้ไขให้ฟื้นคืนสู่สภาพที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและความสุขของ
บุคคลและสังคม  
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
ยั่งยืน 5.3 ระบบนิเวศที่สมดุล เป็นระบบที่สรรพสิ่งต่างๆ พึ่งพิงและพึ่งพา

อาศัยกันและกันอย่างได้ดุลทางธรรมชาติ การด าเนินชีวิตที่
พอเหมาะพอควร สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะไม่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  6  : สั ง ค ม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  
คน มี ศั ก ดิ์ ศ รี  มี สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ  มี
ความสัมพันธ์ต่อกันบนพื้นฐานของ
ความยุติธรรม ยอมรับ เคารพและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยค านึงถึงความเท่า
เทียมกัน และร่วมบริหารจัดการ
ประเทศกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดธรรมาภิ
บาลที่มีความโปร่งใส คุ้มค่า และเป็น
ธรรม น าไปสู่สังคมสมานฉันท์ มีสันติ
สุขอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับ
นานาอารยะประเทศได้อย่างเป็นมิตร 

6.1 การมีจิตส านึกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีความตื่นตัว 
รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพในส่วนของตนเองและประพฤติ
ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิ หน้าที่ของบุคคล
อื่น ตลอดจนมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมบริหารและพัฒนาประเทศ  

6.2 สังคมที่มีธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมที่ดี มีระบบโครงสร้าง กฎเกณฑ์ กระบวนการ
และกลไกการด าเนินงาน และการตรวจสอบที่มีคุณธรรม นิติธรรม 
ความโปร่งใส ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

6.3 ความสมานฉันท์ทางสังคม สังคมที่อยู่ร่วมกันฉันท์กัลยาณมิตร มี
ความพอใจร่วมกัน มีความเห็นพ้องกัน พร้อมยอมรับความแตกต่าง 
หลากหลายด้านเชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และศาสนาของกลุ่ม
คนในสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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พึง่พิงตนเองของครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 : แบบจ าลองความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554 
 
 
 
 

 

จิตส านกึประชาธิปไตย 

ครอบครวั 

สมานฉนัท์ 

สงัคมที่มีธรรมาภิบาล 

ธรรมาภบิาล 

เศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้ม 

สังคม 

มีสมัมาชีพ เป็นธรรม เข้มแขง็ 

นิเวศสมดลุ 

ปลอดภยั 

(ชีวิตและทรัพย์สิน) 

ชุมชน 

บทบาท

เหมาะสม 

สมัพนัธภาพ

ดี 

พึง่ตนเอง เกือ้กลู 

มีสว่นร่วม 

สขุภาวะ (กาย จติใจ 

จติวญิญาณ

สตปิญัญา) 

คน 

สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั 

 

คณุภาพสิง่แวดล้อม 
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กรอบเงื่อนไขท่ีก ากับการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  
ในการพัฒนาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข ในฐานะของตัวชี้วัดด้านความสุขระดับสังคม จะถูกก ากับด้วยเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
1. กรอบในเรื่องของแนวทางการวัดความอยู่เย็นเป็นสุข 
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคน ซึ่งเป็นจุดเปูาหมายที่มนุษย์ทุกคนต้องการก็คือ “ความสุข” ซึ่งการวัด 

“ความสุข” อาจท าได้ใน 2 แนวทาง คือ 
1) การวัดความสุขในรูปแบบอัตตวิสัย (Subjectivism) – โดยการสอบถามความสุขจาก

ประชาชนว่าอยู่เย็นเป็นสุขมากน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะเน้นความสุขในระดับจิตใจและปัญญา ประกอบด้วย
ความสุขจากการมีอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ ความดีงาม ความสงบ เป็นต้น ซึ่งวัดได้โดยการส ารวจและใช้
แบบสอบถาม แนวทางต่างๆในการวัดเช่น2  

 การวัดความสุขเฉลี่ย (Aggregate happiness) - GNH 
 การวัดการกระจายหรือความแตกต่างในความสุขของกลุ่มต่างๆ (Inequality of happiness) 
 การวัดช่วงชีวิตที่มีความสุข (Happy life years) 
 การผสมผสานระหว่างการวัดความสุขรวมและการวัดความไม่เท่าเทียมของความสุขของคน

กลุ่มต่างๆ หรือการวัดความสุขโดยการปรับความไม่เท่าเทียม ( Inequality adjusted 
happiness: IAH) 

แต่ปัญหาของการวัดความสุขในเชิงอัตวิสัยนี้ก็คือ การท าให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยากในเชิงปริมาณ 
2) การวัดความสุขในรูปแบบภววิสัย – โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุขต่างๆในระดับ

สังคม ซึ่งเป็นการสะท้อนเฉพาะเปูาหมายสุดท้าย (Ends) โดยจะพิจารณาเชื่อมโยงกับวิธีการ (Means) 
และสามารถวิเคราะห์จากฐานข้อมูล หรือตัวเลขสถิติในระดับมหภาคได้ ท าให้วัดในเชิงปริมาณได้ง่ายกว่า  
 ทั้งนี้ ส าหรับดัชนีตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุข ได้มีการก าหนดแนวทางในเบื้องต้นไว้แล้วว่าต้องการที่จะ
วัดและสะท้อนความสุขในเชิงภววิสัย มากกว่าในระดับอัตตวิสัย  
ข้อประโยชน์ของตัวช้ีวัด 

o ประโยชน์ในด้านการติดตามและประเมินผลจากแผนการพัฒนา 
สศช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของตัวชี้วัดการพัฒนาว่าต้องมีความสอดคล้องกับ

แผนการพัฒนา ซึ่งหากกรอบความคิดในการพัฒนาของประเทศไทยยังคงให้ความส าคัญกับคน ในฐานะ
แกน หรือศูนย์กลางในการพัฒนา อีกทั้งคนยังมีฐานะเป็นประชาชนของประเทศชาติ มีฐานะเป็นสมาชิก
ของสังคม มีฐานะเป็นทรัพยากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีฐานะเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเสมอกัน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ เพ่ือสะท้อนภาพการพัฒนาที่เป็นจริงให้เห็นอย่างเด่นชัด และน าไปสู่การควบคุมการขับเคลื่อน
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 : รายงานการพัฒนาตัวช้ีวัดส าหรับการประเมิน
ยุทธศาสตร์” จัดท าโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  10 มีนาคม 
2551. 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13VH95G272297.63658&profile=swu&uri=search=TL@!%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20:%20%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13VH95G272297.63658&profile=swu&uri=search=TL@!%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20:%20%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
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โดยปกติ สศช. มีตัวชี้วัดเฉพาะที่ใช้ในการติดตามแผนการพัฒนาฉบับต่างๆ โดยเฉพาะ อาทิเช่น 
ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือตัวชี้วัดส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เห็นภาพผลลัพธ์จากการพัฒนาในภาพรวม ตัวชี้วัดหรือดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข ถือ
ได้ว่าเป็นตัวชี้วัดชุดใหญ่ที่ สศช.คาดหวังว่าจะสามารถใช้ในการประเมินผลจากการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวมที่มีต่อปัจจัยด้านต่างๆที่กระทบความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ได้  

o ประโยชน์ในด้านการเป็นเครื่องมือ/ฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
สศช. ได้ย้ าถึงบทบาทของตัวชี้วัดว่าจะเป็นประโยชน์ “ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

มนุษย์จะเกิดความต่อเนื่อง เป็นระบบและสะท้อนภาพที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยได้นั้น ควรมี
การทบทวน วิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์ที่สามารถสะท้อน (Reflect) และเฝูาติดตาม 
(Monitor) ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพ วิถีปฏิบัติและความเป็นไปของคนในสังคมไทย และ
สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผน (National Human Resource Plan) ก าหนดนโยบาย (National 
Human Resource Policy) และยุทธศาสตร์ (National Human Resource Strategy) เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติได้”4 

ไม่เพียงเฉพาะแต่ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศเท่านั้น แต่ สศช.ยังมีการ
ค านึงถึงความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขในระดับพ้ืนที่ที่ย่อยลงไป อาทิเช่น ในระดับ
ชุมชน ระดับต าบลหรือจังหวัด เช่นเดียวกับหลายตัวชี้วัดในประเทศไทยซึ่งต้องการวัด  ผลลัพธ์ในการ
พัฒนาในระดับพื้นท่ี ซึ่งยังอยู่ในระหว่างข้ันตอนของการศึกษาและพัฒนาต่อไป  

o ประโยชน์ของตัวชี้วัดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของสังคม/ชุมชนในการแก้ไขปัญหา  
ในขั้นตอนของกระบวนการจัดท า เลือกตัวชี้วัด หรือเก็บข้อมูล หรือในขั้นตอนของการรายงานผล

ตัวชี้วัดหรือน าตัวชี้วัดไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา จะเกี่ยวข้องกับการร่วมกันพูดคุย 
ถกเถียง และสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐ และกับประชาชน ดังนั้น จึงอาจคาดหวังได้ถึง
ประโยชน์ของการจัดท าตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขในฐานะการสร้างกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อน และ
กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยมในสังคมไทยได้เช่นเดียวกัน 
 
ข้อจ ากัด เงื่อนไขของตัวชี้วัด 

 ที่ผ่านมาดัชนีชี้วัดที่ สศช. สร้างโมเดลขึ้นมาและมีประโยชน์ในการน ามาเป็นประเด็นถกเถียง
ทางวิชาการ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม แต่ยังขาดในส่วนที่ไปไม่ถึงระดับประชาชนในการสร้างการรับรู้ 
ให้เห็นถึงช่องทางที่จะแก้ปัญหาที่เขาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงผลลัพธ์ในระดับปัจเจกด้วย 

 ดัชนีชี้วัดนี้ยังไม่ครอบคลุมกับปัจจัยปัญหาที่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่าง ปัญหาวิกฤติ
การเมืองปี 2553 สังคมไทยอยู่ในภาวะความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งฝุาย ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนมาก และในปี 2554 และปี 2555 ที่เกิดมหาอุทกภัยขึ้นนั้น ทั้งสองเหตุการณ์กลับพบว่าค่าดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุข ในช่วงปีนั้นๆ กลับยกระดับดีขึ้น 

 การวัดดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ควรท าควบคู่ หรือน าไปเปรียบเทียบเป็นตัวเลข
กับเครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ อย่างการวัด GDP ของประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันที่จะเห็น
                                                           
4 อ้างแล้ว 
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ความสุขของประชาชนให้หลากหลายมิติและครอบคลุมมากขึ้น โดยในหลายประเทศมีการน าไปค านวณ
เปรียบเทียบกัน อย่างเช่น ภูฏาน (GNH) และแคนาดา (CIW) เป็นต้น 
 
ข้อเสนอกรอบเงื่อนไขในการพัฒนาตัวชี้วัด 

 ควรประกอบด้วยหลักการต่างๆที่ส าคัญ อาทิเช่น การวัดได้ง่าย (Measurability) ความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ความคงเส้นคงวา (Consistency) ความถูกต้อง (Validity) ความครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการวัด (Coverage) 

 ต้องเป็นตัวชี้วัดซึ่งสังคมเข้าใจไดง้่าย, Composite index (ตัวชี้วัดหลัก+ตัวชี้วัดรอง) 
 ควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า และได้รับการยอมรับโดยสาธารณะ 
 สามารถสะท้อนเปูาหมายในการพัฒนา (ความสุขของประชาชนทั้งในระดับภายในและ

ระดับประเทศ) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ 
 การพัฒนาตัวชี้วัด ควรค านึงถึงตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม และรูปแบบชีวิต ของวิถี

ประชาชน ที่ส่งผลต่อเรื่องความสุข อย่างการใช้เวลาของประชาชน ไปกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การใช้
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 
2.1 การศึกษาทบทวนพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนา   

การทบทวนพัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (หนึ่ง) พัฒนาการของ
แนวคิดการพัฒนาสังคมในประเทศไทย  (สอง) พัฒนาการของเปูาหมายและการวัดการพัฒนาในระดับโลก 
(สาม) การศึกษาทบทวนแนวคิดการพัฒนาและการก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ส่วนที่หนึ่ง  พัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาสังคมในประเทศไทย 
 จุดเริ่มต้นในการทบทวนแนวคิดการพัฒนาสังคมในประเทศไทย เริ่มจากการพิจารณาแนวคิดที่
ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวได้ว่า ในระยะแผน ฉบับที่ 1-2 (2504-2514) ไม่มี
มิติด้านการพัฒนาสังคมปรากฏในแผนพัฒนาระดับชาติเลย5 จุดเน้นของแผนทั้งสองฉบับอยู่ที่การเร่ง
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองใหญ่ ตามแนวคิด Trickle-down effect ต่อมาในแผน
ฉบับที่ 3 (2514-2519) เริ่มมีการกล่าวถึงกิจการสังคมในฐานะการพัฒนารายสาขา แต่เนื้อหาหลักให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีงานท า การยกระดับความสามารถและเพ่ิมรายได้ของประชาชนด้อย
โอกาส ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาเมือง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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
พยายามรักษาเสถียรภาพของสังคมในช่วงที่มีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างสมดุลและ
สนับสนุนกัน โดยรวมเนื้อหาในแผนส่วนนี้มุ่งแก้ปัญหาทางด้านสังคมที่ส าคัญๆ หลายเรื่อง เช่น ปัญหา   

                                                           
5 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 มีช่ือเรียกว่า แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  (2504-2509)  
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ยาเสพติด ความเสื่อมโทรมของศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
บทบาทสตรีและปัญหาเด็กและเยาวชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2520)  

ต่อมาในแผนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2524-2529) ประเด็นการพัฒนาสังคมปรากฏในส่วนที่ 5 การพัฒนา
โครงสร้างและการกระจายบริการทางสังคม และส่วนที่ 6 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทเขต
ล้าหลัง ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างและกระจายบริการทางสังคม ประกอบด้วยแนวนโยบาย 4 เรื่อง
หลักได้แก่ แนวนโยบายและเปูาหมายด้านประชากร ก าลังคน การพัฒนาจิตใจและสิ่งแวดล้อม 
แนวนโยบายและเปูาหมายการกระจายบริการทางสังคม แนวนโยบายและเปูาหมายสวัสดิการสังคม และ
กลุ่มเปูาหมายพิเศษในการพัฒนาสังคม (สตรี เด็กและเยาวชน ชาวเขา) ส่วนของการแก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาเขตชนบทล้าหลังประกอบด้วยแนวโยบายและเปูาหมายการพัฒนาชนบท และแผนการ
แก้ปัญหาความยากจน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524) 

แนวคิดการพัฒนาสังคมเริ่มปรากฏชัดในแผน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 -2534) ในแผนงานที่ 2 
แผนพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของแผนคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพคนและ
แรงงาน โดยพัฒนาคนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในกลุ่มอายุต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัย
เยาวชน วัยท างาน และวัยสูงอายุ ส่วนการพัฒนาแรงงานเน้นพัฒนาระบบการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ในทุกระดับ ทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพแรงงาน และต่อมาได้รับการขยายความในแผน 7 (พ.ศ.2535-2539) 
ในส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการ
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ปูองกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งใน
สังคม ลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่คนได้รับจากความเสื่อมโทรมและสภาวะแวดล้อม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในกลุ่มอายุต่างๆ 
กล่าวโดยสรุป แนวคิดการพัฒนาสังคมที่ปรากฏในแผน 6-7 คือ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Quality of life) นั่นเอง แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความส าคัญกับความพึงพอใจในชีวิตในมิติ
ต่างๆ Cummins สรุปแนวคิดรวบยอดของคุณภาพชีวิตไว้ 4 ประการคือ 1) มีหลายมิติและได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยและการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับสภาพแวดล้อม 2) มีองค์ประกอบเหมือนกันส าหรับประชาชน
ทุกคน 3) มีทั้งองค์ประกอบที่เป็นอัตวิสัยและวัตถุวิสัย และ 4) ได้รับการสนับสนุนจากการก าหนดชีวิต
ตนเอง ทรัพยากร เปูาหมายในชีวิตและความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Cummins, 2005)  

จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของแผนพัฒนาระดับชาติ เกิดข้ึนในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นแผนที่หันมาให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่ “คน” เป็นศูนย์กลาง ในแผนพัฒนาฉบับนี้ เศรษฐกิจกลายเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่จะช่วยให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่านั้น มิใช่เปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนาอีกต่อไป 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) แนวคิดการพัฒนาสังคมของแผน 
8 ซึ่งต่อเนื่องมายังแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 ให้ความส าคัญกับแนวคิด ที่มุ่งเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย โดยความอยู่ดีมีสุขในที่นี้ หมายถึง “ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีความรู้ มีงานท าที่ท่ัวถึง มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นม่ันคง อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ” ความอยู่ดีมีสุขตามความหมาย
ข้างต้นครอบคลุมทุกมิติของการด ารงชีวิตที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม และสามารถจ าแนก
องค์ประกอบได้เป็น 7 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได้และการกระจายรายได้ 
ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องด าเนินการ
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พัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดผลต่อความอยู่ดีมีสุขของคนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข (Well-being Index) ขึ้นซ่ึงเป็น
ดัชนีรวมขององค์ประกอบ 7 ด้านข้างต้น ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Composite index) พัฒนาจากดัชนีชี้วัด
ส าคัญๆ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบความอยู่ดีมีสุขทั้ง 7 ด้านจ านวน 25 ตัวชี้วัด โดยก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก
ของตัวแปรต่างๆ เท่ากัน เนื่องจากตัวแปรทุกตัวมีความส าคัญกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้คนไทยเท่า
เทียมกัน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองการพัฒนาสังคม ในระยะเวลาตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 
ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.2545 ซึ่งได้จัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชื่อกระทรวงได้รับอิทธิพล
มาจากแนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ (Human Security) ซึ่งผลักดันครั้งแรกโดยองค์กรพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ในรายงาน Human Development Report 1994 (2537) แนวคิดดังกล่าว
ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการระดับโลกว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ 
ส าหรับในประเทศไทย นอกจากรัฐบาลไทยจะยอมรับและผลักดันแนวคิดดังกล่าวในระดับภูมิภาคอาเซียน
แล้ว อิทธิพลของแนวคิดดังกล่าวยังปรากฏในชื่อกระทรวงใหม่ที่ตั้งขึ้นด้วย แนวคิดเรื่องความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นการเสนอความคิดที่ท้าทายแนวคิดความมั่นคงกระแสหลักซึ่งแต่เดิมเน้นแต่ความมั่นคงของรัฐ 
และบ่อยครั้งที่ความมั่นคงของรัฐไปคุกคามความมั่นคงของประชาชนนั้นเสียเอง ดังนั้น  ภายใต้แนวคิดนี้ 
ประชาชนถือเป็นศูนย์กลาง ความหมายเบื้องต้นของความมั่นคงของมนุษย์คือ ภาวะเป็นอิสระจากความ
ต้องการและความหวาดกลัว  (Freedom from Want, Freedom from Fear) แนวคิดนี้เน้นว่า
ประชาชนทุกคนควรจะสามารถดูแลตนเองได้ และมีโอกาสที่จะได้รับปัจจัยที่จ าเป็นต่ อการด ารงชีวิต 
จุดเน้นที่ส าคัญของแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์คือการให้ความส าคัญของหน่วยวิเคราะห์ที่ระดับ
บุคคล และการให้ความส าคัญกับประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อความม่ันคงของมนุษย์ 

แม้ว่าแนวคิดนี้จะท้าทายแนวคิดความม่ันคงของรัฐแบบเดิม แต่ก็มิได้ปฏิเสธความมั่นคงในของรัฐ
ในฐานะพ้ืนฐานของความมั่นคงของมนุษย์เสียทีเดียว แต่แสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงของมนุษย์จะเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของความมั่นคงของรัฐ ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบ 7 ประการของความมั่นคงของ
มนุษย์ซึ่งประกอบด้วย ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงของชุมชนและความมั่นคงทางการเมือง 
(United Nations Development Programme, 1994) 

ส าหรับในประเทศไทย ในปี 2548 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท า
มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากความมั่นคงของมนุษย์แต่ละด้านมีหน่วยงาน
รับผิดชอบแบบแยกส่วน และขาดการบูรณาการเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548) มาตรฐานความมั่นคง
ของมนุษย์ฉบับแรก ก าหนดให้มี 11 องค์ประกอบ (70 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านการศึกษา ความมั่นคงด้านศาสนาและความเชื่อ ความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัย ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงด้านครอบครัว ความมั่นคงด้าน
ชุมชน ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านการเมือง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท ารายงานความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
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ปรับปรุงองค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์เป็นระยะๆ รายงานฉบับล่าสุดที่มีการเผยแพร่เป็น
รายงานความม่ันคงของมนุษย์ปี 2556 ซึ่งแบ่งองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์เป็น 12 มิติ ได้แก่ ที่อยู่
อาศัย สุขภาพ อาหาร การศึกษา การมีงานท าและรายได้ ครอบครัว ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรและพลังงาน (ส านัก
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) อนึ่ง แม้ว่าแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์จะ
ดูเหมือนลงหลักปักฐานในสถาบันการพัฒนาของไทยได้อย่างมั่นคง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า แนวคิดดังกล่าว
ถูกใช้อย่างจ ากัดในวงการวิชาการและกระทรวงการพัฒนาสังคมเท่านั้น ในขณะที่หน่วยงานหลักในการ
ก าหนดการพัฒนาอย่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมิได้รับแนวคิดนี้ไป
ใช้อย่างชัดเจน (Surangrut & Nithi, 2015) 

ต่อมาในแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เปูาหมายส าคัญในการพัฒนาคือการมุ่งพัฒนา
สู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)” สาระส าคัญของแนวคิดดัง
กล่าวคือการยกระดับจากการพัฒนาปัจเจกบุคคลไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุข
ร่วมกัน ฐานคิดที่ส าคัญที่ก าหนดแนวคิดการพัฒนาตามแผนนี้คือ แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข ผนวกกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของการพัฒนาคนและชุมชน แผนฯ ได้ก าหนดเปูาหมายในการ
พัฒนาไว้ว่าเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่ อนด้วยการ
เชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่าง
สมดุล ระหว่างการส่งเสริมการปูองกัน การรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของชุมชน แผนฯ มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยง
เป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่าง
บูรณาการ 

ในช่วงเวลาเดียวกับแผนฯ 10 นี้เอง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้มีผลบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีนัยส าคัญต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมอีกประการหนึ่งในแง่ที่ก่อให้เกิดการก าหนด
นิยามใหม่ (redefine) ของค าว่าสุขภาพ – สุขภาวะ ให้หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย 
ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม อย่างสมดุล (พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550) ตามนัยนี้ สุขภาพมิได้มีความหมายแคบๆ เฉพาะในวงการแพทย์และสาธารณสุข
เท่านั้น แต่กินความถึงความอยู่ดีมีสุข (well-being) ด้วย อันที่จริงความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบ
สุขภาพในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีความพยายามในการร่างพระราชบัญญัติโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง พระราชบัญญัติให้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือสร้างสังคมสุขภาวะ 
ผ่านเครื่องมือส าคัญคือสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

ต่อมาในแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (2555-2559) ก็ยังคงยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับแผน 10 วิสัยทัศน์ของแผน 11 คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง ส าหรับในประเด็นการ
พัฒนาสังคม พบว่ามีแนวคิดส าคัญที่เพ่ิมเข้ามาคือแนวคิดคุณภาพสังคม ดังจะเห็นได้จากแนวทางการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  
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แนวคิดคุณภาพสังคมเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) ได้ริเริ่มโครงการศึกษาแนวทางในการด าเนินมาตรการปกปูองทางสังคม ( social 
protection system) ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิก หลังจากการศึกษาเป็นระยะเวลา
ห้าปี ในปีค.ศ. 1997 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกเป็นแถลงการณ์อัมสเตอร์ดัม เรื่องคุณภาพทางสังคม
ของยุโรป (Amsterdam Declaration on the Social Quality 1997) โดยคุณภาพสังคมในที่นี้หมายถึง 
ระดับที่พลเมืองสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของพวกเขา
ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ และศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ ทั้งนี้ระดับของคุณภาพทาง
สังคมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 4 ประการ ได้แก่ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ-สังคม (socio-economic security) ระดับของการยอมรับเป็นสมาชิกในสังคม (social 
inclusion) ระดับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม (social cohesion) และระดับของความเป็น
อิสระและการเสริมสร้างพลัง (autonomy or empowerment) (นิธิ, 2553) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 : องค์ประกอบของคุณภาพสังคม 
 

จากการทบทวนแนวคิดการพัฒนาสังคมที่ปรากฏในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 1-11 ท าให้เห็นถึง
พลวัตและการเคลื่อนตัวของแนวคิดที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศด าเนินไปท่ามกลางบริบทการพัฒนาของโลก การท าความเข้าใจแนวคิดการพัฒนา
ข้างต้นจึงไม่เพียงพอ ส่วนต่อไปจะเป็นการทบทวนการเคลื่อนไหวของแนวคิดการพัฒนาสังคมในระดับโลก
ที่ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา 
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ส่วนที่สอง พัฒนาการของเป้าหมายและการวัดการพัฒนาในระดับโลก 
การทบทวนแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาในระดับโลกในส่วนนี้ให้ความส าคัญกับแนวคิดการ

