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ปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่ SDGs 

สุวิทย์  เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
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ผลพวงจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

เทคโนโลยี 

ธรรมชาต ิ

ความไม่สมดุล 
และขาดบูรณาการ 

ความไม่ยั่งยืน 

ความเหล่ือมล า้ 

ความแปลกแยก 

การพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง… 



3 

การพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

(Economic Growth) 

เปล่ียนกระบวนทศัน์สู่การพฒันาที่สมดุลตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

 การพัฒนา 
ที่สมดุล 

(Thriving in Balance) 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

เทคโนโลยี 

ธรรมชาต ิ มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

เทคโนโลยี 

ธรรมชาต ิ

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง… 
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ปรับโครงสร้างสู่ระบบเศรษฐกจิที่เน้นคุณค่า                     
(Value-Based Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่สมดุล 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

มนุษย์ 

เทคโนโลยี 

ธรรมชาต ิ

ระบบเศรษฐกจิขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
(Innovation-Driven Economy) 

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน  
(Circular Economy) 

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว  
(Distributive Economy) 

กลไกขบัเคล่ือนท่ีเน้นผลิตภาพ 
(Productive Growth Engine) 

กลไกขบัเคล่ือนท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
(Inclusive Growth Engine) 

กลไกขบัเคล่ือนท่ีเน้นการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
(Regenerative Growth Engine) 

กลไก 
ขับเคล่ือน 

โครงสร้างเศรษฐกจิ 
ที่เน้นคุณค่า 

การพฒันา 
ที่สมดุล 

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง… 



5 

การพัฒนาที่สมดุลผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า                    
(Value-Based Ecosystem) 

การเน้นเงนิทุน 
และทุนทางกายภาพ  

การเน้นปัญญามนุษย์ 
และเทคโนโลย ี

การกระจายของ 
ความมั่งค่ังและโอกาส 

การกระจุกของ 
ความมั่งค่ังและโอกาส  

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด 

การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างไม่ยัง้คิด 

ระบบเศรษฐกจิขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
(Innovation-Driven Economy) 

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน  
(Circular Economy) 

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว  
(Distributive Economy) 
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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การพฒันา 
ที่สมดุล 

การพฒันาที่เน้น 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 



6 

• การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

• การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่ 

• การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  

• การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

• การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีค านึงถึงความได้เปรียบ

เรื่องต้นทุน (Cost Advantage)   เป็นหลัก มาสู่การ

ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียท่ี

เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost  Advantage) 

• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรท่ี “คิดดีท าดี” 

(Doing Good, Doing Well) 

• ฯลฯ 

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน (Circular Economy)              
กลไกขับเคล่ือนสู่ความย่ังยืน 

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด 

การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างไม่ยัง้คดิ ความยั่งยืน 

การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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• การสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอให้กับคนยากจน 40% แรก 

• การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมี

เงื่อนไข 

• การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

• การยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตร 

• การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและปรับทักษะแรงงานให้สอด

รับกับโลก ยุค 4.0 

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  

• การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด 

• การพัฒนา Innovation Hubs ให้กระจายในระดับภูมิภาค  

• การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  

• ฯลฯ 

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว (Distributive Economy)  
กลไกขับเคล่ือนสู่ความม่ันคง  

การกระจายของ 
ความม่ังคั่งและโอกาส 

การกระจุกของ 
ความม่ังคั่งและโอกาส  ความมั่นคง 

การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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• การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, 

Information Literacy และ Media Literacy  

• การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  

• การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การออกแบบ 

     และความคิดสร้างสรรค์  

• การพัฒนาวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

• การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต  

• การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ 

• การบริหารจัดการสมัยใหม่ ท่ีพร้อมด าเนินการท้ังใน              

แพลทฟอร์มในโลกจริง และโลกดิจิทัล  

• ฯลฯ 

ระบบเศรษฐกจิขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)  
กลไกขับเคล่ือนสู่ความม่ังค่ัง  

การเน้นเงนิทุน 
และทุนทางกายภาพ  

การเน้นปัญญามนุษย์ 
และเทคโนโลยี 

ความมั่งคั่ง 

การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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17 Goals of SDGs 
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การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดรับกับ SDGs 

INNOVATION-DRIVEN 
ECONOMY 

DISTRIBUTIVE 
ECONOMY 

CIRCULAR  
ECONOMY 

GOOD 
GOVERNANCE 

#1 No Poverty 
#2 Zero Hunger 
#3 Good Health and Well-Being 
#4 Quality Education 
#5 Gender Equality 
#10 Reduced Inequalities 

#6 Clean Water and Sanitation 
#11 Sustainable Cities and Communities 
#12 Responsible Consumption & Production 
#13 Climate Action 
#14 Life Below Water 
#15 Life on Land 

#7 Affordable and Clean Energy 
#8 Decent Work and Economic Growth 
#9 Industry, Innovation and Infrastructure 

#16 Peace, Justice & Strong Institutions 
#17 Partnerships for the Goals 
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People 

Share 
Prosperity 

Secure 
Peace 

Save 
Planet 

พลเมืองที่เฉ่ือยชา  
(Passive Citizen) 

พลเมืองที่มีส่วนร่วม  
(Engaged Citizen) 

พลเมืองที่ตื่นรู้ 
 (Active Citizen) 

เม่ือ “คน” เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือน SDG  
จงึต้องพัฒนาให้คนเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วม” 
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SDG Goals 

Toolset 

Behavioral set 

Mindset 

SDG in Action Area-based SDG 

จาก Ambition สู่ Action 
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• สร้างทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านซึ่งเชื่อมโยงกับ Sustainable Development 
Goal (SDG) โดยแหล่งเงินทุนมาจากกองทุนหมู่บ้าน 

• ปริมาณเงินทุนที่จะสนับสนุนจาก คือ 800,000-1,200,000 บาท ขึ้นอยู่กับการ
ด าเนินงานภายใต้ SDG เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน SDG ในระดับหมู่บ้าน 
ต าบล โดยให้ชุมชนระบุว่าจะท า SDG ในเรื่องใดในพื้นที่ เช่น SDG อาหาร 
เหลือมล้ า การศึกษา ปัญหาเรื่องน้ า เพศ การศึกษา 

• ให้หน่วยงานของเอกชนติดตามบริหารจัดการการใช้กองทุน โดยมีอัตราส่วน
ของหน่วยงานติดตามต่อจ านวนหมู่บ้าน คือ 1: 3 

ตัวอย่างการขับเคล่ือน SDG ในระดบัพืน้ที่ โดยอาศัยกลไกกองทุนหมู่บ้าน 
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SEP 
 Sufficiency  
economy  

philosophy 

SEP for SDGs 

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม Behavior 

of Change 

๑ ๒ ๓ ๔ 

การเรียนรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลง 
Transformative 

Learning 

เป้าหมาย เพื่อให้  
“รู้จัก รู้จ า รู้จริง  

รู้แจ้ง” 

แนวทางการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ 

หลักปรัชญาฯ ที่มีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  
ตาม ๕ ช่วงวัย 

ใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายที่เหมาะสม

กับคุณลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๕ 
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“ขั้นตอน ยั่งยืนอย่างพอเพียง”  
SEP for SDGs 

ขั้นตอน  
ย่ังยืนอย่างพอเพียง 

“ภาคเอกชน” 

ขั้นตอน  
ยั่งยืนอย่างพอเพียง  
“โดยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น” 

ขั้นตอน  
ยั่งยืนอย่างพอเพียง  

“การพัฒนา 
เชิงพื้นที่” 
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SDGs : Thriving in Balance 