พัฒนาที่ปรากฏในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาประกอบกับแนวคิดทางเลือกท่ีได้รับความนิยม
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 จึงจะไม่น ามากล่าวซ้ า
ในที่นี้อีก 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ของสหประชาชาติ ได้รับการเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาว
ปากีสถานชื่อ ดร. Muhbub ul Haq เมื่อปี 1990 ซึ่งมีเปูาหมายในการเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากการพิจารณารายได้ประชาชาติเป็นนโยบายที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์เน้นว่าประชาชนและศักยภาพของประชาชนถือเป็นเปูาหมายสูงสุดในการประเมินการพัฒนา
ประเทศ มิใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ดัชนีการพัฒนามนุษย์สามารถน ามาใช้ใน
การตั้งค าถามกับทางเลือกนโยบายระดับชาติ เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการพัฒนามนุษย์ในประเทศที่มี
รายได้ประชาชาติต่อหัวในระดับเดียวกัน HDI วัดความส าเร็จของการพัฒนามนุษย์โดยเฉลี่ยใน 3 มิติหลัก 
ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี การมีความรู้ และการมีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรี โดย
พิจารณาตัวชี้วัดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2 : ตัวชี้วัดในดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

มิติสุขภาพ มิติการศึกษา มาตรฐานการด ารงชีวิต 
อายุคาดหมายเมื่อแรกเกิด จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ย

ของประชาชนที่อายุ 25 ปีขึ้นไป 
และจ านวนปีที่คาดว่าเด็กในวัย
เรียนได้รับการศึกษา 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ่ืนๆ HDI เป็นดัชนีที่ไม่ซับซ้อน และไม่สะท้อนให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ความยากจน ความมั่นคงของมนุษย์ และการเสริมพลังทางสังคม (United Nations Development 
Programme, 2015) ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา Human Development Report Office (HDRO) เป็น
ผู้จัดท ารายงานการพัฒนามนุษย์เป็นรายปี รายงานฉบับที่เผยแพร่ฉบับล่าสุดเป็นรายงานปี 2015 (ฉบับ 
25 ปีดัชนีพัฒนามนุษย์) ทั้งนี้ น่าสนใจว่าในรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 1994 ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ    
ในการเผยแพร่แนวคิดว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ในส่วนแรก 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของ
สหประชาชาติในปี 2000 โดยก าหนดเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ประเทศสมาชิกจ านวน 193 
ประเทศ ยอมรับที่จะด าเนินการตาม MDGs ภายในปี 2015 เปูาหมายการพัฒนาของ MDGs เป็นไปเพ่ือ
การยกระดบัคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชากรในแต่ละประเทศ ก าหนดเปูาหมายไว้ 8 ประการ ได้แก่ (1) 
ขจัดความยากจนและหิวโหย (2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่งเสริมความเท่า
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เทียมทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ (6) ต่อสู้ กับ
โรคเอดส์ มาเลเรียและโรคส าคัญอ่ืนๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ (8) ส่งเสริมการ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก ส าหรับประเทศไทย ได้ร่วมลงนามใน MDGs Declaration ตั้งแต่
ปี 2543 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มจัดท ารายงานผล MDGs 
3 ครั้ง คือ รายงานปี 2547, 2552 และเสนอรายงานฉบับสุดท้ายในปี 2558 ในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานทั้ง 8 เปูาหมาย แยกส่วนไปตามหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ เปูาหมายที่ 1 และ 3 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปูาหมายที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปูาหมายที่ 4-6 กระทรวง
สาธารณสุข เปูาหมายที่ 7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ 
รับผิดชอบการรายงานผลตามเปูาหมายที่ 8 

ในรายงานผลการด าเนินงานฉบับล่าสุด ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รายงานโดยแบ่งผลการด าเนินงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เปูาหมายที่ประเทศไทยด าเนินการ
บรรลุผล มีโอกาสจะบรรลุผลและไม่บรรลุผล เปูาหมายที่มีการบรรลุผลได้แก่ การขจัดความยากจนและ
หิวโหย การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี และการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในประชาคมโลก ส่วนเปูาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสจะบรรลุผล ได้แก่ การลดอัตราการตายของ
เด็ก การต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรียและโรคส าคัญอ่ืนๆ ส่วนเปูาหมายที่ยังไม่บรรลุผล ได้แก่ การให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา การพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ ส่วนเปูาหมายในการรักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การรายงานผลแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จตามเปูาหมายย่อย ซึ่งมีทั้งส่วนที่
บรรลุและไม่บรรลุเปูาหมาย 

และเป็นที่น่าสนใจว่า หลังจากสหประชาชาติได้ยอมรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 21) ใน
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ในปี 1992   
คณะกรรมาธิการการพัฒนาที่ยั่งยืน (the Commission on Sustainable Development) 
สหประชาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ตัวชี้วัดชุดแรก ได้รับการพัฒนาในระหว่างปี 1994 -
2001 และมีการปรับปรุงอีกครั้งในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2002 และมีการ
เผยแพร่ฉบับที่ 3 ในปี 2007 โดยในช่วงปี 1996 -1999 มีประเทศสมาชิกจ านวน 22 ประเทศได้
อาสาสมัครน าร่องใช้ตัวชี้วัดชุดดังกล่าว ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นธรรมชาติพหุมิติของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และสะท้อนความส าคัญในการบูรณาการระหว่างมิติ (United Nations, 2007) ตัวชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืนมี 14 หัวข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.3 : ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

หัวข้อ หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดประกอบ 
ความยากจน ความยากจนด้านรายได้ สัดส่วนของประชากรที่อยู่ ใต้

เส้นความยากจนระดับชาติ 
สัดส่ วนของประชากรที่ มี
รายได้ต่ ากว่า 1 ดอลล่าร์ต่อวัน 

ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ด้ า น
รายได้ 

ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีส่วน
ในรายได้ประชาชาติสูงที่สุดกับ
ต่ าที่สุด 

 

สุขอนามัย สั ด ส่ ว นขอ งประช ากรที่ ใ ช้
สุขภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงแล้ว 

 

น้ าดื่ม สัดส่วนของประชากรที่ใช้น้ าที่มี
การปรับปรุงคุณภาพ 
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หัวข้อ หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดประกอบ 
การเข้าถึงพลังงาน จ านวนครัวเรือนที่ ไม่มี ไฟฟูา

หรือพลังงานสมัยใหม่ใช้ 
ร้อยละของประชากรที่ ใช้
น้ ามันในการปรุงอาหาร 

 สภาพความเป็นอยู่ สัดส่วนของประชากรในเมืองที่
อาศัยในชุมชนแออัด 

 

ก า ร จั ด ก า ร
ปกครอง 

คอรัปชั่น ร้อยละของประชากรที่มีการ
จ่ายสินบน 

 

อาชญากรรม จ านวนการฆาตกรรมที่มีการจง
ใจต่อประชากร 100,000 คน 

 

สุขภาพ อัตราการตาย อัตราการตายของประชากรที่
อายุต่ าว่า 5 ปี 

 

อายุเฉลี่ยคาดหมายเมื่อแรกเกิด การคาดหมายชีวิตที่มีสุขภาพ
ดีตั้งแต่แรกเกิด 

การบริการสุขภาพ ร้อยละของประชากรที่ เข้าถึง
บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

อั ต ร า ค ว า ม ชุ ก ข อ ง ก า ร
คุมก าเนิด 

การฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเชื้อ
ในวัยเด็ก 

 

ภาวะโภชนาการ ภาวะโภชนาการของเด็ก  
ภาวะสุขภาพและความ
เสี่ยง 

โรคฉวยโอกาสของโรคหลักๆ 
เช่น HIV/AIDS มาลาเรีย วัณโรค 

อัตราของการใช้ยาสูบ 
อัตราการฆ่าตัวตาย 

การศึกษา ระดับการศึกษา อัตราการเข้าเรียนประถมศึกษา
ปีสุดท้าย 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อัตราเข้า เรียนในชั้นประถม 
ศึกษาทั้งหมด 

 

การจบการศึกษาของผู้ ใหญ่ 
(มัธยม) 

 

อัตราการรู้หนังสือ อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่  
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากร 

ประชากร อัตราการเพิ่มของประชากร อัตราการเกิดโดยรวม 
อัตราการพึ่งพิง  

นักท่องเที่ยว  สัดส่วนของประชากรทองถิ่น
ต่อนักท่องเที่ยวในภูมิภาคที่
เ ปู า ห ม า ย ห ลั ก ใ น ก า ร
ท่องเที่ยว 

ภั ย พิ บั ติ ท า ง
ธรรมชาติ 

ความเปราะบางต่อภัย
พิบัติตามธรรมชาติ 

ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติ 

 

การเตรียมพร้อมและการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ 

 การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์
และเศรษฐกิจเนื่องจากภัย
พิบัติตามธรรมชาติ 

บรรยากาศ การ เปลี่ ยนแปลงภูมิ - 
อากาศ 

การปล่อยก๊ าซคาร์บอนได -
ออกไซด์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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หัวข้อ หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดประกอบ 
 การสูญเสียชั้นบรรยา - 

กาศโอโซน 
กา รบ ริ โ ภ คส า ร ท า ล า ยชั้ น
บรรยากาศโอโซน 

 

คุณภาพอากาศ ความเข้มข้นของมลพิษทาง
อากาศในเมือง 

 

ที่ดิน สถานะและการใช้ที่ดิน  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 ความเสื่อมสภาพของที่ดิน 

การ เปลี่ ยน เป็ นทะ เล 
ทราย 

 ที่ดินที่ได้รับผลกระทบเนื่อง
จาการ เปลี่ ยนสภาพเป็ น
ทะเลทราย 

การเกษตร พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เกษตร
ถาวร 

ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย 

 การใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 

ปุา สัดส่วนของที่ดินที่มีปุาปกคลุม ร้อยละของปุาไม้ที่ถูกท าลาย
เนื่องจากใบไม้ร่วง (ความแห้ง
แล้ง) 

 พื้ น ที่ ปุ า ที่ อ ยู่ ภ า ย ใต้ ก า ร
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 

ม ห า ส มุ ท ร 
ทะเลและ 
ชายฝั่ง 

เขตชายฝั่ง ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ชายฝั่ง 

คุณภาพของน้ าอุปโภค 
 (น้ าอาบ) 

การประมง สัดส่วนของปลาที่อยู่ในขอบเขต
ที่ปลอดภัยทางชีวภาพ 

 

สภาพแวดล้อมทางทะเล สัดส่วนของพื้นที่คุ้ มครองใน
ทะเล 

Marine Trophic Index 

 พื้นที่ ของระบบนิ เวศแนว
ป ะ ก า รั ง แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ที่ มี
ปะการังสด 
 

น้ าสะอาด ปริมาณน้ า สัดส่ วนการใช้ทรัพยากรน้ า
ทั้งหมด 

 

ความเข้มข้นของการใช้น้ าใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

คุณภาพน้ า Presence of fecal coliforms 
in freshwater  

ความต้องการออกซิเจนใน
องค์ประกอบน้ า 

 การจัดการน้ าเสีย 
ค ว า ม ห ล า ก 
ห ล า ย ท า ง
ชีวภาพ 

ระบบนิเวศ สัดส่วนของพื้นที่บนบกที่ได้รับ
การคุ้มครองทั้งหมด และภายใน
ภูมินิเวศ 

การจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มี
ประสิทธิภาพ 

 พื้นที่ของระบบนิเวศส าคัญที่
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หัวข้อ หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดประกอบ 
เลือกสรร 

 การกระจายตั วของที่ อยู่
อาศัย 

พันธุ์สัตว์ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของ
พันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม 

ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์
สัตว์ส าคัญที่ถูกเลือกสรร 

 ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์
ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน 

ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

สมรรถนะเศรษฐกิจ 
มหภาค 

ผลผลิตมวลรวมประชาชาติต่อ
หัวประชากร 

อัตราการออมโดยรวม 

สัดส่วนการลงทุนใน GDP อัตราการออมสุทธิและปรับ
เ ป็ น สั ด ส่ ว น ข อ ง ร า ย ไ ด้
ประชาชาติ 

 อัตราเงินเฟูอ 
การคลังสาธารณะที่ยั่งยืน สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ประชาชาติ  
การจ้างงาน อัตราการมีงานท าของประชากร การท างานที่เปราะบาง 

ผลิตภาพแรงงานและต้นทุน
แรงงานต่อหัว 

 

สัดส่วนของผู้หญิงในการจ้างงาน
ที่ มี ร า ย ไ ด้ ใ น ภ า ค น อ ก
เกษตรกรรม 

 

ข้อมูลและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

อั ต ร า ผู้ ใ ช้ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ต่ อ
ประชากร 100 คน 

การมีโทรศัพท์ประจ าบ้านต่อ
ประชากร 100 คน 

 การลงทะ เบี ยน โทรศัพท์   
มือถือต่อประชากร 100 คน 

การวิจัยและพัฒนา  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย จ่ า ย
ประชาชาติด้านการวิจัยต่อ 
GDP 

การท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวต่อ 
GDP 

 

การเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจ
ในระดับโลก 

การค้า ร้อยละของการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดต่อ GDP 

สัดส่วนของการน าเข้าสินค้า
จากประเทศก าลังพัฒนาและ
จากประเทศด้อยพัฒนา 

 ค่าเฉลี่ยก าแพงภาษีต่อสินค้า
ส่งออกจากประเทศก าลั ง
พัฒนาและประ เทศด้ อ ย
พัฒนา 

ก า ร ค ลั ง ภ า ย น อ ก 
(External financing) 

การให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้
หรือได้รับ (คิดเป็นร้อยละต่อ

ก า ร ล ง ทุ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
โดยตรงทั้งขาออก-ขาเข้า (คิด
เป็นร้อยละต่อ GDP) 
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หัวข้อ หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดประกอบ 
รายได้ประชาชาติ) 
 การส่งเงินกลับประเทศ (คิด

เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ ต่ อ ร า ย ไ ด้
ประชาชาติ) 

แบบแผนการ
บริโภคและการ
ผลิต 

การบริโภควัสดุ ความเข้มข้นของวัสดุในระบบ
เศรษฐกิจ 

ก า ร บ ริ โ ภ ค วั ส ดุ ภ า ย ใ น 
ประเทศ 

การใช้พลังงาน การบริโภคพลังงานรายปี ทั้งที่
เป็นภาพรวมและแยกประเภท
ผู้ใช้หลักๆ 

 

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

 

การผลิตและจัดการขยะ แหล่งก าเนิดขยะอันตราย แหล่งก าเนิดขยะ 
การจัดการและก าจัดขยะ การจัดการขยะกัมมันตรังสี 

การขนส่ง รูปแบบการกระจายการขนส่ง
ผู้โดยสาร 

รูปแบบการกระจายการ
ขนส่งสินค้า 

 ความเข้มข้นของพลังงานใน
การขนส่ง 

 
การก าหนดตัวชี้วัดข้างต้น ให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระหว่างมิติ สหประชาชาติ

ได้เผยแพร่แนวทางและระเบียบวิธีการท าตัวชี้วัดชุดนี้ในปี 2007 ทั้งนี้น่าสนใจว่า  ในปัจจุบันมีความ
พยายามพัฒนาตัวชี้วัดวาระการพัฒนาหลัง 2030 ซึ่งได้บูรณาการเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในตัวชี้วัด
ดังกล่าวด้วย (Department of Economic and Social Affairs, 2016) และความน่าสนใจอีกประการ
ของตัวชี้วัดฉบับนี้ คือ ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดหลายหัวข้อซึ่งไปปรากฏในฐานะเปูาหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) เมื่อครบ
ก าหนดเวลาของ MDGs ในระดับโลก มีการจัดท าวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้างหน้าโดยสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดให้มีกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพ่ือจัดท าวาระการพัฒนาภายหลั งปี 
2015 และมีการประชุมสุดยอดเพ่ือรับรองวาระการพัฒนาในเดือนกันยายน ในเอกสาร Transforming 
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งขจัด
ความยากจนในทุกมิติและในทุกรูปแบบ สานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้ MDGs, SDGs 
ก าหนดเปูาหมายไว้ 17 ข้อและเปูาประสงค์ 169 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
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ตารางท่ี 2.4 : เปรียบเทียบ MDGs และ SDGs 
MDGs SDGs 

(1) ขจัดความยากจนและหิวโหย (1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
(2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
(8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควร 

(2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างคลอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี (5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจ
ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

(4) ลดอัตราการตายของเด็ก (3) สร้างหลักประกันว่าคนที่มีชีวิตมีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
(6) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุข- 
อนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

(5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 
(6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรียและโรคส าคัญอื่นๆ 

(7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน 
(9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและ
ส่งเสริมนวัตกรรม 
(11) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
(12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต
ที่ยั่งยืน 
(13)  ปฏิบั ติ การอย่ า ง เ ร่ งด่ วน เพื่ อต่ อสู้ กั บกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(15) ปกปูอง ฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบน
บกอย่างยั่งยืน จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก (17) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและ
ฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 (10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
(16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
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MDGs SDGs 
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ 

 
การเปรียบเทียบ MDGs และ SDGs ในตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่า เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ให้ความส าคัญกับประเด็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนอย่างมาก ผสมผสานกับแง่มุมทางการเมือง 
โดยเฉพาะเรื่องการลดความไม่เสมอภาคและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  

ส าหรับในประเทศไทย รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) (ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีหน้าที่ในการเสนอ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในการก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด าเนินงาน กพย.ได้ก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่
ของกระทรวงหลักท่ีมีมาแต่เดิม 

ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index) ความก้าวหน้าทางสังคมคือ
สมรรถนะของสังคมในการบรรลุความต้องการพ้ืนฐานของพลเมืองในสังคมนั้นๆ  การสร้างปัจจัยที่
สนับสนุนให้พลเมืองและชุมชนสามารถยกระดับและสร้างความยั่งยืนให้คุณภาพชีวิตและสร้างเงื่อนไข
ส าหรับปัจเจกบุคคลทุกคนในการบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่ ในขณะที่แนวคิดการพัฒนาที่กล่าวถึงข้างต้น 
เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลก โดยเฉพาะสหประชาชาติ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทาง
สังคมเกิดจาก Social Progress Imperatives ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก ศาสตราจารย์ Michael E.Porter 
แห่ง Harvard Business School ในปี 2011 ซ่ึงมีการเผยแพร่ฉบับทดลองครั้งแรกในปี 2013 การพัฒนา
ดัชนีอยู่บนพ้ืนฐานการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
แต่ละเลยสมรรถนะของสังคม ดัชนีความก้าวหน้าของสังคมได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนาสังคมของ 
Amartya Sen การออกแบบดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมมีหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ใช้เฉพาะ
ตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น วัดที่ผลลัพธ์มิใช่ปัจจัยน าเข้าเป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับทุก
ประเทศ และสามารถน าไปปฏิบัติได ้โครงสร้างของดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมแสดงในภาพท่ี 2.3 
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              ที่พักอาศัย 
 

 
ประเทศนั้นๆ จัดหาความจ าเป็น
พื้นฐานให้ประชาชนหรือไม่ 

 
เป็นสถานที่ส าหรับปัจเจกบุคคล
และชุมชนในการยกระดับและ
สร้างความยั่งยืนให้กับความอยู่เย็น
เป็นสุขหรือไม่ 

 
มีโอกาสส าหรับปัจเจกบุคคลใน
การบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่
หรือไม่ 

 
ภาพที่ 2.3 : โครงสร้างของดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม 

 
ในรายงานปี 2015 มีการรายงานตัวชี้วัดความก้าวหน้าของสังคมจาก 133 ประเทศ ครอบคลุม

ประชากรโลกถึงร้อยละ 94 ทั้งยังมีข้อมูลบางส่วนจากอีก 28 ประเทศอีกด้วย (Porter, Stern, & Green, 
2015) ดังนั้นแม้ว่าจะได้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลก แต่จากการที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง 
ท าให้ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมจึงมีความน่าสนใจในฐานะตัวชี้วัดการพัฒนาทางสังคมที่เป็นทางเลือกที่
ไปไกลกว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness-GNH) ท่ามกลางความเคลื่อนไหว
ในการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดว่าด้วยความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏาน 
ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก แนวคิดนี้มีนัยว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องใช้แนวทางแบบ
องค์รวมในการวัดความก้าวหน้า และให้ความส าคัญกับมิติของความอยู่ดีมีสุขในมุมมองที่ไม่ใช่มุมมองทาง
เศรษฐกิจ องค์ประกอบส าคัญของ GNH มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ธรรมาภิบาล การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและท าให้ GHN 
ให้สามารถสะท้อนคุณค่าองค์รวมได้มากขึ้น จึงมีการจัดแบ่ง 4 องค์ประกอบเป็น 9 เรื่อง ได้แก่ ความอยู่
เย็นเป็นสุขทางจิตวิทยา สุขภาพ การศึกษา การใช้เวลา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล ความสามารถในการอยู่รอดของชุมชน ความหลากหลายและการปรับเปลี่ยน
ทางนิเวศ และมาตรฐานการด ารงชีวิต และจาก 9 เรื่องนี้ ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในรายละเอียดอีก 33 ตัว 
ประเทศภูฏานได้เผยแพร่รายงานความสุขมวลรวมประชาชาติ ฉบับแรกในปี 2012 และรายงานปีล่าสุดใน
ปี 2015 (GNH Index, 2016) 

 
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย ์ พื้นฐานความอยู่ดีมสีุข โอกาส 

โภชนาการและบริการสุขภาพพื้นฐาน 

อากาศ น้ าและสุขอนามัย  

ที่พักอาศัย 
ความปลอดภัยในชีวิต 

การเข้าถึงความรู้ขั้นพื้นฐาน 
การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร 
สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีด ี
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ 

การเข้าถึงการศึกษาระดับสูง 

เสรภีาพและทางเลือกของบุคคล 
ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิ

ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม 

สิทธิส่วนบุคคล 
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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 จ านวนเยาวชนตกงานที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 9 และวิกฤติหนี้สินที่สูงถึง 
170% ของรายได้ประชาชาติ (Gyelm, 2016) 

ถ้าพิจารณาในแง่ของระยะเวลา จะเห็นพัฒนาการและแนวคิดส าคัญของของแนวคิดการพัฒนา
ระดับโลกได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 : พัฒนาการของแนวคิดที่ส าคัญในระดับโลก 
Period Actor Concept 

1990 UNDP Human Development Index 
Health, Education and Living Standards 

1994 UNDP Human Security (7 dimensions) 
Economic Security; Food Security; Health Security; 
Environmental Security; Personal Security; Personal 
Security; Community Security; Political Security 

1997 EU Commission Social Quality (4 dimensions) 
Socio-Economic Security; Social Inclusion; Social 
Cohesion; Social Empowerment 

2000 UN MDGs (8 goals) 

2013 Harvard Business 
School and its network 

Social Progress Index 
Basic Human Needs; Foundation of Well-being; 
Opportunity 

2015 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

ที่ส าคัญของการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาและวิธีการวัดความก้าวหน้าในระดับโลก เป็นการพยายามใน
การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาที่ลดความส าคัญของการพัฒนามิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว แต่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาในมุมมองที่เป็นองค์รวมมากขึ้น มีความพยายามในการใช้แนวคิดอ่ืนๆ มาถ่วงดุล
กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในมิติทางสังคม ให้ความส าคัญกับประชาชนที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของการ
พัฒนา ในขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับมิติที่ เป็นความสัมพันธ์ ความแตกต่างของประชาชนกับ
ประชาชนมากขึ้น มีประเด็นทางการเมืองมากขึ้น เช่น ความเสมอภาคและความเป็นธรรม การไม่กีดกัน 
การไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้ความยั่งยืน 
ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นส าคัญ และภายใต้วาระว่าด้วยความยั่งยืนนี้เอง ท าให้การก าหนดวาระการ
พัฒนาให้ความส าคัญกับทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานะแนวทางที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความพยายามแสวงหาทางเลือกในการวัดความก้าวหน้าใน
การพัฒนาก็ยังไม่สิ้นสุด Social Progress Index และความสุขมวลรวมประชาชาติ ถือเป็นตัวอย่างส าคัญ
ในการหาทางเลือกในการประเมินการพัฒนาเพื่อถ่วงดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในวาระที่การพัฒนาระดับ
โลกให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางเหล่านี้เป็นตัวอย่างในส าคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดและ
วาระการพัฒนาในอนาคต 
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ส่วนที่สาม การศึกษาทบทวนแนวคิดการพัฒนา และการก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา 
ความพยายามในการก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนามิใช่เรื่องใหม่ แม้แต่ในประเทศไทย  มีความ

พยายามในการจัดท ารายงานตัวชี้วัดทางสังคมฉบับแรก โดยฝุายข้อมูลและการศึกษาการพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 
2518 เป็นต้นมา (Leelakulthanit, 1992) ในขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็มีบทบาทส าคัญในการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
รายงานการพัฒนามนุษย์ (ประเทศไทย) รายงานการด าเนินงานตามเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
และแม้แต่รายงานตามดัชนีความก้าวหน้าของมนุษย์ (Human Achievement Index) ที่เพ่ิงมีการจัดท า
ในปี 2014 เป็นต้น นอกจาก สศช. แล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็มีบทบาท
ในการจัดท าตัวชี้วัดและมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ในส่วนของสถาบันทางวิชาการ มีความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาทางสังคมหลาย
ด้าน ที่ส าคัญได้แก่ 

ความพยายามในการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย ริเริ่มโดยส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2539 และต่อมาได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี 2541 และตีพิมพ์เผยแพร่คู่มือวิทยากรในปี 2547 
(สถาบันวิจัยสังคม, 2547) การจัดท าตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยสังคม ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการก าหนดตัวชี้วัดของตนเอง โดยด าเนินการในชุมชนที่มีสภาพนิเวศและความเป็นมาที่
แตกต่างกันเป็นกรณีศึกษา 8 พ้ืนที่ (พ้ืนที่ลุ่มน้ าและต้นน้ า พ้ืนที่ชนบทเกษตรอุตสาหกรรม พ้ืนที่ชายฝั่ ง
ทะเล พ้ืนที่เกษตรที่ราบลุ่ม พื้นท่ีเกษตรที่ราบสูง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นท่ีเมืองชายแดนและเมืองท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่ชุมชนแออัด) ด้วยมีความเชื่อว่าตัวชี้วัดชุมชนจะเหมือนกันส าหรับทุกชุมชนไม่ได้ ตัวชี้วัดที่จะ
เลือกต้องพัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพชุมชนชองสมาชิกในชุมชนนั้นๆ จึงจะได้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
สภาพชุมชน ดังนั้น ผลผลิตที่ส าคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมใน
ระดับจุลภาค และการพัฒนากระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้ชุมชนสามารถสร้าง
ตัวชี้วัดที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
ประเมินสภาพทั่วไปของชุมชนที่ศึกษา (2) การประมวลและสังเคราะห์นิยาม “คุณภาพชีวิต” “ชุมชน” 
และ “การพัฒนา” (3) การน าแนวคิดคุณภาพชีวิตมาก าหนดเป็นประเด็นตัวชี้วัด (4) น าประเด็นตัวชี้วัดไป
ปรึกษาและปรับในชุมชน (5) การส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล (6) การจัดท าตัวชี้วัดตามเปูาหมาย
การพัฒนา และ (7) การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาตัวชี้วัด เนื้อหาตัวชี้วัด ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 8 ด้านคือ เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพอนามัย โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและจิตใจ สื่อและข้อมูลข่าวสาร ประชาสังคม และครอบครัว และอาจมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม
ตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ เช่น ด้านสวัสดิการสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน (พ้ืนที่เกษตรที่
ราบลุ่ม, พ้ืนที่อุตสาหกรรม) การแพร่ระบาดของโรคเอดส์และยาเสพติด (พ้ืนที่เมืองชายแดนและ
ท่องเที่ยว) เป็นต้น 

ในเวลาเดียวกัน ยังพบว่ามีความพยายามพัฒนาตัวชี้วัดความสุข โดยยงยุทธ ขจรธรรมและคณะ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ยงยุทธ และ และคณะ, 2543) ส าหรับ
ตัวชี้วัดความสุขนี้ ในปี 2553 มีการพัฒนาของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (พระมหาสุ
ทิตย์ และ เขมณัฏฐ์, 2553) อีกด้วย นอกเหนือจากความพยายามดังกล่าว ยังพบว่ามีการพัฒนาตัวชี้วัด
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ความอยู่ดีมสีุข โดยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
มีความพยายามในการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขตั้งแต่ปี 2549 และต่อมามีการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
และความอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2550-2552) และมีโครงการส ารวจคุณค่าเกี่ยวกับ
ความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2553-2555) ด้วย อย่างไรก็ดี ความพยายามของ WeSD 
เกิดขึ้นในขอบเขตพ้ืนที่จ ากัด กล่าวคือในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ท าให้
เผยแพร่อยู่ในขอบเขตไม่กว้างขวางนัก ในส่วนขององค์กรภาคประชาสังคม พบว่ามีความพยายามในการ
พัฒนาตัวชี้วัดเฉพาะด้าน อย่างเช่น ความมั่นคงทางอาหาร (ศจินทร์, 2555) และตัวชี้วัดความมั่นคงทาง
อาหารในระดับชุมชนด้วย (สุภา, 2555) 
 เมื่อพิจารณาในเชิงญาณวิทยาของการพัฒนาตัวชี้วัด อุปสรรคส าคัญของความพยายามในการ
พัฒนาตัวชี้วัดที่ผ่านมาคือปัญหาความขัดแย้งระหว่างความเป็นอัตวิสัย (subjective) กับวัตถุวิสัย (objective) 
ของตัวชี้วัดการพัฒนา กล่าวคือ ในขณะที่การพัฒนาตัวชี้วัดโดยทั่วไปมุ่งแสวงหาความเป็นวัตถุวิสัยของ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถใช้ได้เป็นการทั่วไป (generalization) แต่จากสภาพความเป็นจริงที่สภาพของ
สังคม/ชุมชน มีความแตกต่าง/หลากหลาย เมื่อพยายามสร้างตัวชี้วัดที่ใช้วัดในภาพรวม จึงติดกับอยู่กับ
การใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่วัดได้แต่เพียงลักษณะหยาบๆ แต่ละเลยคุณค่าหรือคุณภาพในรายละเอียด และ
ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นรายละเอียดก็ไม่สามารถใช้เป็นการทั่วไปได้ 
 นอกจากนี้ ในเชิงเนื้อหาพบว่า ในภาพรวมการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาให้ความส าคัญกับการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจกับมิติอ่ืนๆ แต่ประเด็นเรื่องความยั่งยืนและความเป็น
ธรรมอันเป็นวาระระดับโลก ตลอดจนความก้าวหน้าของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพ่ิงจะมีการ
พัฒนามาไม่นานมานี้ ยังขาดการพัฒนา ดังนั้น หากจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาในยุคปัจจุบัน 
ประเดน็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ควรมีดังนี้  

(1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การแก้ปัญหาความยากจน ความมั่นคงทาง
อาหาร การมีหลักประกันเรื่องการผลิต/การบริโภคท่ียั่งยืน 

(2) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(3) การพัฒนาทางการศึกษา การมีการศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม ตลอดจนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
(4) ความเสมอภาคทางเพศ 
(5) ความมั่นคงทางสุขภาพ การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะ และมีสวัสดิการ 
(6) ความมั่นคงด้านพลังงาน 
(7) การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความต้านทานและยั่งยืน 
(8) การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(9) การอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งบนบกและในน้ า 
(10) การลดความเหลื่อมล้ า 
(11) สังคมท่ีสงบสุข ส่งเสริมธรรมาภิบาลและกระบวนการยุติธรรม 
(12) การเข้าถึงและรู้เท่าทันสื่อ 
(13) การมีส่วนร่วม/เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในระดับโลก 
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2.2 กรณีศึกษาตัวชี้วัดดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา (Canadian Index of Wellbeing: CIW)  
น าเสนอกรณีศึกษาตัวชี้วัด ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา (Canadian Index of 

Wellbeing: CIW) ซึ่งมีความน่าสนใจถึงที่มาที่ไป และมีแนวคิด แนวทางในการพัฒนาดัชนีที่น่าสนใจใน
การน าไปพัฒนาดัชนีของประเทศไทย   

ที่มาของ CIW  
CIW เป็นการวัดความอยู่เย็นเป็นสุข ที่เป็นการวัดที่กว้างกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจแบบของ GDP โดย

ท าให้เห็นถึงระดับคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดา และระดับที่เจาะลึกไปในแต่ละ พ้ืนที่ ตั้งแต่เรื่อง 
มาตรฐานความเป็นอยู่ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา เวลาที่ใช้ พลังของชุมชน การมีส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตย การพักผ่อน และการเข้าร่วมวัฒนธรรม  หากอธิบายให้เข้าใจ CIW นั้นคือ ดัชนีชี้วัดตัวหนึ่ง
ระดับชาติที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดา มีการวัดข้ามประเด็นหมวดหมู่ที่มีความสัมพันธ์กัน 
โดย CIW ไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นการประเมินที่เป็นแบบเอกเทศ (Silo) โดยจะเป็นการฉายให้เห็นจ านวน
จุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของแต่ละหมวดหมู่ เช่น  การเปลี่ยนแปลงของรายได้และการศึกษา มีการเชื่อมกับ
ประเด็นหมวด การเปลี่ยนแปลงในสุขภาพ  ซึ่ง CIW เป็นเครื่องมือที่เข้มแข็ง เหมาะน าไปใช้กับผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้มีอ านาจตัดสินใจ สื่อ องค์กรชุมชน และบุคคลทั่วไปที่อยากท าความเข้าใจ 

ส าหรับ CIW เป็นการศึกษาเพ่ือวัดความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดา 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 มีการท างานแบบเครือข่าย โดยเครือข่าย CIW เป็นการเริ่มต้นจากหน่วยงานระดับประเทศ 
ที่เป็นหน่วยงานองค์กรอิสระ (ที่ไม่ใช่กลุ่มองค์กรทางการเมืองระดับชาติหรือผู้น าระหว่างประเทศ) ซึ่งจะ
เป็นนักวิจัย และคนทั่วไป พลเมืองรากหญ้า ที่ช่วยกันพัฒนาดัชนีนี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งเครือข่าย CIW จะมี
ส านักงานตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ เป็นการท างานพัฒนาแบบ
องค์รวม และบูรณาการให้เกิดการวัดผลใกล้เคียงกับเปูาหมายความอยู่เย็นเป็นสุข ส าหรับเครือข่าย CIW 
จะเผยแพร่ข้อมูลผลลัพธ์ ที่จะสร้างแรงจูงใจที่จะ สามารถพัฒนาให้ความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดขึ้นผ่าน
นโยบายที่ก้าวหน้า ที่ตอบสนองความต้องการ และสร้างคุณค่าให้กับชาวแคนาดา7 

แนวคิดของการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
CIW นั้นเป็นแนวคิดท่ีเปลี่ยนจากแนวคิดแค่เรื่องเศรษฐกิจทีจ่ะหมายรวมไปถึงความวิกฤติในพ้ืนที่

ต่อประชากรที่อยู่อาศัย ที่จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยยกระดับความอยู่เย็นเป็นสุข โดยกรอบแนวคิดการท างาน
ของ CIW ท าให้เข้าใกล้ระบบที่คาดหวัง และมีการระบุตัวแปรส าคัญที่จะเป็นจุดคานงัด ท าให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกในการไปให้ถึงความอยู่เย็นเป็นสุข8 

                                                           
6 Canadian Index of Wellbeing. [Online]. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม, 2560, จาก http://www.otf.ca/what-we- 

fund/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 : แสดงจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม (Domain) 
ที่มา : The 2016 CIW National Report 
 
กรอบการท างานของ CIW เป็นการผสมผสานตัวชี้วัดทั้ง 64 ตัว ที่จะช่วยผลักดันให้เห็นภาพรวม

ของคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการน าไปใช้นั้น ส่วนที่ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับ CIW คือ CIW Composite 
index ด้วยเป็นแนวทางท่ีจะติดตามความก้าวหน้าในเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดา  

CIW จะเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนตั้งค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจ และทางเลือกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส าหรับชาวแคนาดาเอง การใช้กรอบแนวคิด มีผลท าให้เกิดศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของ
มุมมองความคิดของชาวแคนาดา และการด าเนินชีวิตที่จะน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

นิยามที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับการนิยามเรื่อง ความอยู่เย็นเป็นสุขนั้น ทางผู้จัดท าดัชนีมีการให้ความหมายว่า “ความอยู่

เย็นเป็นสุข คืออะไร” โดยอธิบายว่า คือ “การอยู่อาศัยในที่ที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อย
ที่สุดควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ ได้แก่ มาตรฐานความอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพที่แข็งแรง 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พลังของชุมชน การศึกษาของประชาชนพลเมือง ความสมดุลของการใช้เวลา การมี
ส่วนร่วมของประชาธิปไตยในระดับสูง และการเข้าถึงและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพักผ่อนหย่อนใจ 
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 

แนวทางการพัฒนาตัวช้ีวัด  
ส าหรับ CIW นั้นจะมีการเลือก หัวเรื่องของดัชนี (Headline Indicators) แต่ละกลุ่ม เพ่ือท าการ

วัดผลให้เห็นภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ผ่านแนวคิดท่ีว่า ต้นไม้ต้นเดียวก็สมารถท าให้เห็นความงามของปุาใน
แคนาดาได้ทั้งหมด โดยที่เมื่อได้เห็นต้นไม้แล้วก็จะท าให้อาจจะรู้สึกชื่นชม หรือเห็นความท้าทายที่จะ
พัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นก็ได้ โดยหลักการของดัชนีชี้วัด CIW นี้ คือ เป็นการวัดผลผ่านตัวเลขๆเดียวที่เป็น
ตัวแทนของมิติที่หลากหลายได้ โดยทางสมาชิกที่ร่วมจัดท า มีการละเลยปรัชญาและระเบียนแบบแผน
วิธีการในการถกเถียงกันไปบ้าง เพ่ือน าไปสู่การข้ันตอนสุดท้ายของสมมติฐานต่างๆ และหลักการได้เกิดขึ้น
ได้จริง โดยก็ยังคาดหวังว่าจะน าไปสู่การถกเถียงให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นได้ในอนาคต 

สิ่งที่แสดงความเป็น CIW ได้อย่างน่าจดจ านั้นคือ “Measuring what matter หรือ เป็นการวัด
อะไรที่เป็นเรื่องส าคัญ”  

โดยแนวทางการวิธีการพัฒนาตัวชี้วัด มี 3 แบบ โดยมีแนวทางดังนี้ 1)  แบบ Top-Down  เป็น
การใช้ทฤษฏีในการก าหนด โดยเริ่มต้นจากหนึ่งหัวข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุข โดยท า
การสร้างกรอบความคิดและหาองค์ประกอบ และปัจจัยต่างๆ ให้ครอบคลุม 2) แบบ Bottom-Up โดย
เริ่มจากเรื่องเดียวเช่นกัน แล้วท าการค้นหาจากข้อมูลที่มีพร้อมเพ่ือคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ 3) Bi-
Directional เริ่มจากเรื่องหนึ่ง แล้วใช้ทั้งสองแบบแรกมาผสมกัน ไปพร้อมๆกัน  

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวช้ีวัด  
ส าหรับการเลือกตัวชี้วัด มีเกณฑ์หลักๆ อยู่ 2 แบบ คือ  
1) แบบ Acceptability เป็นเกณฑ์ที่จะมีเงื่อนไขทั้งสิ้น 12 ข้อ เพ่ือใช้ในการค านึงถึงในการ

เลือกตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. เลือกมีความใกล้เคียงกับความสนใจของกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการรับฟัง 
2. เลือกตัวชี้วัดที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
3. ความน่าเชื่อถือ มีเหตุผลรองรับ และไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. ไม่มีความเอนเอียงทางการเมือง 
5. เหมาะสมกับเวลา ง่ายต่อการได้มาซึ่งข้อมูล และทันต่อเวลาที่ก าหนดไว้ 
6. สามารถเปรียบเทียบ ข้ามขอบเขตที่ก าหนดไว้ และข้ามกลุ่ม                                                  
7. อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง (Objective) หรืออยู่บนพื้นฐานข้อคิดเห็น (Subjective) 
8. เป็นตัวชี้วัดที่ให้ผลเชิงบวกหรือเชิงลบพอๆกัน 
9. เป็นแค่ตัวชี้วัดระดับองค์ประกอบเสริมก็ได้ หรือเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ส่งผลลัพธ์ของการอยู่เย็น

เป็นสุขก็ได้ หรือทั้งสองอย่าง 
10. เป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องในระดับบุคคล 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 

ส าหรับเกณฑ์แบบ Acceptability นั้นจะไม่สามารถใช้ระบุได้ละเอียดมากนัก แต่จะใช้ส าหรับ
เป็นแนวทางในการเปิดประเด็นถกเถียงกันต่อให้เกิดการปรับปรุงต่อไป  
 แบบ 2) Critical Issues เป็นเกณฑท์ีใ่ช้เลือกตัวชี้วัดเข้ามาเพ่ือท าการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง 
ในขั้นสุดท้าย ให้เกิดความครบถ้วนในการพิจารณา โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

1. ปัจเจกบุคคล หรือเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองอย่าง เช่น รายได้ต่อหัว เป็นการแสดงถึงผล ปัจเจก
บุคคล ส่วน อัตราการว่างงาน เป็นการแสดงถึงผล ระดับกลุ่ม 

2. ความเชื่อมโยงระดับพ้ืนที่ (Spatial Coordinates) เช่น ขนาดของกลุ่มในพ้ืนที่ที่มีความ
เข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศ อาจมีความแตกต่างจากขนาดของกลุ่มในพ้ืนที่ที่มีความเข้าใจ
เรื่องอาชญากรรม 

3. เชื่อมกันชั่วคราว (Temporal Coordinates) เช่น เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ที่จะเข้าใจถึง
เรื่องๆหนึ่งมากกว่า 

4. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชากร(Population Composition) เช่น การวิเคราะห์จาก ภาษา 
เพศ อายุ การศึกษา โรคติดต่อ รายได้ และอ่ืนๆ ที่อาจจะเปิดเผยหรือปกปิดเป็นความลับ  

5. ลักษณะของกลุ่ม (Domains of life composition) เช่น ความแตกต่างของกลุ่มที่เหมือนจะ
เป็นเรื่องสุขภาพ อาชีพ ลักษณะครอบครัว ครัวเรือน และอ่ืนๆ จะให้มุมที่แตกต่างกัน 

6. ตัวชี้วัดแบบ Objective หรือ Subjective โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือนโดยเจ้าของบ้านเอง 
กับผู้ที่เชียวชาญในชุมชน อาจมีความแตกต่างกัน 

7. ตัวชี้วัดแบบเชิงบวก หรือเชิงลบ 
8. ตัวชี้วัดแบบ Input หรือ Output   
9. มีลักษณะเป็นผลประโยชน์และต้นทุน (Benefits and Costs) เช่น Market Value ของ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ส าหรับบุคคลเองอาจต่ ากว่า แต่ส าหรับสังคมอาจได้ประโยชน์มากกว่า 
10. ประชากรที่เป็นผู้รับ (Recipient Populations) ที่ต้องระบุว่าใครจะเป็นได้รับในส่วนของ

ประโยชน์ หรือเป็นต้นทุน 
11. สเกลการวัด (Measurement Scales) เป็นความแตกต่างในระดับการวัดผล เช่น การวัด

ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน และการวัดความอยู่เย็นเป็นสุขในรูปแบบอ่ืนๆ 
12. เจ้าหน้าที่ท าการวิจัย (Research Personnel) โดยอาจเป็นความแตกต่างมุมมองเกี่ยวกับ

ความส าคัญในการก ากับติดตาม และการประเมินว่าอะไรที่จะต้องติดตาม 
13. Report Reader คนที่ท าหน้าที่ทบทวน และเขียนรายงาน ทีท าให้ผู้ที่รับฟัง มีความเข้าใจ

รับรู้ที่แตกต่างกันไป 
14. Aggregation Function การรวมกลุ่มฟังก์ชั่น หรือการรวม Indicators เป็นการผสมผสาน 

บูรณาการ หรือรวมเข้าเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง หรือมุมมอง 
15. การกระจาย (Distribution) เป็นแบบไหน เพราะการวัด ความโน้มเอียง ที่แตกต่างกัน 

สามารถปกปิดความผิดปกติของข้อมูล ต้องท าให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด 
16. ผลกระทบจากระยะทาง (Distance Impacts) เช่น ประชาชนที่อาศัยในที่หนึ่ง อาจเข้าถึง

สิทธิต่างๆ ไดแ้ต่ในที่ๆ อ่ืนอาจแตกต่างกันไป 



  2-31 
 

17. ที่มาของความสัมพันธ์ (Casual Relations) คือจ าเป็นต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไร และ
อะไรจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับอะไร เพ่ือลดการนับซ้ า และมีความซ้ าซ้อนของตัวชี้วัด 

18. อัตราลด (Discount Rates) เท่าไหร่ที่ควรจะเป็นส่วนลดของต้นทุนและประโยชน์บอกให้
ทราบถึงผลในอนาคตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 

19. ระดับความน่าเชื่อถือ (Confidence Levels) ระดับไหนที่จะสามารถยอมรับได้ 
20. ผู้ทีท าการตรวจสอบ (Validators or Auditors) ว่าใครจะสามารถตัดสินใจว่าเพียงพอหรือ

เหมาะสม 
21. เกณฑ์ของการตรวจสอบ (Validating or Auditing Criteria) อะไรจะเป็นเกณฑ์บ้างที่จะท า

ให้สรุปไดว้่าเหมาะสมเพียงพอ 
ภาพรวมกลุ่ม(Domain)ตัวชี้วัด10  
CIW มีการระบุตัวชี้วัด เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต  8 กลุ่มตัวชี้วัด โดย

กระบวนการที่ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดของทั้ง 8 กลุ่มนี้ จะเริ่มจากฟังเสียงของชาวแคนาดาเกี่ยวกับว่า
อะไรคือความส าคัญของคุณภาพที่เขาอาศัยอยู่บ้าง จากนั้นนักวิจัยน าไปพัฒนาเป็น 8 กลุ่มตัวชี้วัด และ
กลุ่มเกณฑ์ส าหรับการเลือกตัวชี้วัด ส าหรับ 3 ประเด็นจาก 2 กลุ่มตัวชี้วัดนั้น กลุ่มการพักผ่อนหย่อนใจ 
และการเข้าถึงประเพณีการเข้าร่วมวัฒนธรรม  และกลุ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ จะไม่มีเกณฑ์ในการเลือก
ตัวชี้วัด ซึ่งยังเป็นช่องว่างของข้อมูลอยู่ที่ต้องพัฒนาต่อไป โดยเปูาหมายของ CIW ประชาสัมพันธ์ว่าการ
เก็บข้อมูลนั้นจะสะท้อนความจริงของชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวแคนาดาได้ ส าหรับรายละเอียดกลุ่ม
ตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มของ CIW มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.พลังของชุมชน (Community Vitality) วัดผลในเรื่องความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยท า
การวัดผลภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้อยู่อาศัย ภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม โดย
วัดผลระดับปัจเจก หรือระดับกลุ่ม บรรทัดฐาน และคุณค่าในสังคม ซึ่งมีมิติคือวัด ทัศนคติ 

ส าหรับแนวคิดของกลุ่มตัวชี้วัดพลังของชุมชน ประกอบด้วย 4 มิติ ใน 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยแรก
คือ กลุ่มความสัมพันธ์ในสังคม มี 3 มิติประกอบด้วย การเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม การให้การสนับสนุน
สังคม และความปลอดภัยในชุมชน ในส่วนของกลุ่มย่อยที่สอง ประกอบด้วย ทัศนคติในชุมชนและ ในเรื่อง
อ่ืนๆ ส าหรับข้อมูลตัวชี้วัดมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 2.6 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องพลังชุมชน 

กลุ่ม มิติ ตัวชี้วัด 

1.ความสัมพันธ์ในชุมชน
(Social Relationships) 

1.การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
สังคม (Social 
 engagement) 

1. สัดส่วนของประชากรที่รายงานอย่างเต็มที่ หรือ
บ่อยครั้งที่แสดงให้เห็นถึงส านึกความเป็นเจ้าของ
ชุมชน(Percentage of population that 
reports very or somewhat strong sense of 
belonging to community) 
2.สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่าไม่ได้รับค่าจ้าง 

                                                           
10 Canadian Index of Wellbeing. [Online]. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม, 2560, จาก   

https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/what-we-do/domains-and-indicators 
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กลุ่ม มิติ ตัวชี้วัด 

ส าหรับการเป็นอาสาสมัครในระดับกลุ่มหรือองค์กร 
Percentage of population reporting unpaid, 
formal volunteering for groups or 
organizations  

  2.การสนับสนุนในสังคม 
(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.ความปลอดภัยในชุมชน 
(Community safety) 

1.สัดส่วนของประชากรที่รู้สึกปลอดภัย เมื่อเดินคน
เดียวเวลากลางคืน (Percentage of population 
that feels safe walking alone after dark) 
2.ข้อมูลจากดัชนีความรุนแรงของอาชญากรรม
(Crime Severity Index) 

2.บ ร ร ทั ด ฐ า น  แ ล ะ
คุณค่าในสังคม Social 
Norms and Values 

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

1.สัดส่วนของการมีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ
ในช่ วง  5 ปี ให้หลั ง  ที่ เกิ ดจาก เรื่ อ ง เชื้ อชาติ
(Percentage experiencing discrimination in 
past 5 years based on ethno-cultural 
characteristics) 
2.สัดส่วนของประชากร ที่มีความเชื่อมั่นในการ
ไว้วางใจผู้ คนในสั งคม (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 คือวัดการด าเนินงานของรัฐบาล
แคนาดา และบทบาทของชาวแคนาดา  กับบทบาทของสถาบันของเขา ในฐานะพลเมืองของโลก 
 
ตารางท่ี 2.7 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย 

มิติ ตัวชี้วัด 

1.การมีส่วนร่วม 
(Participation)  

1.สัดส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ งต่ างๆของประเทศ 
(Percentage of voter turnout at federal elections) 
2.อัตราส่วนของการลงทะเบียน ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง (Ratio of 
registered to eligible voters) 
3.สัดส่วนของประชากร ที่เป็นอาสาสมัคร ส าหรับเรื่องกฎหมาย การผลักดัน
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.สัดส่วนของผู้หญิงในเข้าไปมีต าแหน่งในรัฐสภา (Percentage of women in 
Federal Parliament) 
2.สัดส่วนของประชากรโดยส่วนมากหรือพอสมควรถึงพอใจกับการด าเนินงานบน
วิถีทางประชาธิปไตยของแคนาดา (Percentage of population that is very or 
fairly satisfied with way democracy works in Canada) 
3.สัดส่วนของประชากร ในจ านวนที่มาก  ที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในการ
ด าเนินงานของรัฐสภา(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 ในการด าเนินชีวิตภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง และการวางแผนส าหรับ
ตั้งรับกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 
ตารางท่ี 2.8 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการศึกษา 

มิติ ตัวชี้วัด 

1.สังคม และความสามารถทางอารมณ์(Social 
and emotional competencies) 

จ านวนของเวลาที่ใช้ไปในกิจกรรมที่พูดคุยเป็นหลัก ในเด็ก
ช่วงอายุ 0-14 ปี (Amount of time spent in talk-
based activities with children aged 0 to 14 years) 

2.ความรู้และทักษะจากการเรียนขั้นพื้นฐาน 
(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. ภาพรวมความส าเร็จการศึกษา  การบรรลุผล
ส าเร็จ และการมีส่วนร่วม (Overall academic 
achievement, attainment, and 
participation) 

1.ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ต่อจ านวนนักเรียนในโรงเรียนรัฐ
(Average expenditure per public school student 
($2013)) 
2.สัดส่วนของประชากร อายุ 25 ปี และที่แก่กว่า มีส่วนร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษาPercentage of population 
aged 25 and older participating in education-
related activities 
3.ค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนรายปีของนักศึกษาชั้นปริญญา
ตรีของคานาดา (Average annual Canadian 
undergraduate tuition fees ($2015)) 
4.สัดส่วนของชาวแคนาดา อายุ  20-24 ปี  ที่ เรียนจบ
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
มองผ่านจ านวนที่มีอยู่และการเพิ่มขึ้นลดลง ของสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมในแคนาดา 

 
ตารางท่ี 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. พลังงานที่ใช้ในการผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary energy production 
(terajoules)) 
2.พลังงานที่ใช้ในที่อยู่อาศัย (Residential energy use (petajoules per 1,000 
households)) 

3.น้ าจืด (Freshwater) 1. ปริมาณการผลิตน้ ารายปี ในแคนาดาตอนใต้ (Annual water yield in 
Southern Canada (km3)) 

4.วัสดุที่ ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ (Non-
Renewable 
materials) 

ดัชนีการน าเหล็กกลับมาใช้ใหม่ (Viable Metal Reserves Index) 

5.ทรัพยากรทางชีวภาพ 
(Biotic Resources) 

1.จ านวนพื้นที่ท าฟาร์ม (Total farm land (hectares)) 
2.รอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) คือ ขนาดของพื้นที่บนโลกที่ต้องใช้ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการทั้งหมดนับตั้งแต่เรื่องอาหาร ไปจนถึงไม้ หรือแร่ธาตุ รวมทั้ง
กระบวนการจัดการกับของเสียทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอส าหรับจุลินทรีย์ พืช 
และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลก หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการวิเคราะห์หาสัดส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์/อุปทานข้างต้นของมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2-36 
 

5.สุขภาพของประชากร เป็นการวัดทางกายภาพ ทางจิตใจ และสังคมความเป็นอยู่ ของ
ประชากรในแคนาดา โดยมองที่ ลักษณะความแตกต่างของสถานะสุขภาพ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพอนามัย 

 
ตารางท่ี 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.เงื่อนไขสุขภาพทางกาย(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) สัดส่วนของประชากร ที่มีอัตราสุขทางจิตดีมาก หรือยอดเยี่ยม
(Percentage of population that rates their mental 
health as very good or excellent) 

5.สุขภาพขั้ นพื้ น ฐาน (Functional 
Health) 

สัดส่วนของประชากร ขาดงานจากปัญหาสุขภาพ หรือข้อจ ากัดใน
การท ากิจกรรมต่างๆ (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 ระดับรายวันหรือโอกาสจะท าให้เกิดนักสูบรุ่นเยาว์ อายุ 12-
19 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 และการเข้าถึงประเพณีการเข้าร่วมวัฒนธรรม เป็นการวัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่ที่เป็นการเข้าร่วมวัฒนธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ การแสดงออกของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยสนใจศิลปะในระดับพื้นท่ี และกิจกรรมนันทนาการของประชาชน 

 
ตารางท่ี 2.11 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ 

มิติ ตัวชี้วัด 

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

1.สัดส่วนเฉลี่ย ของการใช้เวลา ในวันก่อน ไปกับกิจกรรมผ่อนคลายทางสังคม
(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 การออกก าลังกาย และกีฬาต่างๆ 
4.ค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาของศิลปะการแสดง (Average attendance per 
performance in past year at all performing arts performances) 
5.จ านวนเฉลี่ยของชั่วโมงในการเป็นอาสาสมัครส าหรับเรื่องวัฒนธรรม หรือกิจกรรม
นันทนาการ (Average number of hours volunteering for culture and/or 
recreation organizations) 
6.จ านวนเฉลี่ยของคืน ที่ ได้ไปพักร้อนไกลจากบ้านอย่างน้อย 80กิโลAverage 
number of nights away on vacation trips to destinations at least 80km 
from home  
7.ค่าใช้จ่ายในเร่ืองวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการ เทียบกับสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ในบ้าน (Expenditures on all culture and recreation as a percentage of 
total household expenditures) 

2.การรับรู ้
(Perceptions) 

Data gap 

3.ประสบการณ์ 
(Experiences) 

Data gap 

4.โอกาส 
(Opportunities) 

ค่าเฉลี่ยการไปเยือน ต่อจ านวนทั้งหมดของพื้นที่อุทยาน หรือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
(Average visitation per site to all National Parks and National Historic 
Sites) 
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7.มาตรฐานความเป็นอยู่ เป็นการวัดระดับรายได้ และความมั่งคั่ง และการกระจายรายได้และ
ความมั่งคั่ง โดยหมายรวมไปแนวโน้มความยากจน ความไม่แน่นอนของรายได้ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงในอาชีพ อาหาร ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในสังคมในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 2.12 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องมาตรฐานความเป็นอยู่ 

มิติ ตัวชี้วัด 

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

รายได้เฉลี่ยหลังจ่ายภาษีของครอบครัวAfter-tax median income 
of economic families ($2013) 

การกระจายรายได้และความมั่งคั่ง 
(Income and wealth distribution) 

Gini coefficient (income gap) 

ความผันผวนของรายได้  ( 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.สัดส่วนของแรงงานที่มีงานท า (Percentage of labor force 
employed) 
4.สัดส่วนของก าลังแรงงาน 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.เวลาที่ใช ้เป็นการวัด การใช้เวลา ประชาชนมีการใช้เวลาอย่างไร อะไรเป็นตัวควบคุมในการใช้
เวลา และผลกระทบต่อความความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไร  

 
ตารางท่ี 2.13 : แสดงข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องเวลาที่ใช้ 

มิติ ตัวชี้วัด 

1.เวลา (Time) 1.สัดส่วนของประชากรอายุ 25-64 ที่ท างานมากกว่า 50 ชั่ วโมงต่อสัปดาห์ 
(Percentage of Canadians 25 to 64 years of age working over 50 hours 
per week at main job) 
2.ค่าเฉลี่ยเป็นจ านวนวัน ของการใช้เวลาอยู่กับเพื่อน (Average daily amount of 
time with friends (minutes per day)) 
3.สัดส่วนของก าลังแรงงาน อายุ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่ได้เลือกเอง) Percentage 
of labor force working under 30 hours per week, not by choice 
4.ค่าเฉลี่ยเวลาในการเดินทางไปท างานต่อวัน (Mean workday commute time 
for individuals working for pay) 

2.การใช้เวลา (Timing) 1.สัดส่วนของการท างานรายบุคคล ที่ ได้รับค่าจ้างที่ยืดหยุ่นเป็นรายชั่วโมง
(Percentage of individuals working for pay with flexible work hours) 
2.สัดส่วนของก าลังแรงงานทั่วไป ได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงต่อสัปดาห์Percentage of 
labor force with regular, weekday work hours 

3.จั ง ห ว ะ เ ว ล า
(Tempo) 

สัดส่วนของประชากรอายุ 15-64 ปี  แจ้งว่าถูกกดดันมาก เป็นจ 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  
ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของแคนาดา มีการใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1994 โดยก าหนดให้เป็นปีฐาน ที่ใช้

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง โดยข้อมูลจะมีตั้งแต่ปี 1994-2014 โดยเริ่มแรกเมื่อปี 1994 จะเป็นการอ้าง
ถึงเพียงข้อมูลสถิติเรื่องสุขภาพเท่านั้น  

การพิจารณาจะใช้ชุดข้อมูลข้ามทั้ง 8 หมวดหมู่ โดยการสร้างการเปรียบเทียบค่าของดัชนี จะมา
จากค่าของข้อมูลดิบเอง โดยค่าเปูาหมายของดัชนีทั้ง 64 ตัว จะถูกตั้งไว้ที่ 100 หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นค่าบวก ของแต่ละดัชนีชี้วัด จะท าให้เห็นการพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุข เช่นเดียวกันก็เห็นถึงความ
เสื่อมถอยของคณุภาพชีวิตเช่นกันหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นค่าลบ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค านวณผล  
- ส านักงานสถิติของประเทศแคนาดา โดยท า National surveys conducted over time 

from โดยจะรวมข้อมูลเรื่องสุขภาพของชาวแคนาดา เรื่องก าลังแรงงาน 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. 

การท าให้สมเหตุสมผลของข้อมูล (Validation the CIW) 
มีข้ันตอนหลัก 8 แนวทาง ได้แก่ 
1. การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งคนท าการทบทวนในผลของแต่ละ

เรื่อง และหาสิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญ สถานการณ์ในการก าหนด หัวเรื่องของตัวชี้วัด แต่ละตัว 
2. การจัดการทีม โดยมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า อย่างน้อย 5 คนหรือมากกว่า เพ่ือให้

ความเห็น และแนวทางท่ีหลากหลาย 
3. การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม ในขณะนั้น เพ่ือใช้ใน

การในการพัฒนาให้เกิดผลที่ตรงกับความต้องการของสังคม 
4. คณะท างานระดับชาติในการประเมิน เพ่ือความเหมาะสมในการถกเถียงให้ข้อคิดเห็น และ

โหวตให้คะแนน หัวเรื่องของตัวชี้วัด (Headline Indicator) อาจใช้คะแนน 5 ถึง 1 จาก
ส าคัญที่สุด ถึงไม่ส าคัญเลย 

5. การเลือกหัวเรื่องของตัวชี้วัดในขั้นสุดท้าย คณะท างานฯจะท าการสรุปหัวข้อในทั้ง 8 กลุ่ม
ตัวชี้วัด 

6. กลุ่มดัชนี และ การสร้าง CIW  หลังจากเลือกหัวเรื่องของตัวชี้วัดแล้ว ในแต่ละกลุ่มตัวชี้วัด ก็
จะส่งต่อไปให้นักค านวณผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนออกมาเป็น CIW 

7. การสนทนากลุ่มนักวิจัย เมื่อได้ข้อมูลเอกสารผลลัพธ์แล้วจะน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ข้าม
ประเด็น และข้ามรัฐ และจะเพ่ิมเนื้อหา ในการวัดผลที่ท าให้ข้อมูลสะท้อนความเป็นจริงในแต่
ละเรื่อง 
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8. กระบวนการตรวจสอบที่ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสมเหตุสมผลในการอธิบายของผลลัพธ์จากแต่
ละดัชนี และตัวชี้วัด โดยจะต้องสามารถท าให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากการ
น าเสนอ 

การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ในส่วนของผลจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวชี้วัดนั้น จะน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเมื่อปี 

1994 เพ่ือท าให้เห็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้น โดยสุดท้ายจะน าค่าที่ได้ทั้งหมดทุกตัวมาหาร
เฉลี่ย เป็นผลลัพธ์เพียงค่าเดียว เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่าของ GDP ในปีนั้นๆ เพ่ือน าเสนอนโยบายที่
ควรพัฒนาต่อไป โดยรูปแบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น น าเสนอในตารางภาพด้านล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 2.14 : แสดงผลการค านวณแต่ละตัวชี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และรวมเป็นผลลัพธ์เดียว 
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ที่มา : Technical Paper : Canadian Index of Wellbeing 1.0 
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CIW Composite Index นั้นจะถูกน าเสนอผ่านเลขจ านวนเดียว โดยจะเป็นค่าที่ขึ้นหรือลง คล้าย
ข้อมูลหุ้น โดยจะใช้ภาษาทั่วๆ ไป เป็นการน าเสนอที่น่าสนใจ และท าให้ง่ายในการสร้างการรับรู้เข้าใจ
ให้กับสาธารณชน ต่อเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุข โดยจากภาพ ข้อมูล 3 ปีล่าสุดของ Composite Index 
ตั้งแต่ปี 2014 พบว่าคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดา ไม่ได้มีการพัฒนาให้ใกล้เคียงกับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่วัดโดยใช้ GDP โดยตั้งแต่ปี 1994 ความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวแคนาดาถูกพัฒนามากขึ้น 9.9% 
เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนถึง 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-mission-

and-vision 
 
 

นอกจากการน าเสนอผลภาพรวมที่เป็นค่าเลขตัวเดียวแล้ว ยังสามารถน าไปเปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม
ของตัวชี้วัด ทั้ง 8 กลุ่มด้วย เพ่ือให้เห็นภาพความอยู่เย็นเป็นสุขในแต่ละประเด็นมากข้ึน 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 ความแม่นย าของข้อมูลนั้นเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ก าหนด

นโยบาย ผู้สนับสนุนและนักลงทุน องค์กรไม่แสวงหาก าไรและองค์กรการกุศล และทางรัฐบาล สามารถใช้
ในการท าความเข้าใจร่วมกัน ที่สะท้อนข้อมูลคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดาในช่วงที่ผ่านมาที่รายงานได้
แสดงผลการศึกษาไว้ 

ข้อคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา 
ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา มีการจัดท าดัชนีรวม (Composite Index) เช่นเดียวกับ

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการจัดท าดัชนีรวมได้
ดังนี้   

ข้อดี ข้อเสียของดัชนีรวม (Composite Index) 
อ้างถึงค าพูดเกี่ยวกับความส าคัญของการมองภาพรวม และสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าความแม่นย า

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
เรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขควรจะมองหาคือศิลปะของการท าอาหาร การทอผ้า การวาดภาพ ดนตรี และ
วรรณกรรม เมื่อความคิดแบบองค์รวม และการประพันธ์ดนตรีเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่าน าไปสู่การผลิตที่มี
คุณภาพ จึงไม่ใช่การแสดงให้เห็นความแม่นย าในการผลิตแต่ละชิ้นส่วน 

ในส่วนของข้อดี ในการค านวณหาผลลัพธ์แบบ Composite Index ได้แก่ 
1. การแสดงผลออกมาเป็นผลลัพธ์เลขตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้เกิดการรับรู้ และ

สร้างการจดจ า 
2. ท าให้เป็นจุดน่าสนใจ ด้วยความที่เป็นเรื่องท่ัวๆไป 
3. ความเรียบง่ายของ ดัชนีรวม ที่ท าให้ง่ายและมีประโยชน์ในการท า 
4. ช่วยลดต้นทุนในการเจรจาต่อรอง ด้วยความง่าย สามารถน าไปพัฒนาเป็นนโยบายได้ไม่ยาก 
5. ช่วยลดความซับซ้อน และการเชื่อมโยงในหลายมิติ 
6. ท าให้เห็นแนวโน้มประเด็นของแต่ละกลุ่ม แต่ละพ้ืนที่ และประชากรในแต่ละพ้ืนที่ 
7. เพ่ิมความสบายในการวัดผล และเห็นแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และความสามารถในการคาดการณ์และ

จัดการแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
8. เป็นวิธีของการเปรียบเทียบปรากฏการณ์ในหลายเรื่อง และการประเมินความสัมพันธ์ สถานะ 

หรือมาตรฐานของวิธีการวัดแบบเดียวกัน ที่ท าให้เห็นการเปรียบเทียบข้ามเวลา และข้ามพ้ืนที่ 
9. ช่วยเพ่ิมความสามารถในการเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ ที่จะน าไปสู่การเพ่ิมความสามารถในการ

ประเมินภาพรวม และรักษาสมดุลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
10. ช่วยเพ่ิมความสามารถที่จะสร้างแนวทางการประเมินภาพรวม และวิธีการพิจารณา ที่จะลด

โอกาสของที่จะเกิดของนโยบายสาธารณะที่ไม่เหมาะสม โดยให้ความสนใจในประเด็นนั้นน้อยลง 
11. เป็นความต้องการที่จะสร้างมาตรฐานการยอมรับข้อตกลง โดยขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผล และผู้

ออกแนวทางนโยบายก็สามารถพิจารณาถึงความยืดหยุ่น ส าหรับการให้ความส าคัญในสิ่งที่จ าเป็น 
หรือไม่จ าเป็นก็ตามให้เกิดความเหมาะสม 

12. การตั้งเปูาที่จะสร้างดัชนีที่ครอบคลุมความหลากหลาย นักวิจัยจะโน้มน้าวจากผลการค านวณ 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆนั้นให้เกิดความร่วมมือ จากการชี้แจงผ่านข้อมูลได้ 

ส าหรับข้อเสีย ในการค านวณแบบ Composite Index ได้แก่ 
1. ดัชนีเพียงหนึ่งตัว ไม่ได้ให้ข้อมูลครอบคุลมความจริงทั้งหมด จากประเด็นที่ซับซ้อนมาก 
2. ดัชนีเพียงหนึ่งตัว ต้องรวมทุกประเด็น ที่สามารถเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ 
3. ข้อมูลที่ไม่ได้ครอบคลุมจะท าให้เกิดทิศทางนโยบายที่ผิดพลาด 
4. จะเป็นการเลือกสิ่งนั้นโดยเฉพาะของกลุ่ม (Domain) ตัวแปร น้ าหนัก และบทบาทภาพรวม 
5. จะเป็นการวัดที่ไม่ครอบคลุม จะกระตุ้นให้รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในการเปรียบเทียบ ในระดับ

ชุมชน ระดับเขต รัฐ ระดับชาติ และเชื้อชาติได้ 
6. การเลือกเฉพาะสิ่งนั้นโดยเฉพาะจะเพ่ิมอิทธิพลของ นักสถิติ และประชาชนที่สนใจเทคนิค ถึง

ค่าใช้จ่ายของการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปในระบอบปกครอง 
7. จะกลายเป็นแรงจูงใจทางการเมือง จากการเลือกให้ข้อมูลที่อคต ิ
8. ตัวแปรที่ซ้ าซ้อนกัน และมีการนับผลซ้ ากันอาจเกิดขึ้น 
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9. ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน จะเป็นการท าให้วิธี Composite ถูกมองว่าไม่ดี การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปรประกอบ อาจเป็นนัยส าคัญที่จะมีผลเพ่ิมขึ้น หรือลดลงของผลลัพธ์ของ Composite 
Indexในครั้งถัดไปได ้

10. ความแตกต่าง และความเหลื่อมล้ า จะไม่ได้รับการยอมรับ 
11. GDP ต่อหัวสามารถบรรจุข้อมูลที่มากกว่า และเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจกว่า 
12. หากพบว่าทางเลือกของผลลัพธ์ที่น่าสนใจกว่า ก็จะน าไปสู่การมองเฉพาะแบบ GDPเดิมๆ 
13. ค่าของดัชนี จะไม่สามารถให้ความหมายได้ชัดเจน 
14. ค่าผลลัพธ์ในแต่ละกลุ่ม ตัวแปร และดัชนี อาจแปรปรวนเกินเวลาที่ 
15. เปูาหมายและแนวทางอาจจะถูกสรุปปนกัน ก็จะได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนัก 
16. ตัวเลขของ Composite Index นั้นจะไม่สะท้อนค่าที่ปฏิบัติได้จริง 
17. ในทางที่เลวร้าย การพยายามหาวิธีการวัดผล composite Index อาจน าไปสู่การเป็นอัมพาต

ในทางการเมือง  
บทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศแคนาดา (CIW)  

1. มุมมองของผู้จัดท า CIW นั้นน่าสนใจ เอาความต้องการของประชาชนเป็นพ้ืนฐาน คือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คนทั่วไปท่ีสนใจ และเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการก าหนดทิศทาง 

2. CIW ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในการใช้เป็นข้อมูลบิดเบือนความจริงใดๆ 
3. CIW มีความน่าสนใจด้วยการน าเอาประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาชนน ามาสร้างกระแสการ

รบัรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อผู้ออกนโยบาย 
4. CIW ไม่มีความซับซ้อนมากนัก และแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกตัวชี้วัด ที่เลือกเอามา

เฉพาะเจาะจง ก็ท าให้เห็นภาพในการน าเสนอ และน่าสนใจ 
5. ขั้นตอนการค านวณ CIW ไม่ยากนัก 
6. CIW มีมิติมุมมองที่แตกต่างจากตัวชี้วัดจากนักวิชาการรุ่นเก่าพอสมควร เช่น เน้นไปที่กิจกรรม

นันทนาการ การใช้เวลาของประชาชน การมีส่วนร่วมในสังคม จ านวนเพื่อนสนิทที่มี และอ่ืนๆ ซึ่ง
ท าให้เห็นความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนได้ชัดเจนมากกว่าใน ตัวชี้วัดทางวิชาการที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
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บทที่ 3 
การศึกษาทบทวนประเด็นการพัฒนา 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
และแนวคิดการพัฒนาที่ส าคัญ 

 
 การศึกษาในบทนี้ เป็นการทบทวนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุข รวมทั้งการศึกษาทบทวนแนวคิดการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะได้น ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพ่ือใช้ในการปรับปรุงดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขให้มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การวัดผลที่ชัดเจน ครอบคลุมกับการพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน 
 
3.1 การศึกษาทบทวนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งยึดกรอบวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคม
สูงวัย (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
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3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง  การตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขั น
ของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
เพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่ นคง 
สมดุล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติ (7) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่ นคงเพ่ือการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย  ส าหรับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
อ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง (3) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์  (4) พัฒนาด้านพลังงาน (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ (6) พัฒนาระบบ
น้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
นวัตกรรม 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม  (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย   

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม 

10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
กับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค (3) พัฒนาและส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) 
สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภู มิภาคและ
นานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการ
ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
3.1.2 ประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการก าหนดประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็นเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพ ความสามารถของคน เพ่ือให้สามารถแข่งขัน รองรับความเสี่ยงตามแรงกดดันกระแสโลกาภิวัฒน์
เข้มข้นมากขึ้น ที่มีปัจจัยจากการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยี ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ประชากรสู่สังคมสูงวัย รวมถึงความเสี่ยงจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง โดยสาระส าคัญของประเด็นการพัฒนาต่างๆ ดังนี้ 

1) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการก าหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 

3) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21ของคนในแต่ละช่วงวัย
ตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
โลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดิน
ท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส  สตรี และ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและ
การบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 

5) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรม
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การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง สร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

7) การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม เน้นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต ทั้งใน
ด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 

8) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 

9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

10) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายฐานเศรษฐกิจ
ให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง 
โลจิสติกส์และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดีเจ้าพระยา-แม่โขง กรอบ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดน
ไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด า เนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 

12) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือลด
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มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 

13) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ขและการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้าน
ระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

15) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่าง เป็น
ระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
รวมทัง้พัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

16) การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่มุ่งเน้น
ผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ
ทางภาษี  ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือน
บ้านรวมทั้งส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
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19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้เร่ง
ปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับดูแลที่
สามารถปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ ่ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 

20) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการ
จัดท าราคาของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนา
และเชิงพื้นท่ี การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระบบการ
ออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 
 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 10 ยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา 20 ประเด็นที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเห็นได้ว่า เนื้อหายุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาในหลายด้าน
มีเนื้อหาเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงไปจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือให้สอดรับกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และความเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
ภาพอนาคตและความเปลี่ยนแปลงส าคัญบางประการที่เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงกับประเด็นการปรับปรุงสาระส าคัญของดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น  

 การพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงวัยที่อยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือรองรับกับสังคมผู้สูงวัยของประเทศ
ไทย  

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมซึ่งเป็นประเด็นปฏิรูป
ที่สังคมไทยเรียกร้องและคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้น  

 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเปูาหมายหนึ่งภายใต้เปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs เปูาหมายที่ 12) 

 การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ จากข้อก าหนดให้ความตกลงปารีสที่ก าหนดให้ทุกประเทศทั้ง
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ต้องมีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและต้องก าหนดเปูาหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยครอบคลุมกิจกรรมการ
ผลิตในทุกสาขา 

 การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม  
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ตัวอย่างเนื้อหายุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาข้างต้นนี้ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ อ
การศึกษาและปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัด ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุง
ดัชนีฯ ซึ่งได้น าเสนอผลการศึกษาไว้ในบทที่ 5 ของรายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยแยกน าเสนอผลวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับองค์ประกอบหลักภายใต้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยแต่ละองค์ประกอบ (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 5) 

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDGs) ซึ่งได้น าเสนอ
ผลการศึกษาไว้ในหัวข้อ 3.2.2 ของรายงานฉบับนี้ 

 
3.2 แนวคิดการพัฒนากับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

การศึกษานี้ได้ท าการทบทวนแนวคิดการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน ามาวิเคราะห์กับภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
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

เปูาหมายการพัฒนาที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามและมีค ามั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชา
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 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง “อนาคตที่พวก
เราต้องการ” (Future We Want) เพ่ือมาเป็นข้อมูลในการร่างเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงถือได้ว่าเป็นวาระการพัฒนาในระดับโลกที่ส าคัญที่สุดวาระหนึ่ง 
และจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 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) ซึ่งเป็นมิติพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน อีก 2 มิติที่เพ่ิมเติมขึ้นมาก็คือ มิติด้าน
สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็งและความยุติธรรม (Peace) และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ซึ่ง
ทั้งสองมิตินี้ถือเป็นมิติที่มีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ทั้ง
ภายในประเทศและในระดับโลก กลุ่มเปูาหมายที่อยู่ภายใต้แต่ละมิติข้างต้นแสดงอยู่ในภาพที่ 3.1 ด้านล่าง 
อนึ่งหากพิจารณาเพียงตัวเปูาหมาย (Goals) ของ SDGs จะพบว่าแต่ละเปูาหมาย (Goals) นั้นมีขอบเขตที่
กว้างขวางมาก ฉะนั้นการพิจารณา SDGs จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาให้ลึกลงไปในระดับของเปูาประสงค์ 
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(Targets) เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของแต่ละเปูาหมาย เปูาประสงค์ของ SDGs มีทั้งหมด 169 เปูาประสงค์ 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1) ซึ่งเปูาประสงค์เหล่านี้ท าหน้าที่บอกเล่าภาพของสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต หากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุได้จริงในปี ค.ศ. 2030  

นอกจากนี้เพ่ือประเมินว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความคืบหน้าในการด าเนินการเพียงใด 
บรรลุเปูาหมายหรือไม่ ทางสหประชาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดส าหรับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเอาไว้
ประเมินเปูาประสงค์แต่ละเปูาประสงค์ด้วย รวมแล้วเป็นจ านวนทั้งหมด 241 เปูาประสงค์ ซึ่งตัวชี้วัด
เหล่านี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนารายละเอียดของตัวชี้วัด (Metadata) ให้สมบูรณ์อยู่ ฉะนั้นในปัจจุบัน
ตัวชี้วัดเหล่านี้จึงถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (Tiers) คือ กลุ่มที่ 1 (Tier 1) เป็นกลุ่มที่มีนิยาม กรอบความคิด 
และวิธีการเก็บข้อมูลและค านวณตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสมบูรณ์แล้ว และทุกประเทศมีการเก็บข้อมูลเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ กลุ่มที่ 2 (Tier 2) เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนารายละเอียดสมบูรณ์แบบกลุ่มที่ 1 แต่ว่าข้อมูล
เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลในบางประเทศเท่านั้น หรือมีการเก็บแต่ไม่สม่ าเสมอ และกลุ่มที่ 3 (Tier 3) 
เป็นกลุ่มที่สหประชาชาติยังไม่มีการก าหนดรายละเอียด Metadata ไว้1 

นอกจากนี้เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถพิจารณาแต่ละเปูาหมายแบบแยกขาด
จากการได้ เพราะเปูาหมายทั้ง 17 เปูาหมายเป็นเพียงหมวดหมู่ของเปูาประสงค์ที่สามารถจัดเข้าพวกกัน
ได้เท่านั้น แต่หากเราจะพิจารณารายประเด็นก็จ าเป็นจะต้องพิจารณาในระดับเปูาประสงค์แบบเชื่อมโยง
ข้ามกันระหว่างเปูาหมาย ยกตัวอย่างเช่น เปูาประสงค์ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (9.4) มีความเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ด้านมลพิษทางน้ า (6.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (7.3) การเพิ่มประสิทธิการใช้ทรัพยากร (8.4 และ 12.2) มลพิษทางอากาศ (11.6) การก าจัดของ
เสียที่เป็นพิษอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (12.4) และอาจจะเกี่ยวข้องกับการลดการทุจริตคอรัปชั่นของ
ภาครัฐ (16.5) และความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (17.14) อีกด้วย เป็นต้น 

 

                                                 
1เอกสารอัพเดทของสหประชาชาติรายงานว่า ตัวช้ีวัดในกลุ่มที่ 1 มีจ านวนเท่ากับ 83 ตัวช้ีวัด กลุ่มที่ 2 มีจ านวนเท่ากับ 
59 ตัวช้ีวัด กลุ่มที่ 3 มีจ านวนเท่ากับ 89 ตัวช้ีวัด และมีอีก 5 ตัวช้ีวัดที่องค์ประกอบของมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มมากกว่า 1 
กลุ่ ม  โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 2 https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-
04/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
ประการที่ควรน ามาเป็นข้อคิดเห็นในการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในกรณีนี้
หมายถึงดัชนีชี้วัดชุดก่อนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 บทเรียน
ดังกล่าวนั้นมิได้จ าเพาะเจาะจงอยู่ในรายละเอียดของตัวชี้วัดเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงโครงสร้างของดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้วย 

 ในส่วนนี้จะขอแยกบทเรียนเพ่ือปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เป็น 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือ บทเรียนในระดับโครงสร้างและองค์ประกอบของตัวชี้วัด และระดับที่ 2 คือ
บทเรียนในระดับรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงบทเรียนจาก SDGs ต่อ
ภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอการปรับองค์ประกอบของ
ดัชนีในตอนท้ายของหัวข้อนี้ จากนั้นจึงน าเสนอบทเรียนในระดับรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละ
องค์ประกอบ 

1) บทเรียนในระดับโครงสร้างองค์ประกอบของตัวชี้วัด 
ในเชิงโครงสร้างนั้นเพ่ือให้เปรียบเทียบกันได้ 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  นั้นจะน าเสนอในหัวข้อถัดไป  
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ข้อแตกต่างที่ส าคัญของด้านขององค์ประกอบตัวชี้วัดทั้ง 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) ที่ถูกก าหนดให้มีลักษณะและ
ความสามารถในการท าหน้าที่ที่เหมาะสมเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หนึ่ง ๆ นอกจากนี้องค์ประกอบ
เชิงผู้เล่นยังอาจมีนัยยะในเชิงของระดับ (Level) การประเมินด้วย เช่น ระดับครอบครัว ชุมชน จังหวัด 
ประเทศ เป็นต้น ตัวอย่างขององค์ประกอบเชิงผู้เล่น ได้แก่ องค์ประกอบด้านครอบครัวอบอุ่นและชุมชน
เข้มแข็ง  

องค์ประกอบเชิงประเด็นผลลัพธ์และองค์ประกอบเชิงผู้เล่น เป็นองค์ประกอบคนละ
มิติกัน หากมองในเชิงระบบ องค์ประกอบเชิงผลลัพธ์ คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ในขณะที่องค์ประกอบเชิง
ผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ (Process) การบรรลุผลลัพธ์ นอกจากนี้ผู้เล่นหรือกลไกแต่ละประเภท
ยังสามารถมีส่วนในการบรรลุผลลัพธ์แต่ละประเด็นได้อีกด้วย ฉะนั้นในการพิจารณาตัวชี้วัดที่มี
องค์ประกอบทั้งเชิงประเด็นผลลัพธ์และเชิงผู้เล่นนั้น ไม่สามารถพิจารณาในมิติเดียวได้ หากจะพิจารณาให้
เป็นระบบจะต้องพิจารณา 2 มิติเป็นเมทริกซ์ (ตารางที่ 3.1) ใช้องค์ประกอบของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น
สุขในสังคมไทยเป็นตัวอย่าง ซึ่งหากจะมีการจัดท าตัวชี้วัดให้เป็นระบบภายใต้ 2 มิติขององค์ประกอบนี้ 
ตัวชี้วัดนี้ควรจะมีตัวชี้วัดอย่างน้อย 12 ชุด เพ่ือชี้วัดทั้ง 4 ประเด็น ใน 2 ระดับ/ผู้เล่น แต่ว่าเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแล้วพบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัวและชุมชนนั้นครอบคลุมเพียงประเด็นสุขภาวะและ
เศรษฐกิจ ในขณะที่ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล และประเด็นด้านสังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลมีตัวชี้วัดเสริมบางตัวเท่านั้นที่ชี้วัดระดับชุมชน นอกจากนี้การมีองค์ประกอบ
เชิงประเด็นผลลัพธ์และเชิงผู้เล่นซึ่งสะท้อนระดับของการชี้วัดด้วยแล้วอาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือนับ
ซ้ าในการประมวลผลตัวชี้วัดด้วย 
 
ตารางท่ี 3.1 : องค์ประกอบของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยหากจะมีการจัดท าตัวชี้วัดให้

เป็นระบบภายใต้ 2 มิติขององค์ประกอบ 
 สุขภาวะ เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

และเป็นธรรม 
สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศที่สมดุล 

ด้านสังคมประชาธปิไตย ที่
มีธรรมาภิบาล 

ครอบครัว x x   
ชุมชน    x + x + + 
x คือองค์ประกอบท่ีสะท้อนมิติด้านผู้เล่นมีตัวชี้วัดในเชิงประเด็นผลลัพธ์ระบุไว้ 
+ คือองค์ประกอบท่ีสะท้อนมิติเชิงประเด็นผลลัพธ์มีตัวช้ีวัดในเชิงผู้เล่นระบุไว้ 
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นอกจากนี้ เมื่อเจาะลึกลงไปในระดับขององค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัดแล้ว พบว่า
ตัวชี้วัดองค์ประกอบด้านครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข็มแข็ง แท้จริงแล้วเป็นตัวชี้วัดของประเด็นสุขภาวะ 
คือ ประเด็นด้านสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย สุขภาวะของสังคม และการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต อีกประเด็นหนึ่งที่แฝงอยู่ในองค์ประกอบด้านครอบครัวและชุมชนดังกล่าวคือ ประเด็นด้าน
เศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสังคมของประชาชน ข้อค้นพบนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต่างมิติ กันของ
องค์ประกอบด้านครอบครัวและชุมชนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย  

การผูกประเด็นเหล่านี้ไว้กับผู้เล่นเหล่านี้สะท้อนว่าผู้ออกแบบตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็น
สุขในสังคมไทยมีผลอย่างส าคัญในการชี้น ามุมมองของผู้ใช้ชุดตัวชี้วัดนี้ให้เชื่อไปก่อนแล้วว่า ครอบครัวและ
ชุมชน มีหน้าที่ในการบรรลุประเด็นผลลัพธ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ หากประเด็นผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกผูกไว้
กับชุมชนและครอบครัว จะช่วยเปิดมุมมองให้กับผู้ใช้ตัวชี้วัดชุดนี้มากขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นหรือ
กลไกท่ีจะมีบทบาทในการบรรลุผลลัพธ์เหล่านั้น เช่น สุขภาวะของผู้สูงอายุอาจต้องเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือการลดอัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อเด็กและเยาวชน
พันคน อาจมิใช่บทบาทของครอบครัวอย่างเดียว แต่ภาครัฐและเอกชนอาจมีส่วนส าคัญในการช่วยสร้าง
พ้ืนที่สร้างสรรค์หรือช่วยหนุนเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งเพ่ือลดปัญหาเด็กและเยาวชนก็ได้ เป็นต้น  

นอกจากนี้ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชุมชนไม่ได้มี
ลักษณะเป็นชุมชนชนบทดั่งเดิมอีกต่อไป ไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยขอบเขตทางภูมิศาสตร์ แต่สามารถขยายตัว
ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและ Social Network แบบข้ามพ้ืนที่ได้ นอกจากนี้ชุมชนไม่ได้เป็นที่รวมตัวของ
คนเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้น แต่อาจท าหน้าที่ (function) อ่ืนด้วย เช่นเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของคนยากไร้ เป็นช่องทางในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง หรือแม้แต่เป็นพ้ืนที่รวมตัวของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ด้วย ฉะนั้นชุมชนเข้มแข็งดังที่
ปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดนั้นไม่ได้สะท้อนภาพชุมชนที่วิวัฒน์ไปแต่อย่างใด นอกจากนี้การคาดหวังและผลักดัน
ให้ชุมชนจะต้องเข้มแข็งและจะต้องเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา เป็นยาสารพัดนึกส าหรับปัญหา
เศรษฐกิจสังคมยังเป็นวิธีคิดที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงได้ยาก เพราะเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชนแตกต่างกันมาก (Ostrom, Janssen, & Anderies, 2007) การออกแบบ
กลไกการแก้ปัญหาที่เหมาะกับบริบทและที่ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามามีบทบาทได้น่าจะเป็นทิศทาง
ส าหรับอนาคตมากกว่า ฉะนั้นการที่ชุมชนเข้มแข็งหรือไม่อาจไม่ได้เป็นและไม่ควรจะเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึง
ทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของคนในชนบท ตัวชี้วัดควรจะประเมินสิ่งเหล่านั้น
โดยตรงเลยมากกว่า 

ประเด็นด้านครอบครัวอบอุ่นก็เช่นกัน พลวัตรของครอบครัวในศตวรรษที่ 21 
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยในอดีตอย่างมาก ครอบครัวขยายมีอัตราส่วนที่น้อยลง ครอบครัวขนาดเล็ก 
(รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก) และครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยว (มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว) ครอบครัวแหว่งกลางใน
ชนบท มีแนวโน้มจะมีเพ่ิมขึ้น อัตราการเพ่ิมของประชากรที่ลดลงก็มีแนวโน้มผลักดันสังคมไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่จะต้องอยู่คนเดียวและไม่มีลูกหลานดูแลจะมีมากขึ้นแน่นอน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะ
เป็นปัจจัยที่ท าให้สุขภาวะของคนทุกช่วงวัย หรือการเข้าถึงบริการทางสังคมด้านต่าง ๆ ลดลง ครอบครัว
ไม่ควรเป็นเพียงผู้เล่นหรือกลไกเดียวที่รับผิดชอบ ภาคส่วนอ่ืน ทั้งภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชน ควรจะต้องมี
บทบาทส าคัญในการช่วงส่งเสริมสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยและการเข้าถึงโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะคน
ในช่วงวัยพ่ึงพา (เด็ก/เยาวชนและวัยชรา) ในช่วงเวลาที่กลไกพ้ืนฐานเช่น ครอบครัวอาจไม่มีความพร้อม 
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ฉะนั้นครอบครัวจะอบอุ่นหรือไม่อาจไม่ได้เป็นและไม่ควรเป็นตัวชี้วัดสุขภาวะและการเข้าถึงโอกาสทาง
สังคมของคนทุกช่วงวัย ตัวชี้วัดควรจะประเมินประเด็นเหล่านี้โดยตรงเลยมากกว่า 

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีเปูาประสงค์และตัวชี้วัดที่จ าเพาะเจาะจงการ
เข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมของคนกลุ่มที่เปราะบางและชายขอบ
โดยตรง เช่น เปูาประสงค์ท่ี 1.3 ที่ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม เปูาประสงค์
ที่ 1.4 ที่ว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เปูาประสงค์ที่ 2.3 ที่ว่าด้วยการเพ่ิมผลิตภาพและ
รายได้ของเกษตรกรรรายเล็ก เปูาประสงค์ที่ 8.3 ที่ว่ามีส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เปูาประสงค์ที่ 8.5 ที่ว่าด้วยเรื่องการมีงานที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย 
เปูาประสงค์ที่ 14.b ที่ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดของชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก เป็นต้น ส่วน
ประเด็นด้านสุขภาวะและการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและโอกาสทางสังคมของคนทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงวัยก็มีการระบุไว้ในเปูาหมายที่ 2 ที่ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหาร มีเปูาประสงค์ที่ว่าด้วยเรื่อง
โภชนาการของเด็ก ผู้หญิงและคนทุกวัย และการเข้าถึงอาหารปลอดภัย เปูาหมายที่ 3 ด้านสุขภาพที่มี
เปูาประสงค์ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาวะที่ดีและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและระบบประกันสุขภาพที่ทั่วถึง 
เปูาหมายที่ 6 ที่ว่าด้วยเรื่องน้ าสะอาดและสุขาภิบาล เปูาหมายที่ 11 ที่มีเปูาประสงค์ด้านการเข้าถึงที่อยู่
อาศัยและการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมส าหรับคนทุกกลุ่ม  

ฉะนั้นโดยสรุป บทเรียนที่ส าคัญประการแรกจากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
คือ องค์ประกอบของตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยควรปรับให้มีเพียงมิติเดียวคือ มิติเชิงประเด็น
ผลลัพธ์ เพ่ือให้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาโดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านการประเมินผู้เล่น/กลไกอย่างชุมชนหรือครอบครัว ซึ่งความเข้มแข็งหรืออบอุ่นของกลไกเหล่านี้ไม่
จ าเป็นต้องส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

2) บทเรียนในเชิงหลักการพื้นฐานเบื้องหลังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดเดิมออกแบบบนหลักการพ้ืนฐานที่

ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ หลักการจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการที่มาจากแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการท าให้องค์ประกอบส าคัญของตัวชี้วัดมีครบ 3 มิติส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวช่วยเติมเต็มมิติเศรษฐกิจให้มีความเชื่อมโยง
กับด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจนยิ่งขึ้น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการเบื้องหลัง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้/การเรียนรู้ คุณธรรม ความมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในทาง
เศรษฐกิจ ความมีเหตุผลและความพอประมาณ  

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แม้จะอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดการพัฒนาที่
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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และเท่าเทียมกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม ลดช่องว่างทางรายได้และทางโอกาสด้านต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มคน
เหล่านี้กับกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์มาก่อน 

ความครอบคลุมนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ความครอบคลุมทางสังคม 
(Social Inclusiveness) ความครอบคลุมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Inclusiveness) และ
ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์ (Relational Inclusiveness) (Gupta & Vegelin, 2016)  

ความครอบคลุมทางสังคม มุ่งที่จะเพ่ิมพลังให้กับคนที่จนที่สุดผ่านการลงทุนในทุน
มนุษย์และเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคม และลดการเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและทาง
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่จะท าให้ชีวิตของเขาเปราะบางยิ่งขึ้นไปอีก หากพิจารณาในระดับชาติ 
ความครอบคลุมทางสังคมควรพิจารณาปัญหากลุ่มคนชายขอบในทุกมิติเป็นพิเศษ ในระดับท้องถิ่น การ
พัฒนาควรจะพิจารณาจ าเพาะเจาะจงไปที่กลุ่มคนบางกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่าคนกลุ่มอ่ืน  

ความครอบคลุมทางสิ่งแวดล้อม มีฐานคิดที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ประการแรกคือ 
ฐานคิดเรื่องวิถีชีวิต (Livelihood argument) กล่าวคือ คนในชนบทหรือคนชายขอบมักพ่ึงพาระบบนิเวศ
ท้องถิ่นเพ่ือความอยู่รอด ประการที่สอง คือฐานคิดเรื่องความเปราะบาง (Vulnerability argument) 
กล่าวคือกลุ่มคนที่จนที่สุดมักเปราะบางที่สุดและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากที่สุด จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการการเพ่ิมความสามามารถในการตั้งรับปรับตัว ประการที่สามคือ ฐานคิด
เรื่องความมีจ ากัดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Anthropocene argument) กล่าวคือทรัพยากรที่มี
จ ากัดขึ้นเรื่อยๆ จะน ามาซึ่งการแย่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและบริการเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะถูกถ่ายโอนจากท้องถิ่นไปยังรัฐบาล บรรษัทขนาดใหญ่และภาคเอกชน ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกฎกติกา ซึ่งจะท าให้คนจนเปราะบางยิ่งขึ้นไปอีก ความครอบคลุมทางสิ่งแวดล้อมจะให้
ความส าคัญกับการจัดสรรสิทธิการใช้ทรัพยากรที่เท่าเทียม ความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม (มีการ
ตรวจตราและบังคับใช้กติกา) และให้การชดเชยกับคนจนในกรณีที่เผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากการบิดเบือน
การใช้สิทธิ  

ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์ ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า ความยากจนและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาตินั้นมักมีสาเหตุจากการกระท าของบุคคลหรือตัวละครตัวอ่ืนเนื่องมาจากความ
เหลื่อมล้ าในสังคมที่เพ่ิมขึ้นและปัจจัยทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการกระท าของคนที่รวยกว่ามีทรัพยากรมากกว่าที่เร่งสะสมความมั่งคั่ง
จนเกิดความไม่เท่าเทียมสุดโต่งขึ้นในปัจจุบันและเมื่อคนกลุ่มนี้ประสบปัญหารัฐบาลก็ใช้เงินภาษีมาอุ้มคน
กลุ่มนี้ ความเหลื่อมล้ าด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน คนรวยลงทุนในสิทธิในที่ดิน สิทธิ
การใช้น้ า สิทธิในการท าสัมปทานเหมืองแร่ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทั่งสิทธิ
ในการปล่อยของเสีย ดังนั้นความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์จึงเรียกร้องให้มีนโยบายการพัฒนาที่มากไปกว่า
การเพ่ิมพลังให้คนจน แต่จะต้องรวมถึงนโยบายที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่รวยกว่าในการพัฒนา และเรียกร้องให้มีการตั้งค าถามกับอุดมการณ์เบื้องหลังนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ 
ที่จะท าให้ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้นด้วย เช่นแนวคิดท่ีคนกลุ่มหนึ่งต้องเสียสละวิถีชีวิตของตนเพ่ือความมั่นคง
หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ เป็นต้น 

Gupta และ Vegelin (2016) ใช้แนวคิดดังกล่าวในการตรวจสอบ SDGs แล้วพบว่า 
SDGs ให้ความส าคัญกับประเด็นความครอบคลุมทางสังคมมาก มีเปูาหมายและเปูาประสงค์หลายข้อที่
จ าเพาะเจาะจงไปที่กลุ่มคนเปราะบาง เช่น เกษตรกรรายย่อย (เปูาประสงค์ 2.3) กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง 
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(เปูาหมายที่ 5) กลุ่มชาวประมงรายเล็ก (เปูาประสงค์ 14.b) โดยตรง เปูาหมายแทบทุกเปูาจะมี
เปูาประสงค์ที่จ าเพาะเจาะจงไปที่คนชายขอบและคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ด้อยโอกาส ทั้งเรื่องการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัย บริการสาธารณสุข บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ความครอบคลุมทางสิ่งแวดล้อมก็ปรากฏ
อยู่ใน SDGs พอสมควรเปูาประสงค์ภายใต้เปูาหมายหลายเปูาหมายกล่าวถึงการสร้างความเท่าเทียมและมี
ส่วนร่วมของชุมชนและคนทุกกลุ่มในการเข้าถึงและจัดการที่ดิน ความหลากหลายทางพันธุกรรม น้ า ปุา
และทรัพยากรธรรมชาติบนบก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความครอบคลุมเชิงสัมพัทธ์ มี
ปรากฏอยู่บ้างในเปูาประสงค์ที่ว่าด้วยเรื่องบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วในการช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนา แต่เปูาหมายและเปูาประสงค์ของ SDGs ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของคนกลุ่มที่รวยกว่าในระดับอ่ืน ๆ 
เช่น ระดับชาติหรือท้องถิ่น แต่อย่างใด 

หากเราใช้หลักการเดียวกันในการประเมินตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยจะ
พบว่า มีประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ครอบคลุม และมีความจ าเพาะเจาะจงกับกลุ่ม
คนเปราะบางหรือกลุ่มคนชายขอบอยู่ ราว 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่งคือ ความเข้มแข็งขององค์กรใน
ชุมชน (องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง องค์ประกอบย่อยชุมชนพ่ึงตนเองได้) ซึ่งมีตัวชี้วัดคือสัดส่วนความมี
เสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคงขององค์กรในชุมชน และสัดส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพการ
ด าเนินงานในระดับดี ประเด็นที่สองคือ การมีสวัสดิการในชุมชน (องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง 
องค์ประกอบย่อยชุมชนเกื้อกูลกัน) มีตัวชี้วัดคือสัดส่วนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกองค์กร
ชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการต่อพันครัวเรือน และประเด็นที่สามคือ การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียม (องค์ประกอบเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม องค์ประกอบย่อยความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ) 
ซึ่งมีตัวชี้วัดคือสัดส่วนคนยากจน และสัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากรร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวย
ที่สุดต่อประชากรร้อยละ 20 แรกท่ีจนที่สุด  

การมีประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ครอบคลุมและจ าเพาะเจาะจงกับ
กลุ่มคนเปราะบางเพียง 3 ประเด็นนั้นถือว่าว่าน้อยมากโดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดนี้อาจไม่ชี้ให้เห็นถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและเปราะบาง
ในสังคม การชี้วัดความอยู่เย็นของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและเปราะบางในสังคมมีความส าคัญ คนกลุ่มนี้ควร
จะเป็นเปูาหมายของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของรัฐ เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มัก
ประสบความไม่อยู่เย็นเป็นสุขท่ีสุด หากคนกลุ่มนี้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมากข้ึน นั่นน่าจะเป็นภาพสะท้อนที่
ส าคัญว่าสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขข้ึนจริงอย่างมีนัยยะส าคัญ 

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
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ซ่ึงด้านท่ี 5 น้ีคือองค์ประกอบหลกัท่ีเสนอข้ึนมาใหม่ 

ข้อเสนอประการที่สาม ให้ย้ายประเด็นชี้วัดและตัวชี้วัดของครอบครัวอบอุ่นและ
ชุมชนเข้มแข็งไปไว้ในกลุ่มอ่ืนแทน โดยขยายองค์ประกอบ “สุขภาวะ” ให้ครอบคลุมการเข้าถึงปัจจัย 4 
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สุขภาวะของคนทุกช่วงวัย และสุขภาวะและความปลอดภัยทางสังคมแทน ส่วนประเด็นเรื่องการเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวบ้านในชนบทให้ย้ายอยู่ในองค์ประกอบใหม่ คือ 
องค์ประกอบด้านความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในสังคม องค์ประกอบด้านความเหลื่อมล้ าและไม่เป็น
ธรรมในสังคมนั้นจะมุ่งที่จะชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขของกลุ่มคนเปราะบาง ชายขอบและด้อยโอกาสใน
สังคมเป็นหลักในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านทั้ง 4 ส่วนองค์ประกอบหลักอีก 4 ด้านจะให้ความส าคัญกับการชี้
วัดในภาพรวมหรือประเด็นมหภาค  
 
ตารางท่ี 3.2 : การเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักชุดเดิมและชุดใหม่ของตัวชี้วัด  

องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัดเดิม องค์ประกอบหลักของตัวชี้วัดใหม่ 
ด้านสุขภาวะ 
ด้านครอบครัวอบอุ่น 
ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
ด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
ด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

ด้านการมีสุขภาวะ 
ด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
ด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

 
 ข้อเสนอข้างต้นจะช่วยให้ตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นเรื่องการพัฒนาที่ “ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” อย่างชัดเจนมากขึ้น และจะช่วยท าให้
ตัวชี้วัดมีความเป็นระบบมากขึ้น ให้ความส าคัญกับประเด็นชี้วัดที่เป็นประเด็นเชิงประเด็นผลลัพธ์เท่านั้น  
 

3.2.1.3 บทเรียนจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อองค์ประกอบแต่ละด้าน
ของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 หัวข้อนี้น าเสนอเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของ SDGs ที่สอดคล้องและน่าจะน ามาใช้
ประกอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยได้ โดยการน าเสนอนั้นจะอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบหลักทั้งชุดเดิมที่ยังมีองค์ประกอบหลักด้าน “ครอบครัวอบอุ่น” และ “ชุมชนเข้มแข็ง” 
และ เพ่ิมเติมองค์ประกอบหลักด้าน “ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม” เข้าไปด้วย อนึ่ง
เนื่องจากเปูาประสงค์ของ SDGs อาจไม่ตรงกับประเด็นชี้วัดหรือตัวชี้วัดเดิมเสียทีเดียว ในตารางที่ 3.3 จะ
น าเสนอเปูาประสงค์และตัวชี้วัดที่น่าจะสอดคล้องกับองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักเท่านั้น 

 อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่พึงพิจารณาคือ ตัวชี้วัดของ SDGs นั้นออกแบบมาเพ่ือพิจารณาและ
ประเมินความก้าวหน้าของประเด็นของเปูาประสงค์นั้น ๆ หาใช่เพ่ือน าทั้งหมดมารวมเป็นตัวชี้วัดเดียว 
ฉะนั้นเมื่อเปูาประสงค์ของ SDGs มีเป็นจ านวนมาก ตัวชี้วัดของ SDGs ก็มีจ านวนมากตามไปด้วย 
วัตถุประสงค์ของ SDGs อาจจะไม่ตรงกับตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขมากนักหากการออกแบบตัวชี้วัดนี้อยู่
บนฐานที่ต้องการรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดเดียวเพ่ือบ่งชี้ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย นอกจากนี้
บางตัวชี้วัดอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยได้ดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเลือกตัวชี้วัดของ SDGs บางตัวไปใช้
ต่อ หัวข้อนี้จะน าเสนอเปูาประสงค์ทั้งหมดที่น่าจะเกี่ยวข้อง ส่วนการเลือกไปประกอบกับองค์ประกอบ
หลักต่างๆ จะอยู่ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบหลักโดยตรง 
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1. การมีสุขภาวะ 

1.1 สุขภาพกายดีและจิตดี 
(เพิ่มเติม: ของคนทุกช่วงวัย) 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่
ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการและ
เพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรและผู้สูงอายุภายในปี 2573 รวมถึง
บรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอม
แห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ ดังนี้ 
1. ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
2. ความชุกของภาวะผอมในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
3. ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กอายุต่ ากว่า 6-14 ปี 
4.ความชุกของภาวะผอมในเด็กอายุต่ ากว่า 6-14 ปี 
5. ความชุกของภาวะผอมในหญิงวัยเจริญพันธ์ (15-59 
ปี) 
2.1.2 ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารของ
ประชากรในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยใช้ Food 
Insecurity Experience Scale (FIES) เป็นหลัก 
 
2.2.1 ความชุกของภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ประเมิน
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการเจริญเติบโต
ในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี  ขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจาก
ค่ามัธยฐาน โดยเป็นเด็กที่มีความสูงเทียบกับอายุต่ า
กว่าค่ามัธยฐานของความสูงตามเกณฑ์อายุ น้อยกว่า -
2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD) 
2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ (ประเมิน
น้ าหนัก  ตาม เกณฑ์ส่ วนสู งตามมาตรฐานการ
เจริญเติบโตในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานที่
เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน โดย1) ภาวะน้ าหนักเกิน 
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3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน
ภายในปี 2573 
 
 
 
3.2 ยุติการตายที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 
คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีลงให้ต่ าถึง 25 คน ต่อการเกิดมี
ชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 
 
3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่นๆภายในปี 2573 
 
 
 
 
 
 

(Overweight) น้ าหนักตัวของเด็กสูงกว่าค่ามัธยฐาน
ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กเกิน 2 เท่าของ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+2 SD)2) ภาวะผอม 
(Wasting) น้ าหนักตัว ของเด็กต่ ากว่าค่ามัธยฐานของ
น้ าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงของเด็ก น้อยกว่า -2 เท่า
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD) 
 
3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมี ชีวิต
100,000 คน 
3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคคลากร
ด้านสาธารณสุขท่ีมีความช านาญ 
 
3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ ากว่า 5 ปี (การ
ตายต่อการเกิด 1,000 คน) 
3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการ
เกิด1,000 คน) 
 
3.3.1 จ านวนผู้ได้รับเช้ือ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่
ไม่มีการติดเช้ือ 1,000 คน (จ าแนกตาม เพศ อายุ 
และประชากรหลัก) สธ.ขอปรับเป็นจ านวนผู้ติดเช้ือ 
HIV รายใหม่ (จ าแนกตามเพศ อายุ และประชากร
หลัก) 
3.3.2 อัตราการเกิดของโรควัณต่อประชากร 1,000 
คน สธ.ขอปรับเป็น อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อ
ประชากร 100,000 คน 
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3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการ
ปูองกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 
2573 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 อัตราเกิดโรคมาลาเรียต่อ ประชากร 1,000 คน 
ต่อ ปี 
3.3.4 จ านวนของผู้ ติ ด เ ช้ือไวรัสตับอักเสบบีต่อ
ประชากร 100,000 คน ในปีส ารวจ สธ. ขอปรับเป็น
ตัวช้ีวัดโรคตับอักเสบจากไวรัสที่ส าคัญประกอบด้วย 
- อัตราความชุกโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับ
อักเสบ B 
- อัตราความชุกโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับ
อักเสบ C 
- จ านวนผู้ปุวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ 
C ที่ได้รับการรักษา 
3.3.5 จ านวนผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อการปูองกัน
โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical 
diseases) 
 
3.4.1 อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็งคนตามช่วงวัย (แม่และเด็ก เด็กวัยเรียน 
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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3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสาน
อนามัยเจริญพันธ์ุในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติภายในปี 2573 

3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้
ยาทางจิตวิทยาและการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และบริการ
การติดตามผลการรักษา) ส าหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด 
3.5.2 การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตรายนิยามตาม
บริบทของประเทศคิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ต่อ
ผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจ านวนลิตรของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ภายในปีปฏิทิน สธ.ขอปรับเป็น
เสนอให้ เปลี่ยนเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับ
อันตราย 
 
3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) ที่
พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 

1.2 การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝุรู้ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผลภายในปี 2573 
 
 
 
 
 
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  

4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชน: (a) ในเกรด2/3 (b) 
ช้ันปสีุดท้ายของการศึกษาระดับประถมศกึษา และ (c) 
ช้ันปี สุดท้ ายของการศึ กษาระดับต่ ากว่ า ระดับ
มัธยมศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ขั้นต่ าเป็น
อย่างน้อยใน ( i) ด้านการอ่าน และ ( ii) ด้าน
คณิตศาสตร์ จ าแนกตาม เพศ สถานที่ ความมั่งคั่ง 
(และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีข้อมูลมีความพร้อม) 
 
4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่อยู่ระหว่าง
การ ติดตามการพัฒนาทางด้านสุขภาพการเรียนรู้และ
จิตวิทยาสังคมที่ดีจ าแนกตาม เพศ สถานที่ตั้ง สถานะ
ทางเศรษฐกิจ (และข้อมูลอื่นที่มี) 
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4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี 2573 
 
 
 
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี 2573 

4.2.2 อัตราการตัดสินใจเข้าเรียน (หนึ่งปีก่อนวัยเรียน) 
 
4.3.1 อัตราการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
(Participation rate) ของผู้ใหญ่ในระบบและนอก
ระบบการศึกษาและการอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา 
 
4.6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุมีความรู้สา
หรับการทางานในระดับพื้นฐาน (a.) อ่านออกเขียนได้ 
(b.) ทักษะในการค านวณจ าแนกเป็น เพศ สถานที่ 
สถานะทางเศรษฐกิจ (และข้อมูลอื่นที่มี) 

1.3 (เพิ่มเติม: การเข้าถึงปัจจัย 4 และ
บริการทางสังคม) 

6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภยัและมีราคาที่สามารถซื้อ
หาได้ภายในปี 2573 
 
6.2 บรรลุเปูาหมายการให้ทุก คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และ
ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง 
เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 
 
7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 2573 
 
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้ส าหรับประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ภายในปี 2563 
 

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย 
 
6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยไดร้ับ
การจัดการอย่างปลอดภัยรวมถึงการอ านวยความ
สะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้ า 
 
7.1.1 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟูา 
 
 
9.c.1ร้อยละของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จ าแนกตามเทคโนโลยี 
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11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่
พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในปี 2573  
 
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่
เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 
2573 

11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยนอกระบบหรือไม่เหมาะสม 
 
 
11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่ง
สาธารณะได้อย่างสะดวกจ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ 
และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
 

1.4 (เพิ่มเติม: สุขภาวะทางสังคมที่ดี) 3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง
ภายในปี 2563 
 
 
16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับ
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 

3.6.1 จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน ต่อประชากร 
100,000 คน )อายุมาตรฐาน(  
 
16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่
ผิดกฎหมาย )หน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐ(  
16.4.2 ร้อยละของอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่มี
การบันทึกและติดตาม ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

2. ครอบครัวอบอุ่น )เสนอให้ตัดออก(  
2.1 บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว ไม่มี ไม่มี 
2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว 5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างาน บ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง

โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

5.4.1 ร้อยละของเวลาที่ใช้ไปในการทางานบ้านและ
ดูแลคนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจ าแนกตาม
เพศ อายุ และ สถานท่ีอยู่ 
 

2.3 การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว ไม่มี ไม่มี 
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3. ชุมชนเข้มแข็ง )เสนอให้ตัดออก(  
3.1 ชุมชนพึ่งตนเองได้ 6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 
6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
และวางนโยบายปฏิบัติการและกระบวนการปฏิบัติ
ด าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการน้ าและสุขอนามัย ขอเพิ่มตัวช้ีวัดส าหรับ
การด าเนินงานภายในประเทศ : 
6.b.2 ร้อยละของหน่วยงานส่วนกลางในการวาง
นโยบายและวิ ธีปฏิบั ติ องค์ การจั ดการน้ าและ
สุขอนามัยโดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่น 

3.2 ชุมชนเกื้อกูลกัน ไม่มี ไม่มี 
3.3 ชุมชนรักษาไว้ซึ่งคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติของโลก 
 

11.4.1 ส่วนแบ่งงบประมาณของประเทศ (หรือ
เทศบาล) ที่มีการใช้เพื่อการรักษาปูองกันและอนุรักษ์
มรดกธรรมชาติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งสถานที่
ที่เป็นมรดกโลก 

4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
4.1 การมีสัมมาชีพ 4.4 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิค

และอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 
2573 
 
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิง
และชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่า
เทียมส าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 
 
 

4.4.1 ร้อยละของเยาวชน/ ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ าแนกตาม
ประเภททักษะ 
 
8.5.1 อัตราช่ัวโมงการทางานเฉลี่ยจ าแนกตามเพศ 
อาชีพ อายุ และความพิการ 
8.5.2 อัตราการว่างงานจ าแนกตามเพศ อายุ และ
ความพิการ 
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8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม ภายในปี 2563 
 
8.7 ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติ
ความเป็นทาสสมยัใหม่และการคา้มนุษย์ และยับยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวรา้ยที่สดุ ซึ่งรวมถงึการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยตุิการใช้
แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 
 
8.8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย
และมั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่าง
ด้าว และผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย 
 
 

8.6.1 สัดส่วนของเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่
ในภาคการศึกษาการจ้างงานหรือการฝึกอบรม 
 
8.7.1 สัดส่วนและจ านวนเด็กอายุ 5-17 ปี ที่เป็น
แรงงานเด็กจ าแนกตามเพศและอายุ 
 
 
 
8.8.1 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บร้ายแรงและไม่
ร้ายแรงจากการท างานจ าแนกตามเพศและสถานะ
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) ปรับตัวช้ีวัดใหม่** 

4.2 เศรษฐกิจเข้มแข็ง 8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี 
 
8.2 บรรลุการมีผลติภาพทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสงูขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  
 

8.1.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริง
ต่อหัวประชากร 
 
 
8.2.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริง
ต่อประชากรผู้มีงานท า 
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8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
 
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริม
และขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุก
คน 
 
 
 
 
9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

8.3.1 สัดส่วนการจ้างงานนอกระบบนอกภาค
การเกษตรแยกตามเพศ 
 
 
 
8.9.1 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศทางตรงจากการ
ท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละของผลผลติมวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมดและในอัตราการเติบโต) และ
จ านวนงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อย
ละของงานทั้งหมดและอัตราการเติบโตของงาน
จ าแนกตามเพศ) 
8.9.2 จ านวนงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
สัดส่วนต่องานทั้งหมดและอัตราการเจริญเติบโตของ
งาน จ าแนกตามเพศ ตัวช้ีวัดเพิ่มใหม่** 
 
8.10.1 จ านวนสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ และ
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ต่อผู้ใหญ่ 100,000 
คน 
8.10.2 ร้อยละของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 1 5 ขึ้นไป) ที่มี
บัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆหรือกับผู้
ให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
9.3.1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และขนาดกลางคิดเป็นร้อยละต่อมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมทั้งหมด 
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9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้
ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจ านวนผู้ท างานวิจัยและ
พัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนใน
การวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 

9.3.2 ร้อยละของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม
หรือมีวงเงินท่ีธนาคารให้กู้ยืมได้สูงสุด 
 
9.5.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP 
9.5.2 สัดส่วนนักวิจัย(เทียบเท่ากับการทางานเต็ม
เวลา) ต่อประชากร 1,000,000 คน 

4.3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 
 
 
 
11.a สนับสนุนการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวก
ระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการ
วางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

10.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายจ่ายหรือรายรับ
ของครัวเรือนต่อหัวประชากรของประชากรกลุ่มที่
รายได้ต่ าที่สุดร้อยละ 40 กับอัตราของประชากร
โดยรวม  
 
11.a.1 เมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คน ที่นี่มี
แผนการพัฒนาเมืองและภูมิภาคไปบูรณาการกับการ
คาดประมาณประชากรและความต้องการทรัพยากร 

5. สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อ

เหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง 
 
 
 
 
 

1.5.1 จ านวนประชากรที่ เสีย ชีวิตสูญหายได้รับ
บาดเจ็บต้องโยกย้ายหรืออพยพเนื่องมาจากผลของภัย
พิบัติต่อประชากร 100,000 คน 
1.5.2 ความสูญเสียจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจโดยตรง
โดยเปรียบเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 
1.5.3 จ านวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ในการลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติในระดับชาติและท้องถิ่น 
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11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสีย
โดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิด
จากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ า โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนที่
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 
 
 
 
 
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
 
 
 
 
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 
 

11.5.1 จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ ย้ายถิ่น
ฐาน หรืออพยพเนื่องจากเกิดภัยพิบัติต่อประชากร 
100,000 คน 
11.5.2 ความสูญเสีย โดยตรงทางเศรษฐกิจโดย
เปรียบเทียบกับ GDP ของโลก รวมถึงความเสียหาย
จากภัยพิบัติต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญและการ
หยุดชะงักของบริการขั้นพื้นฐาน 
 
13.1.1 จ านวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและท้องถิ่น 
13.1.2 จ านวนผู้เสียชีวิตสูญหายบาดเจ็บ ย้ายถิ่นฐาน 
หรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากภัยพิบัติ 
ต่อประชากร 100,000 คน 
 
13.2.1 จ านวนประเทศที่มีการ เผยแพร่ยุทธศาสตร์
บูรณาการ การปรับตั วต่ อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยไม่ส่งผลคุกคามต่อการผลิตอาหาร 
(NAP, INDC, NC, BUR) (ยังไม่มี Metadata) 

5.2 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี 3.9 ลดจ านวนการตายและการปุวยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อน
และมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573 
 
 
 
 

3.9.1 อัตราการตายในครัวเรือนและมลพิษทางอากาศ 
สธ.ขอปรับเป็นอัตราปุวยด้วยโรคทางเดินหายใจจาก
มลพิษหมอกควันภาคเหนือไม่เกิน 1,200 ต่อแสน
ประชากร (ฐานข้อมูลปี 2557 = 1,208 ต่อ แสน
ประชากร) 
3.9.2 อัตราการตายเนื่ องจากสารเคมีอันตราย 
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6.3 ยกระดับคุณภาพน้ าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมี
และวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่ม
การน้ากลับมาใช้ใหม่ท่ัวโลก ภายในปี 2573 
 
 
 
 
 
 
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึง
การให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573 
 
 
 

มลภาวะในน้ าและในดินและการปนเปื้อน สธ.ขอปรับ
เป็น 
1. อัตราปุวยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืชไม่เกิน 
12.10 ต่อแสนประชากร (ฐานข้อมูล ปี 2557 = 
12.21 ต่อแสน ประชากร) 
2. อัตราปุวยด้วยโรคพิษตะกั่วไม่เกิน 0.10 ต่อแสน
ประชากร (ฐานข้อมูลปี 2557 = 0.11 ต่อแสน
ประชากร) 
3.9.3 อัตราการตายจากการรับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ 
 
6.3.1 ร้ อยละของน้ า เสี ย ได้ รั บการบ าบัดอย่ า ง
ปลอดภัย 
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, 
ทะเลสาบแม่น้ า, ธารน้ า, คลอง หรือ สระน้ า) ที่มี
คุณภาพน้ าโดยรอบที่ดีขอเพิ่มตัวช้ีวัดส าหรับการ 
ด าเนินงานภายในประเทศ 
6.3.3 ร้อยละของการน้าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
กลับมาใช้ใหม่ 
 
11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเป็น
ประจ าและเพียงพอที่จะปล่อยของเสียขั้นสุดท้ายซึ่ง
เกิดจากของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น 
11.6.2 ระดับค่ากลางของฝุุนละอองที่อยู่ในระดับดี 
(เช่น PM2.5 และ PM10) ในเมือง (ถ่วงน้ าหนัก
ประชากร) 



 

  3-29 
 

ตารางที่ 3.3 : เปูาประสงค์ SDGs และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
องค์ประกอบตัวชี้วัด เป้าประสงค์ SDGs ตัวชี้วัด SDGs 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสเีขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได ้
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
ภายในปี 2573 
 
 
 
 
 
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และ
ลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลติและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสยี
หลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 
 
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และ
ดินอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563 
 
 
 
 
12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปูองกัน การลด การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ และการน ามาใช้ซ้ า ภายในปี 2573 
 
 

11.7.1ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้
เป็นสถานที่ ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะสาหรับทุกคน
จ าแนกตามกลุ่มอายุ  เพศ และบุคคลที่มี ความ
บกพร่องทางร่างกาย 
11.7.2สัดส่วนของผู้หญิงที่ ได้รับการคุกคามทาง
ร่างกาย และเพศ จ าแนกตามการกระทาผิดและ
สถานท่ีเกิดเหตุ (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
 
12.3.1 ดัชนีการสูญเสียอาหารทั่วโลก สถานะตัวช้ีวัด: 
สีเขียว 
 
 
12.4.1 จ านวนภาคีสมาชิกข้อตกลงพหุภาคีด้าน
สิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีที่เป็นอันตรายและสารเคมี
อื่นๆและของเสียที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณี
และข้อผูกพันในการถ่ายทอดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง สถานะตัวช้ีวัด: สีเขียว 
12.4.2 การบ าบัดของเสียการเกิดของเสียอันตรายการ
จัดการของเสียอันตราย จ าแนกตามวิธีการบ าบัด 
สถานะตัวช้ีวัด: สีเทา 
 
12.5.1 อัตราการรีไซเคิลของประเทศ (จ านวนตันของ
วัสดุที่ถูกรีไซเคิล) 
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14.1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบน
แผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient 
pollution) ภายในปี 2568 

14.1.1. ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ันและความ
หนาแน่นของขยะพลาสติก/ตร.กม.ประเทศไทย 
14.1.1 (1) ดัชนีของปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคช่ัน 
14.1.1 (2) ความหนาแน่นของขยะพลาสติก/ตร.กม. 

5.3 ระบบนิเวศท่ีสมดุล 6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ ารวมถึงภูเขาปุาไม้พื้นที่
ชุ่มน้ า แม่น้ า ช้ันหินอุ้มน้ า และทะเลสาบภายในปี 2563 
 
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 บริหารจัดการและปกปูองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการ
เพื่อฟ้ืนฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 
 
 
 
14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่าน
ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  
 

6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบ
นิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับน้ าทุกระยะเวลา 
 
6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
และวางนโยบายปฏิบัติการและกระบวนการปฏิบัติ
ด าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการน้ าและสุขอนามัย (ขอเพิ่มตัวช้ีวัดส าหรับ
การด าเนินงานภายในประเทศ: 6.b.2 ร้อยละของ
หน่วยงานส่วนกลางในการวางนโยบายและวิธีปฏิบัติ
องค์การจัดการน้ าและสุขอนามัยโดยการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่น) 
 
14.2.1สัดส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะระดับชาติที่
บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศประเทศ
ไทย 
14.2.1 สัดส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งที่
บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ 
 
14.3.1 ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัด
จากสถานีสุ่มตัวอย่าง (ยังไม่มี Metadata) 
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14.4 ภายในปี 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกีย่วและยตุิ
การประมงเกินขีดจ ากดั การประมงท่ีผิดกฎหมาย ท่ีไม่มีการรายงาน และที่ไมม่ี
การควบคุม และแนวปฏิบตัิด้านการประมงท่ีเป็นไปในทางท าลาย และ
ด าเนินการใหเ้ป็นผลตามแผนการบริหารจดัการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อ
จะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สดุที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดใน
ระดับทีส่ามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ใหผ้ลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum 
sustainable yield) ตามคณุลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ าเหล่านัน้) 
 
14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่  
 
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบน
บกและในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่าง
ยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้
ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
 
 
15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายปุา ฟ้ืนฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกปุาและฟื้นฟู
ปุาท่ัวโลก ภายในปี 2563 
 
15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม 
รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้ง
แล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

14.4.1สัดส่วนของมวลสัตว์น้ า (fish stocks) ที่อยู่ใน
ระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ(MSY) 
 
 
 
 
 
 
14.5.1 ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทาง
ทะเล 
 
 
15.1.1 ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพ้ืนท่ีทั้งหมด 
15.1.2 สัดส่วนของพื้นที่ส าคัญส าหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้ าจืด ซึ่งถูก
ปกคลุมไปด้วยพื้นที่คุ้มครอง จ าแนกตามประเทศ 
ระบบนิเวศ 
 
15.2.1 ความก้าวหน้าของการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
15.3.1   ร้อยละของพื้นดินที่ถูกท าให้เสื่อมโทรมเทียบ
กับพ้ืนท่ีทั้งหมด 
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ภายในปี 2573 
 
15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบ
นิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 
2573 
 
15.5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 
จะปกปูองและปูองกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 
 
15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ปุาที่ผิด
กฎหมาย 
 
15.8 น ามาตรการมาใช้เพื่อปูองกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ าและควบคุมหรือขจัด priority species 
ภายในปี 2563 

 
 
15.4.1   ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความส าคัญต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา 
15.4.2   ดัชนีพ้ืนท่ีภูเขาสีเขียว 
 
 
15.5.1   ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Red List 
Index) 
 
15.7.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ปุาโดยการหลอกลวงหรือ
ผิดกฎหมาย 
  
 
15.8.1 สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมายระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง และปกปูองทรัพยากรอย่างเพียงพอ หรือ
ควบคุมชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ถูกรุกราน 

5.4 เศรษฐกิจสีเขียว 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิตซึ่งจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆและจะช่วย
พัฒนาท่ีดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573 
 
 

2.4.1 ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการท าการเกษตร
แบบยั่งยืน 
2.4.2 ร้ อยละของครั ว เ รื อน เ กษตรที่ ใ ช้ ร ะบบ
ชลประทานเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด 
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนเกษตรใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเทียบกับครัวเรือนเกษตรทั้งหมดที่ใช้ปุ๋ย 
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6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้ า และจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและลดจ านวน
ประชาชนท่ีประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ าภายในปี 2573 
 
 
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก 
ภายในปี 2573 
 
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า 
ภายในปี 2573 
 
 
8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและ
การผลิต และพยายามที่จะตัดความเช่ือมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปี
ของแผนการท างานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนา
แล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการไปจนถึงปี 2573 
 
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 
ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้น
เป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
 
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง

6.4.1 ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งของกา ร ใ ช้น้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ า: สัดส่วนการใช้น้ า
จืดต่อปริมาณน้ าจืดทั้งหมด 
 
7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 
 
7.3.1 ความเข้มของการใช้พลังงาน ที่สัมพันธ์กับ
พลังงานขั้นต้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 
 
8.4.1 ร่องรอยการใช้วัตถุดิบและการใช้วัตถุดิบต่อหัว 
และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
8.4.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) 
 
9.2.1 มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ
ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
9.2.2 การจ้างงานในอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละของ
การจ้างงานรวมทั้งหมด 
 
9.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยมูลค่าเพิ่ม 
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อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศ
ด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 
 
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี 2573  
 
 
 
 
 
12.6 สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่รับแนว
ปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของ
บริษัทเหล่านั้น  
 
12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตาม
นโยบายและการให้ล าดับความส าคัญของประเทศ  
 
 
14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนท า
ให้เกิดการประมงเกินขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่
ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการ
อุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้า
โลก 

 
 
 
12.2.1   ตั ว ช้ี วั ดการบริ โ ภคพื้ นฐานต่ อการ ใ ช้
ทรัพยากร (MF) และ ตัวช้ีวัดการบริโภคพื้นฐานต่อตัว 
และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
12.2.2   การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบรโิภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) 
 
12.6.1   จ านวนบริษัทท่ีตีพิมพ์รายงานความยั่งยืน 
 
 
 
12.7.1   จ านวนประเทศที่มีการด าเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐอย่างยั่งยืน 
 
14.6.1   ความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ ในระดับ
การใช้เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับ
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่
มีการควบคุม 
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15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่
การวางแผน กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 

15.9.1   ความก้าวหน้าของการสร้างเปูาประสงค์
ระดับชาติตามที่ระบุไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.2011-2020 (Strategic 
Plan for Biodiversity 2011-2020) เปูาประสงค์ที่ 2 
ของ Aichi Biodiversity 

6. สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล  
6.1 การมีจิตส านึก 
ประชาธิปไตย 
 

  

6.2 สังคมที่มีธรรมาภิบาล 16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน  
 
 
 
 
 
16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุก
ระดับ 
 
 
 
 
 
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 
ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 

16.3.1 ร้อยละของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่
ผ่านมา ซึ่งได้ถูกรายงานการกระท าอันรุนแรงนั้นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ 
16.3.2 ร้อยละของจ านวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่
พิพากษาต่อจ านวนนักโทษทั้งหมด 
 
16.6.1 การใช้จ่ายภาครัฐขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จ าแนกเป็น 
ภาค (หรือจ าแนกตามรหัสงบประมาณ หรือที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับบริการ
สาธารณะครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ 
 
16.7.1 สัดส่วนต าแหน่ง (จ าแนกตาม อายุ เพศ บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มประชากร) ใน
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16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกปูอง
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ 
 
 

สถาบันของรัฐ (สภานิติบัญญัติระดับประเทศ และ
ท้องถิ่น บริการสาธารณะ และคณะตุลาการ) เทียบกับ
การกระจายตัวในระดับชาติ 
16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่มีการตัดสินใจโดย
ค านึงถึงเพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร 
 
16.10.1 จ านวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก 
การกักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมานผู้สื่อข่าว บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้า และผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความจริง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
16.10.2 จ านวนประเทศท่ีมีกฎหมายรองรับการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะ 

6.3 ความสมานฉันท์ทางสังคม 16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 
 

16.1.1 จ านวน เหยื่ อการค้ ามนุษย์ ที่ ไ ด้ รั บการ
ช่วยเหลือ และที่ ยั ง ไม่ ได้ รับการ ช่วยเหลือ ต่อ
ประชากร 100,000 คน จ าแนกตามเพศ และอายุ 
16.1.2 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต่อ
ประชากร 100,000 คน จ าแนกตาม อายุ เพศ และ
คดี 
16.1.3 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
16.1.4 สัดส่วนประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดิน
บริเวณพื้นท่ีที่อาศัยเพียงล าพัง 
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7. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม )เสนอเพ่ิมเติม(  
 1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนรุนแรงท้ังหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มี

ค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.25 ต่อวัน 
 
 
1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม
ของแต่ละ ประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี 
2573 
 
 
 
 
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะคน
ยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการ ขั้นพื้นฐานการถือกรรมสิทธิ์ และใช้
ประโยชน์เหนือท่ีดินและทรัพย์สิน 
 
 
 
2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะ
ผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าโดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าใน
การผลิตความรู้บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่าและ
การจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573  
 

1.1.1 สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความ
ยากจนสากล จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานะการจ้าง
งาน และ ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท) 
 
1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองตาม
ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม จ าแนกตาม 
เพศ และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
พกพร่องทางร่างกาย หญิงตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ผู้ยากจนและอยู่ใน
สถานะเปราะบาง 
 
1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน 
1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน และ
ประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิของตนเหนือที่ดินที่ตน
ถือครอง จ าแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง 
 
2.3.1 มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จ าแนกตาม
ขนาดกิจการของการท าฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์/การปุาไม้ 
2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก จ าแนก
ตามเพศ และสถานะพื้นเมือง (เพื่อแยกชนพื้นเมือง 
หรือ ชนเผ่า) 
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องค์ประกอบตัวชี้วัด เป้าประสงค์ SDGs ตัวชี้วัด SDGs 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพและเข้าถึงยาและ
วัคซีนจ าเป็นท่ีปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึก
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
 
 
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี  
 
 
 
5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและ
ที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น 
 
 
 

3.8.1 ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพท่ีจ าเป็น 
(นิยามความครอบคลุมของบริการที่จ าเป็นเฉลี่ยโดย
ยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย การเจริญ
พันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึงบริการ
ระหว่างคนท่ัวไปและผู้ด้อยโอกาส 
3.8.2 จ านวนประชากรที่ได้รับการคุ้มครองจาก2
ประกันภัยหรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 
คน 
 
4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/ 
นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง-ต่ า) และอื่นๆ เช่น สถานะ
ความพิการ คนพื้นเมือง และความขัดแย้งที่สามารถ
น ามาเป็นข้อมูลที่ใช้ได้) 
 
5.1.1 มี กรอบกฎหมายจะต้องใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ 
ติดตามตรวจสอบความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก
ในหลักพ้ืนฐานทางด้านเพศ 
 
5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ที่เคยอยู่ร่วมกับคู่ของตนได้รับความรนุแรงทางร่างกาย 
ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนในปัจจุบัน หรือคู่
ของตนก่อนหน้า ในช่วงเวลาอย่างน้อย 12 เดือนที่
ผ่านมา จ าแนกตามรูปแบบความรุนแรงและอายุ 
5.2.2 สัดส่วนของผู้หญิง และเด็กหญิงอายุ15 ปีขึ้นไป 
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5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมี
โอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
 
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 
 
 
 
10.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เช้ือชาติ ชาติ
พันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี 2573 
 
10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของ
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ 
และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระท าท่ีเหมาะสมในเรื่องนี้ 
 
 
 

14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส าหรับชาวประมงพื้นบ้าน
รายเล็ก 

ที่ได้รับความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่
คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนก
ตามอายุ และสถานท่ีเกิดเหตุ 
 
5.5.1 สัดส่วนของผู้หญิงด ารงต าแหน่งในรัฐสภา และ
การปกครองท้องถิ่น 
5.5.2 สัดส่วนของผู้หญิงในต าแหน่งบริหาร 
 
6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
และวางนโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติ
ด าเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่อง
การจัดการน้ าและสุขอนามัย 
 
10.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายได้มธัยฐานต่ ากว่าร้อย
ละ 50 จ าแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ 
 
 
10.3.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูก
แบ่งแยกเช้ือชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการ
แบ่งแยกเ ช้ือชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 
 

14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้
และด าเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/ 
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15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการ
เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 
 
 
16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 

16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร 
ภายในปี 2573 
 

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 

กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและ
ปกปูองสิทธิของการท าประมงขนาดเล็ก 
 

15.6.1  จ านวนประเทศท่ีมีการยอมรับกรอบกฎหมาย 
กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพื่อสร้าง
ความมั่นใจในความเป็นธรรม และความเท่าเทียมใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 

16.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกท าร้าย
ทางร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลใน
เดือนที่ผ่านมา 
16.2.2 จ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 
100,000 คน จ าแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการ
แสวงหาประโยชน์ 
16.2.3 ร้อยละของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 18-24 
ปีท่ีเคยถูกกระท าความรุนแรงทางเพศตั้งแต่อายุ 18 ปี 
 

16.9.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีการแจ้ง
เกิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ จ าแนกตามอายุ 
 

16.b.1 ร้อยละของประชากรที่รายงานว่ามีความรู้สึก
ถูกแบ่งแยกเช้ือชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการ
แบ่งแยกเ ช้ือชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับท่ี 12 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ถูกน าเสนอโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3.2 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ทั้ง 10 
ยุทธศาสตร์กับเปูาหมาย (Goals) ของ SDGs อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นรายละเอียดของ SDGs ที่แท้จริงคือ
เปูาประสงค์ (Targets) ของ SDGs ฉะนั้นเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่าง SDGs กับแผนฯ 12 
เราควรพิจารณาในรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่าเปูาหมายและชื่อยุทธศาสตร์  หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนฯ 12 กับเปูาประสงค์ของ SDGs 
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ที่น ามาใช้พิจารณาความสอดคล้อง คือ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนา จากเอกสารรายละเอียดแผนฯ 12 ขนาด A3 พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าประเด็นใดบ้างเป็น
เปูาประสงค์ใดบ้างท่ีไม่สอดคล้องกับแผนฯ 12 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 : ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เปูาหมายโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
อนึ่ง การที่แผนฯ 12 ไม่ได้ระบุบางประเด็นไว้นั้นไม่ได้มีความหมายจ าเพาะเจาะจงไปในทางบวก

หรือทางลบเป็นการเฉพาะ ความไม่สอดคล้องอาจเกิดจากการที่ประเด็นนั้น ๆ ไม่มีความส าคัญในประเทศ
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 แทบท้ังหมด (มีเพียง 1 เปูาประสงค์ที่ไม่
สอดคล้อง) คือ เปูาหมายที่ 2 ว่าด้วยยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ 
และส่งเสริมเกษตรที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 9 ว่าด้วยการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม เปูาหมายที่ 11 ว่าด้วยการท าให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน และเปูาหมายที่ 
16 ว่าด้วยการส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน เป็นภาพสะท้อนว่าแผนฯ 12 ให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมาก 

SDGs มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับแผนฯ 12 จ านวน 61 เปูาประสงค์ ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 
3.5 ด้านล่าง เปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับแผนฯ 12 กระจายอยู่ในหลายเปูาหมาย เปูาหมายที่มีความไม่
สอดคล้องค่อนข้างมาก (เกินร้อยละ 50 ของจ านวนเปูาประสงค์ทั้งหมด) คือ เปูาหมายที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง
ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 7 เปูาประสงค์จาก 9 เปูาประสงค์ เปูาหมาย
ที่ 12 ว่าด้วยเรื่องการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 7 เปูาประสงค์ จาก 11 
เปูาประสงค์  เปูาหมายที่ 14 ว่าด้วยเรื่องอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 6 เปูาประสงค์จาก 10 เปูาประสงค์ 
และเปูาประสงค์ที่ 17 ว่าด้วยหุ้นส่วนการพัฒนา มีเปูาประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง 10 เปูาประสงค์จาก 19 
เปูาประสงค์ เป็นภาพสะท้อนว่าแผนฯ 12 ให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวค่อนข้างน้อย 

ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า แผนฯ 12 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากและให้ความส าคัญกับการลดความยากจน การช่วยเหลือเกษตรกร ความมั่นคงใน
ประเทศ และการรักษาระบบนิเวศบางระบบโดยเฉพาะทรัพยากรน้ า ปุาไม้และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ให้ความส าคัญค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีนโยบายก ากับเรื่องการ
บริโภคและผลิตอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งระบบของการก าเนิดและก าจัดขยะ (ปัจจุบันในแผนเน้นเพียง
การแยกขยะ) การค้ามนุษย์ และประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ประเด็นการค้าพืชสัตว์คุ้มครอง ประเด็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรม
อย่างเป็นธรรม การจัดการกับนโยบายที่ให้การอุดหนุนทางเศรษฐกิจต่อการท าประมงผิดกฎหมายและ
ท าลายล้าง เป็นต้น 
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ช่องที่มเีครื่องหมาย “X” คือเปูาหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา 
ช่องที่มีท่ีมีเครื่องหมาย “ – ” คือเปูาหมายที่พบว่าไม่สอดคล้องเมื่อพิจารณาในระดับเปูาประสงค์ 
 
ภาพที่ 3.3 : ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และ SDGs 17 เปูาหมายเมื่อพิจารณาเปูาประสงค์

ของ SDGs เทียบกับเปูาหมาย ตัวชี้วัด และแผนการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12
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ตารางท่ี 3.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาประสงค์ของ SDGs และยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 เป้าประสงค์ของ SDGs 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรและผู้สูงอายุภายในปี 
2573 รวมถึงบรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568 
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผา่นทางการปูองกันและการรักษาโรคและสนบัสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่
ที่ดีภายในปี 2573 
3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึ่งภายในปี 2563 
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการ
ผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติภายในปี 2573 
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพและ
เข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย
น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายใน
ปี 2573 
4.4 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็น
ผู้ประกอบการภายในปี 2573 
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี 2573 
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
4.c เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างาน บ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้างโดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการ
คุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัวตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 
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ตารางท่ี 3.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาประสงค์ของ SDGs และยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 เป้าประสงค์ของ SDGs 

5.6 สร้างหลักประกันว่า จะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติ
การของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสาร ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มี
การจ่ายที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 
8.8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะ
หญิงต่างด้าว และผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย 
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้ส าหรับประเทศ
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 ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน  

2. การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.25 ต่อวัน 
1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละ ประเทศ และให้ครอบคลุ มถึงกลุ่มที่ยากจนและ
เปราะบาง ภายในปี 2573 
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทกุคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการ ข้ันพื้นฐานการถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน 
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพและ
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เข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
3.c เพิ่มการใช้เงินที่เก่ียวกับสุขภาพและการสรรหาการพัฒนาการฝึกฝนและการเก็บรักษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย
น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและ
การฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 
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 และการกระท าที่เหมาะสมในเร่ืองนี้ 
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 จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดส าหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก 
15.c เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีด
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ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน  
16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็กโดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ 
ชาวประมง ให้เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าโดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิตความรู้บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาส
ส าหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573  
2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573 
2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูกสัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมี ความหลากหลายทั้งในระดับประเทศ ระ ดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติและสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์
ความรู้ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียมตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี2573 
2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบทการวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ
การพัฒนาเทคโนโลยี และการท าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถท างานได้อย่างเหมาะสมและอ านวยความสะดวกใน
การเข้ าถึ งข้ อมูลของตลาดและข้อมูลส ารองอาหารได้ อย่ า งทันการณ์ เพื่ อจ ากัดความผันผวนของราคาอาหารอย่ า งรุนแรง  
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ า และจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ าภายในปี 2573 
8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี 
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย 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 โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศ
ก าลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 
10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึง
ผ่านทางการด าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและจัดการที่ดี  
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนบัสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ของอื่นๆ ของรัฐ 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทกุคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการ ข้ันพื้นฐานการถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน 
1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง 
2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573 
3.9 ลดจ านวนการตายและการปุวยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573 
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3.d เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 
6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573 
6.3 ยกระดับคุณภาพน้ าโดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลง
คร่ึงหนึ่งและเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573 
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ า และจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ าภายในปี 2573 
6.5 ด าเนินการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับรวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 
6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ ารวมถึงภูเขาปุาไม้พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า 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 โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ 
ภายในปี 2573 
11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่าง
มีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 
11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
โลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ า โดยมุ่งเปูาปกปูองคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 
11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของ
เสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573 
11.b ภายในปี 2563 เพิ่มจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบาย และแผนที่บูรณาการเพื่อ
น าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการ ใช้ทรัพยากรการลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภูมิต้านทางต่อ
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ภัยพิบัติ และให้พัฒนาและด าเนินการตามการ บริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 
12.1 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทุกประเทศน าไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนา
แล้วเป็นผู้น าโดยค านึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา 
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชวีิตของสิ่งเหล่านัน้ ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านัน้ออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563 
12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจร
การรายงานของบริษัทเหล่านั้น  
12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ล าดับความส าคัญของประเทศ  
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ 
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
13.a ด าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่มีเปูาหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจ าเป็นของ
ประเทศก าลังพัฒนาในบริบทของการด าเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญและมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน และท าให้กองทุน 
Green Climate Fund ด าเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน (capitalization) 
13.b ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความส าคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ 
14.2 บริหารจัดการและปกปูองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและ
ปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
เฉพาะอย่างยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
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15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มก าร
ปลูกปุาและฟื้นฟูปุาทั่วโลก ภายในปี 2563 
15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 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 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน  

5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 

3.d เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 
14.4 ภายในปี 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลในเร่ืองการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจ ากัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน 
และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย  และด าเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทน
แบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ าเหล่านั้น 
14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเร่ืองการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการท่องเที่ยว 
16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก  
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16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับ
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 
16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงกระท าผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา เพื่อจะปูองกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะ
ระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรของหุ้นส่วน  

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

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน  
16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
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  

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

6.1 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573 
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573 
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มข้ึน 2 เท่า ภายในปี 2573 
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและ
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กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ 
ภายในปี 2573 
9.c เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารและจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าในราคาที่สามารถจ่ายได้ส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563 
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบทการวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ
การพัฒนาเทคโนโลยี และการท่าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนาให้มีการเข้าถึงยา
และวัคซีนจ าเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้ าสิทธิส าหรับประเทศก าลัง พัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่อง
การผ่อนปรนเพื่อจะปกปูองสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ มีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงาน
ทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573 
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาค
ส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  
9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาค
สาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 
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9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนารวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความ
หลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์  
12.a สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

9. การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
พิบัติอื่นๆและจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573 
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ า และจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ลดจ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ าภายในปี 2573 
6.5 ด าเนินการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับรวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 
6.6 ปกปูองและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ ารวมถึงภูเขาปุาไม้พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และทะเลสาบภายในปี 2563 
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาค
ส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  
8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 
8.a เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่าน
ช่องทางของกรอบการท างานแบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน 
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 
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ตารางท่ี 3.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาประสงค์ของ SDGs และยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 เป้าประสงค์ของ SDGs 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่าง
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 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
เฉพาะอย่างยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการปุาไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มก าร
ปลูกปุาและฟื้นฟูปุาทั่วโลก ภายในปี 2563 
15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
15.5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายใน
ปี 2563 จะปกปูองและปูองกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มี
โภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 
8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 



3-56 
 

ตารางท่ี 3.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาประสงค์ของ SDGs และยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 เป้าประสงค์ของ SDGs 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดรับชอบ และชอบธรรมมากขึ้น  
10.a ด าเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไป
ตามความตกลงองค์การการค้าโลก 
16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล  
17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึง
พันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเปูาหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 ส าหรับให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา 
และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเปูาหมายที่จะให้มี
สัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 ส าหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศก าลังพัฒนา 
17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการด าเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเปูาในประเทศ
ก าลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะด าเนินงานในทุกเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ -ใต้ ใต้-ใต้ และ
ไตรภาคี 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการ
สิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563  
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะ
ระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา  
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ตารางท่ี 3.5 : เปูาประสงค์ SDGs ที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 
เป้าประสงค์ SDGs ที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 
เป้าหมายที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
1) 1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศก าลังพัฒนา 
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ  
2) 1.b สร้างกรอบทางนโยบายที่มีเหตุมีผลในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ที่มีพื้นฐานอยู่บน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งช่วยเหลือคนจนและความอ่อนไหวทางเพศสภาพ และสนับสนุนการลงทุนอย่าง
เร่งด่วนในโครงการที่ก าจัดความยากจน 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรที่
ยั่งยืน 
3) 2.b แก้ไขและปูองกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ 
อุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและ มาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบ ที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน
โดยให้เป็นไปตามอาณัติของกรอบการพัฒนาโดฮา 
เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 
4) 3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคนภายในปี 2573 
5) 3.2 ยุติการตายที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายใน
ทารกลงให้ต่ าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีลงให้ต่ าถึง 25 
คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 
6) 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ 
โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออ่ืนๆภายในปี 2573 
7) 3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 
8) 3.a เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศ
ตามความเหมาะสม 
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมไปถึงการศึกษาส าหรับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ มนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรงการเป็นพลเมืองของโลกและความ
นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2573 
10) 4.b ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆภายในปี 2563 

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
11) 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่  
12) 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้า
มนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
13) 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัย ทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับและการ
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ท าลายอวัยวะเพศหญิง  
14) 5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็น
ผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
15) 5.a ด าเนินการปฏิรูปเพื่อให้ ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเข้าเป็นเจ้าของ
ที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่นการบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ
ตามกฎหมายของประเทศ 
16) 5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการให้อ านาจแก่
ผู้หญิง 
17) 5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และการให้อ านาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
18) 6.2 บรรลุเปูาหมายการให้ทุก คนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดย
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 
2573 
19) 6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลัง
พัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เก่ียวข้องกับน้ าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ าเสีย เทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน 
20) 7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ 
ภายในปี 2573 
21) 7.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืน
ให้โดยถ้วนหน้าในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
22) 8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัด
ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ
ด าเนินงาน 10 ปีของแผนการท างานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น าใน
การด าเนินการ ไปจนถึงปี 2573 
23) 8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563 
24) 8.7 ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์ และยับยั้งและก าจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่ งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้
ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 
25) 8.b พัฒนาและท าให้เกิดการด าเนินงานของยุทธศาสตร์โลกส าหรับการจ้างงานในเยาวชนและด าเนินงาน
ตามข้อตกลงเร่ืองงานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม  
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26) 9.a อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศก าลังพัฒนาผ่านทางการ
ยกระดับการสนับสนุนทางการเงินเทคโนโลยีและด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
 
เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
27) 10.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถึง
อายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ 
ภายในปี 2573 
28) 10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 
29) 10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจ าเป็นมากที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศก าลังพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศในแอฟริกา รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น  
30) 10.c ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittances) ให้ต่ า
กว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 
ภายในปี 2573 
เป้าหมายที่ 11: ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืน 
31) 11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในการสร้าง
อาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถ่ิน  
เป้าหมายที่ 12: ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืน 
32) 12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 
33) 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 
34) 12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปูองกัน การลด การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และการน ามาใช้ซ้ า 
ภายในปี 2573 
35) 12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น  
36) 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573 
37) 12.b พัฒนาและด าเนินการใช้เคร่ืองมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
38) 12.c ท าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความ
สมเหตุสมผล โดยก าจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยค านึงอย่างเต็มที่ถึงความจ าเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศก าลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  
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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 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีสว่นท าให้เกิดการประมงเกินขีดจ ากัด 
ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับ
การริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุน
การประมงขององค์การการค้าโลก 
43) 14.a เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดย
ค านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์
ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
44) 14.c เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินการให้
เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายส าหรับการอนุรักษ์
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 น ามาตรการมาใช้เพื่อปูองกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศ
บกและน้ าและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 
48) 15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 
49) 15.a ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
50) 15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนนุเงินแก่การบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และ
จัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการ
อนุรักษ์และการปลูกปุา  
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เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน 
51) 16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573 
เป้าหมายที่ 17: เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
52) 17.4 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่
มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และ
แก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้ 
53) 17.5 ใช้และด าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
54) 17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึง
ผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทาง
กลไกอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก  
55) 17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
ก าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่ประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกัน 
56) 17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่ส าคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
57) 17.12 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจ ากัด
ปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก  
โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด  
58) 17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความ
สอดคล้องเชิงนโยบาย  
59) 17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศที่จะสร้างและด าเนินงานตามนโยบาย
เพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
60) 17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและ
เชื่อถือได้ ที่จ าแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย 
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563 
61) 17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศก าลังพัฒนา 
ภายในปี 2573 
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3.2.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย   

3.2.3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย แม้พระองค์จะพระราชทานแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 (อภิชัย พันธเสนและคณะ 2555) พระราชด ารัสที่กล่าวถึง
เศรษฐกิจพอเพียงและอธิบายความหมายอย่างชัดเจนคือพระราชด ารัสที่ทรงพระราชทานในปี พ.ศ. 2542 
ดังนี้  
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการด าเนินการทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวาง ทั้งทางด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างด”ี (อภิชัย พันธเสนและคณะ อ้างแล้ว) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกน าไปประยุกต์ใช้ในหลายภาคเศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจ
ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงคือภาคเกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory of 
Agriculture) เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมเกษตร ถึงกระนั้นภาค
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะบริษัทในภาคอุตสาหกรรมและบริการหลายบริษัทที่รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจปี 
2540 มาได้นั้นก็พบว่ามีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน อย่างไรก็ดี
ความเข้าใจของสังคมเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงมีความหลากหลาย 

 ในทางวิชาการ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกสร้างขึ้น
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรอบแนวคิดคือ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่เป็นหลักคิดในการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ 2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ ในฐานะที่เป็น
กระบวนการในการบรรลุความอยู่ดีมีสุขของประชาชน กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ฐานะที่เป็นหลักคิดในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือกรอบแนวคิดที่เป็นที่รู้จักในชื่อ “สามห่วง สอง
เงื่อนไข” (แสดงในภาพที่ 3.4) สามห่วง หมายถึง ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และความมี
ภูมิคุ้มกัน สองเงื่อนไข หมายถึง เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่ง ปัจจัยทั้งห้าข้างต้นจะน าไปสู่
ความสมดุลและความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จากภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
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ภาพที่ 3.4 : กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นหลักคิดในการด าเนินกิจกรรม 

     ทางเศรษฐกิจ 
 
 กรอบแนวคิดที่สองคือ กรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ เป็นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นกระบวนการในการบรรลุความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและสรรพสัตว์ทั้ง
ปวง กรอบความคิดดังกล่าวพัฒนาโดย อภิชัย พันธเสน และคณะ (อ้างแล้ว) แสดงในภาพที่ 3.5 กรอบ
ความคิดดังกล่าวมองผ่านกรอบแนวคิดด้านกระบวนการผลิต คือ พิจารณาปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ในด้าน
ปัจจัยน าเข้านั้นประกอบด้วยคุณธรรม (Ethical Integrity) และความรู้ (Knowledge) คุณธรรม
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต อดทน ขยัน แบ่งปัน ถือเป็นเงื่อนไขที่พอเพียง ( Sufficient 
Conditions) หมายถึง เป็นเงื่อนไขชุดหนึ่งที่หากมีแล้วจะท าให้เกิดความพอเพียงและความสงบสุข ความรู้ 
คือ ปัญญาที่ถูกควบคุมด้วยสติ ถือเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็น (Necessary Conditions) หมายถึงเป็นเงื่อนไขชุด
ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือบรรลุความพอเพียง กระบวนการมี “ทางสายกลาง” เป็นแกนกลางของกระบวนการ มี
ความมีเหตุผล (Reasonableness) เป็นวิถีชีวิต มีความพอประมาณเป็นวิธีคิด และมีวิธีการที่เน้นการมี
ภูมิคุ้มกัน (Immunization) คือ มุ่งการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) และสร้างความสามารถในการปรับตัว
เมื่อเกิดวิกฤติ (Resilience)  ผลผลิต (Output) ของกระบวนการนี้ คือ ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน (Sustainable) สมดุล (Balance) และมั่นคง (Stable) 
นอกจากนี้ผลผลิตยังควรที่จะรักษาระดับหรือเพ่ิมระดับของทุน (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 
กรอบแนวคิดที่สองเป็นการน ากรอบแนวคิดแรกมาคลี่ให้เห็นชัดเจนขึ้นในเชิงกระบวนการและเพ่ิม
ความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกในส่วนของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
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ภาพที่ 3.5 : การวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (อภิชัย พันธเสน 2558) 

 
อนึ่ง การตีความเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบหรือปัจจัยแต่ละข้อนั้นอาจแตกต่างกันโดย

นักวิชาการแต่ละกลุ่ม เช่น อภิชัย พันธเสนและคณะ (อ้างแล้ว) อาจตีความปัจจัยเหล่านี้อิงกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาและตีความขยายความไปถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับพุทธธรรมและพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มอ่ืนๆ อาจตีความเศรษฐกิจพอเพียงไปในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(Economic Security) ดุลยภาพแบบพลวัตร (Dynamic Equilibrium) การจัดการความเสี่ยง (Risk 
management) และการมุ่งสู่สถานการณ์ที่ดีที่สุด (Optimality) (คณะกรรมกาสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์ ม.ป.ป.) ได้ การถกเถียงในประเด็นเหล่านี้มีความจ าเป็นเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป 

กรอบแนวคิดที่ผสานแนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข แนวคิดเชิงระบบ และภาพในระดับจุลภาค
และมหภาคของเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และน่าจะเป็นกรอบแนวคิดที่ก้าวหน้าที่สุดที่
เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือกรอบแนวคิดที่น าเสนอโดย 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 “เป็นกรอบวิธีคิดที่ท าให้การ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างชาญฉลาดและมีปัญญา มีลักษณะส าคัญ 3 อย่างก็คือ มีความพอประมาณ 
(Moderation) มีเหตุมีผล (Reasonableness) และมีความรอบคอบหรือมีภูมิคุ้มกัน (prudence)” 
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(Bergsteinger และ Dharmapiya 2016: หน้า 35) ก็คือ กรอบความคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไขนั่นเอง กรอบ
แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ในวิธีคิดและวิธีตัดสินใจของบุคคลและองค์กรในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคคล
และองค์กรเหล่านั้นสามารถบรรลุถึงสภาวะที่พอเพียง (Sufficiency State) ได ้

Sufficiency State หรือสภาวะที่พอเพียง ถูกนิยามไว้ว่า “เป็นสภาวะที่ในเบื้องต้นที่สุดจะท าให้
ปัจเจกชน ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ สามารถมีความสุขสบายกับสภาวะที่เป็นอยู่ และหากมี
เงื่อนไขพร้อมก็อาจมีความฟุ่มเฟือยในระดับที่มีเหตุมีผล ที่ท าให้เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ 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 และสถาบันในระดับชาติที่ให้กรอบการท างานและเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม ที่จะท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสภาวะพอเพียงนั้นได้ เศรษฐกิจพอเพียงมี
ลักษณะส าคัญคือ การพ่ึงพาตนเองหรือการไม่พ่ึงพาคนอ่ืนมากจนเกินไป (Self-reliance) ความสามารถ
ในการฟ้ืนคืนหลังวิกฤติ (Resilience) และความมีภูมิคุ้มกัน (Immunity)” (อ้างแล้ว: หน้า 41) ซึ่งค า
นิยามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้สอดคล้องกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2544 (คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์, ม.ป.ป.) ว่า 

 
“…ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตัวเอง คือท าจากรายได้ 
200- 300 บาท ขึ้นไป เป็น 2  หมื่น ถึง 3 หมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียง
ไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ได้ความหมาย ไม่ใช่
แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดู TV ก็ควร
ให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู เขาต้องการดูเพ่ือสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆที่ฉันไป 
เขามี TV ดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือยเปรียบเสมือน
คนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit และยังใส่ Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป…” 

 
 องค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นถูกน ามาประกอบกันเป็นแบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(the Sufficiency Economy Philosophy Model) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระบบใน
หลายด้าน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในบุคคล/องค์กรและปัจจัยภายนอก และความสัมพันธ์
เชิงระบบตั้งแต่ลักษณะเฉพาะและความรู้ของบุคคล/องค์กรและบริบทภายนอก กับการตัดสินใจ การ
กระท า ผลผลิต และผลลัพธ์จากการกระท านั้น ซึ่งผลดังกล่าวจะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อความเป็นเรา 
ความรู้ของเรา การตัดสินใจและพฤติกรรมของเรา  
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ภาพที่ 3.6 : แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นับตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ถูกประกาศและรับรองโดยผู้น าจาก 

194 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย รัฐบาลไทยมักกล่าวเสมอว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่มีมา
ก่อน SDGs แล้ว เป็นไปเพ่ือความยั่งยืนเหมือนกัน และเป็นกระบวนการไปสู่ความยั่งยืน แต่ SDGs และ
เศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งเดียวกันจริงหรือ หัวข้อนี้ต้องการน าเสนอว่า SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจุดร่วมกันหลายประการแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันหลายประการเช่นเดียวกัน 
ฉะนั้นเราไม่อาจบอกได้ว่าทั้ง SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งเดียวกัน แต่เราอาจบอกได้ว่า 
SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจท างานแบบเสริมกันได้  

 จุดร่วมกันระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ
เป้าหมายที่มุ่งท าให้สังคมมนุษย์บรรลุถึงความยั่งยืน กล่าวคือ ทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์เชิงระบบ ต่างมุ่งด ารงทุนประเภทต่าง ๆ ให้คงเดิมและ
เพ่ิมยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs ยังให้
ความส าคัญกับความ “พอเพียง” ของคนเปราะบาง คนยากจน คนชายขอบ หมายถึง การเข้าถึงปัจจัย 4 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และบริการทางสังคมของคนเหล่านี้เพ่ือให้พวกเขาพ่ึงตนเองได้และมี
ความเป็นอยู่ที่พอเพียง  
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 อย่างไรก็ดี SDGs และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างที่ส าคัญหลายประการ 
ประการแรก SDGs เป็นเป้าหมาย (Goal) ของการพัฒนา หากเปรียบเทียบกับแบบจ าลองของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในขณะที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่อธิบายทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและการกระท า ไปจนถึงผลผลิตและผลลัพธ์ นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงก าหนด
แนวทางลึกลงไปถึงระดับวิธีคิดและแนวการปฏิบัติ ในขณะที่ SDGs เพียงก าหนดเป้าหมายร่วมเท่านั้น 
ในทางหนึ่งก็ท าให้ SDGs ถูกยอมรับได้ง่ายเพราะมันเปิดพื้นที่ให้แต่ละประเทศท างานตามวิถีของตนได้ ซึ่ง
ในแง่นี้เศรษฐกิจพอเพียงอาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่ในทางกลับกันการด าเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็อาจท าให้ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์มีความพอเพียงและยั่งยืนมากกว่าก็
เป็นได ้ 
 ประการที่สองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นไปที่ความสามารถในการฟ้ืนคืนหลังเผชิญวิกฤติ
ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Resilience) ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงระดับชาติ ในขณะที่ 
SDGs อาจกล่าวถึงความสามารถในการฟ้ืนคืนหลังเผชิญวิกฤติอยู่บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในด้านที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่า (Climate Change Resilience) 
สองส่วนนี้ถือเป็นจุดเด่นของทั้ง 2 แนวคิดท่ีควรถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งคู่  
 ประการที่สาม SDGs เน้นหนักเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเสมอภาคทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่น าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าเหล่านี้เลยแม้ว่าหากทุกคนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะมีชีวิตที่พออยู่
พอกินก็ตาม ค าอธิบายในเรื่องนี้ก็คือ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างกติกา 
และการเปลี่ยนแปลงของการกระจายของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทุนประเภทต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกัน
มากขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้คนพออยู่พอกินและมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามอัตภาพ ตามทุนที่แต่ละคนมี 
อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ของประเทศไทยหรือหลายประเทศในโลก สินทรัพย์ ทุน และทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจมีคนรวยเพียงหยิบมือเดียวเป็นเจ้าของ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งที่มาของรายได้ 
แปลว่ายิ่งมีทรัพยากรเหล่านี้มาก รายได้ยิ่งเพ่ิมข้ึนมา ฉะนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและ
ความเท่าเทียมในการถือครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้คนมีอยู่
มีกินแตจ่ะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเหลื่อมล้ าเพราะคนรวยก็ยังคงมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเร็วกว่าคนจนและยิ่งท าให้
ช่องว่างทางรายได้ห่างมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกัน SDGs มีเป้าหมายที่จ าเพาะเจาะจงเรื่องความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ า ซึ่งเป้าประสงค์ของเป้าหมายเหล่านี้มีการกล่าวถึงการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การกระจายการถือครองที่ดิน และการขจัดกฎหมายและนโยบายที่
เลือกปฏิบัติหรือสร้างความไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย 
 ประการที่สี่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์  คือ “ประโยชน์สุข” 
แก่ประชาชนและสรรพสิ่งทั้งปวง (อภิชัย พันธเสน 2555) ซึ่งเป็นส่วนผสมของความพออยู่พอกินในทาง
วัตถ ุซึ่งกินความรวมเป้าหมายหลายเป้าหมายของ SDGs และความสุขซึ่งเป็นมิติทางจิตใจอยู่ด้วย ในขณะ
ที่ SDGs มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางรูปธรรมเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสถาบัน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงโอกาสและบริการทางสังคมและเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
ที่ดี เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นว่านี่เป็นลักษณะเด่นของแนวคิดการพัฒนาของตะวันออก  
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3.2.3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขในสังคมไทย  

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
อยู่พอสมควร เพราะว่าตัวชี้วัดชุดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ล้อไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 ซึ่งถูกร่างบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดชุดนี้สะท้อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น
ธรรม องค์ประกอบย่อยด้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง มีประเด็นตัวชี้วัดด้านการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ โดยใช้
สัดส่วนอุปสงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สัดส่วนช่องว่างการออมการลงทุน และ
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เป็นตัวชี้วัดการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของประเทศ และองค์ประกอบหลัก
ด้านครอบครัวอบอุ่น องค์ประกอบย่อยด้านการพ่ึงพิงตนเองของครอบครัว และประเด็นตัวชี้วัดเรื่อง
ครอบครัวมีรายได้พอเพียง โดยใช้ตัวชี้วัดเรื่องอัตราหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดหลักในการ
บ่งชี้ความพอเพียงในระดับครัวเรือน 

นอกจากนี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจมีความเกี่ยวพันกับองค์ประกอบหลัก
ด้าน “สุขภาวะ” ด้วย โดยเฉพาะองค์ประกอบย่อยด้าน “การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝ่รู้” ประเด็น
ตัวชี้วัดด้านยึดม่ันในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และ 
ประเด็นตัวชี้วัดด้านความสามารถในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับ
เงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้าในแบบจ าลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หาก
เราขยายขอบเขตของความเชื่อมโยงให้กว้างออกไปอีก องค์ประกอบย่อยด้านชุมชนเข้มแข็ง องค์ประกอบ
ย่อยด้านชุมชนพ่ึงตนเองได้ และประเด็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน และการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน ก็อาจจะเป็นความพยายามในการชี้วัดภาพสะท้อนของระดับที่ 2 ของเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างครัวเรือนและการพ่ึงตนเองในชุมชน 

อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดที่ก าลังปรับปรุงอยู่นี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสะท้อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น ตัวชี้วัดชุดนี้อาจใช้ประโยชน์
จากตัวชี้วัดที่จัดท าข้ึนก่อนหน้านี้ได้ อภิชัย พันธเสนและคณะ ไดจ้ัดท าโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าดัชนีชี้
วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ ในปี พ.ศ. 2550  และมีตัวชี้วัด
หลายตัวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุง ในที่นี้ขอยกชุดของตัวชี้วัดจากโครงการมาแสดง
ไว้ในตารางที่ 3.6 ซึ่งได้น าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัด  
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ตารางที่ 3.6 : ตัวชี้วัดจาก โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อภิชัย พันธเสนและคณะ 2550 (อ้างจาก อภิชัย พันธเสน
และคณะ 2555)  

เป้าหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
สังคม จริยธรรม 

จ านวนการเกิดคดีความ 
 จ านวนคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (คดีต่อประชากรแสนคน) 
 จ านวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (คดีต่อประชากรแสนคน) 
 จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 

 ความเดือดร้อน ความรุนแรงจากการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพใน
สังคม 

 จ านวนคดีที่ถูกร้องเรียนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน (คดีต่อ
ประชากรแสนคน)  

 ความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาครอบครัว 
 จ านวนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง (คนต่อประชากรเด็กแสนคน) 
 จ านวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง (คนต่อผู้สูงอายุแสนคน) 
 จ านวนผู้พิการที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ (คนต่อผู้พิการแสนคน) 

 การมีภูมิคุ้มกันทางกาย อารมณ์และจิตใจ 
 จ านวนการหย่าร้าง (คู่ต่อคู่สมรสพันคู่) 
 จ านวนผู้ป่วยทางจิต (คดีต่อประชากรแสนคน) 
 สัดส่วนของสมาชิกในครอบครัวผู้ไม่ติดสุรา (ร้อยละ) 

 การเข้าถึงบริการและสวัสดิการทางสังคม 
 จ านวนคนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน คนขอทาน (คนต่อประชากรแสนคน) 

 การแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 
 จ านวนเครือข่ายในชุมชน (เครือข่ายต่อประชากรแสนคน) 
 จ านวนอาสาสมัครเพื่อสังคม (คนต่อประชากรแสนคน) 

  
การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
การบริหารจัดการภาครัฐ ส่วน
ท้องถิ่น และภาคธุรกิจ 

ความโปร่งใสของภาครัฐ 
 คะแนนภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย (ค่าคะแนน 1-10) 

 การใช้จ่ายของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ านวนงบประมาณของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้เพื่อการ

ส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บาทต่อประชากรหนึ่ง
คน) 

 ความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ 
 การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม (ค่าคะแนน 1-10) 
 บทบาทความรับผิดชอบทางสังคม (ค่าคะแนน 1-10) 
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เป้าหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
การเรียนรู้ การศึกษา 

ความเสมอภาคในการเข้าถึงความรู้ 
 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ร้อยละ) 
 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ) 
 จ านวนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (คนต่อเด็กวัยเรียนแสนคน 

ร้อยละ) 
 การศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง 

 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
หรือปราชญ์ชาวบ้าน (ร้อยละ) 

  
การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ า 
 ดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อประชากร (กิโลกรัมต่อคน) 
 ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัมต่อคน) 
 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP (กรัมต่อบาท 

ราคาปี 2531) 
 โรคของระบบทางเดินหายใจ 

  
การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การ
ใช้พลังงานและเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจภาพรวม 
 สัดส่วน GDP สาขาเกษตรต่อ GDP รวม (ร้อยละ) 
 อัตราการเปิดประเทศ (มูลค่าการส่งออกบวกน าเข้าต่อ GDP) 

(ร้อยละ) 
 ภาคการบริโภค 

 การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค/รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงต่อครัวเรือน (ร้อยละ) 
 สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สิน (ร้อยละ) 
 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP (ร้อยละ) 

 การกระจายรายได้และความยั่งยืนของภาคเกษตร  
 ดัชนีการกระจายรายได้ 
 สัดส่วน GDP สาขาเกษตรต่อประชากรในสาขาเกษตรเทียบกับ 

GDP นอกสาขาเกษตรต่อประชากรนอกสาขาเกษตร (ร้อยละ) 
 มูลค่าปุ๋ยเคมีน าเข้าต่อ GDP สาขาเกษตร (ร้อยละ) 

 ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 สัดสวนของผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไปทาง

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อประชากรวัยแรงงาน (ร้อยละ) 
 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP (ร้อยละ) 
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3.3 สรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

จากการศึกษาทบทวนเนื้อหาส าคัญ และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตามที่ได้
น าเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ 3.1 – 3.2)  เพ่ือเป็นฐานแนวคิดและน าไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย สามารถสรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในเชิงแนวคิดและเนื้อหาสาระ
ได้ดังนี ้
  

3.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) มี 2 รูปแบบ   
(หนึ่ง)  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดย SDGs เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง 15 ปี
ข้างหน้า ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 – 2030 ได้แก่ เป้าหมาย 17 ด้าน  เป้าประสงค์ 169 เป้าประสงค์ และ 
ตัวชี้วัดรวม 241 ตัวชี้วัด แต่ไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และวิธีด าเนินการไว้ ในขณะที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 เป็นแผนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 5 ปีแรกที่รองรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น
การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ของประเทศ  

(สอง) จากการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ พบว่า มีเป้าประสงค์ (Targets) ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งหมด 108 เป้าประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของเป้าประสงค์ทั้งหมด 
(รายละเอียดน าเสนออยู่ในตารางที่ 3.4) 

 
3.3.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จุดร่วมกันระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
เป้าหมายที่มุ่งให้สังคมมนุษย์บรรลุถึงความยั่งยืน กล่าวคือ ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเฉพาะจากการวิเคราะห์เชิงระบบ ได้มีเป้าหมายที่มุ่งด ารงทุนประเภทต่างๆ  ให้คงเดิมและ
เพ่ิมยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs 
ยังให้ความส าคัญกับ “ความพอเพียง” ของกลุ่มคนเปราะบาง คนยากจน คนชายขอบ ซึ่งหมายถึง การ
เข้าถึงปัจจัย 4  ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และบริการทางสังคมของคนกลุ่มนี้เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 

 
3.3.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยได้สะท้อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่าน (หนึ่ง) องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดด้านการพ่ึงพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ และตัวชี้วัดเรื่องครอบครัวมีรายได้พอเพียง และ (สอง) องค์ประกอบหลักด้านสุขภาวะ 
โดยเฉพาะองค์ประกอบย่อยด้าน “การมีคุณธรรม และสติปัญญาใฝ่รู้”  ซึ่งมีประเด็นตัวชี้วัดด้านยึดมั่นใน
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ศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ รวมทั้งประเด็นตัวชี้วัดด้านความสามารถ
ในการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็น
ปัจจัยน าเข้าในแบบจ าลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.3.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

หากพิจารณาในเชิงการเปรียบเทียบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะความครอบคลุมในมิติ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน และหากพิจารณาเนื้อหา SDGs ตามการ
จัดกลุ่ม 5P กับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข จะเห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
5P   องค์ประกอบหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 
Planet   ------>  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
People   ------>  การมีสุขภาวะ, การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทาง 
  สังคม 
Prosperity  ------>  เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
Peace  ------>  สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
Partnership ------>  มีอยู่ในทุกองค์ประกอบหลัก 
 
นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในเชิงโครงสร้างระหว่างเป้าหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ตัวชี้วัดทั้ง 2 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
ระดับที่ 1 คือ องค์ประกอบหลักของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จัดได้ว่า

เป็นระดับเดียวกันกับเป้าหมาย (Goals) ของ SDGs  
ระดับที่ 2 คือ องค์ประกอบย่อยและประเด็นชี้วัดนั้น จัดได้ว่าเป็นระดับเดียวกันกับ

เป้าประสงค์ (Targets) ของ SDGs 
ระดับท่ี 3 คือ ตัวชี้วัด จัดได้ว่าเป็นระดับเดียวกันกับตัวชี้วัด (Indicators) ของ SDGs 

 
3.3.5 สรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับ ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
จากข้อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยตามที่เสนอในหัวข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงแสดงได้ตาม
ไดอะแกรมที่แสดงข้างล่าง 
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ภาพที ่3.7:  สรุปความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย 


