
คุณภาพชีวิตและ 

การพัฒนามนุษย์
คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

“เยาวชนไทยอายุ 18-21 ปี เพียง 1 ใน 4 คนเท่านั้น  

เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา”

ระดบั “คณุภาพชวีติ” เป็นสิง่ทีว่ดัและเปรยีบเทยีบได้ยาก 

ปัจจบุนั มแีนวคดิทีเ่กีย่วข้องซึง่ตคีวามไว้ในหลายแนวทาง 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุวิสัยหรืออัตวิสัย ด้านการพัฒนา

มนษุย์ หรอืด้านความมัน่คงของมนษุย์ภายใต้กรอบแนวคดิ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี “ดัชนีคุณภาพชีวิต” 
หรือ “Quality of Life Index” ดีเป็นอันดับที่ 86 จาก
ทั้งสิ้น 192 ประเทศ โดยมีจุดแข็งที่ส�าคัญเมื่อเทียบ 
กับประเทศอื่นในด้านค่าครองชีพและด้านสุขภาพ ใน
ขณะทีจ่ดุอ่อนได้แก่ด้าน ภมูอิากาศ สภาพเศรษฐกจิและ
เสรีภาพ แม้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น “ค่าครองชีพ”  
ของคนไทยจะถือว่าต�่า แต่จากการส�ารวจในคนไทย  
1 แสนคนทั่วประเทศ กลับพบผู้ที่ประสบปัญหาค่า 
ครองชีพและค่าสินค้าปรับตัวสูงขึ้นสูงถึงร้อยละ 77  
ในสัดส่วนที่รองลงมา ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายและปัญหาเรื่องเครียด ตามล�าดับ

“การศึกษา” ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส�าคัญต่อการ
พฒันามนษุย์และคณุภาพชวีติของคนในสงัคม ในปี 2554 
ประเทศไทยอยู่ในล�าดบัที ่103 จากทัง้หมด 187 ประเทศ 
ตามระดบั “ดชันกีารพฒันามนษุย์” แม้จ�านวนปีการศกึษา 

เฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จะมีทิศทางปรับ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8.2 ปี 
อย่างไรก็ตาม ปัญหา “ความเหลื่อมล�้า” ในการเข้าถึง
การศึกษาก็ยังคงมีสูง โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ใน 100 คน ของเด็ก
และเยาวชนในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนที่สุด พบว่า 
เพยีง 57 คน และ 2 คน ตามล�าดบัเท่านัน้ที่ ได้เข้าศกึษา  
ในขณะที่กลุ ่มซึ่งอยู่ ในครัวเรือนที่มีฐานะร�่ารวยที่สุด  
ได้เข้าศึกษาสูงถึง 100 คน และ 71 คน ตามล�าดับ 

ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ความพยายามในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนรุน่ปัจจบุนั 
ไม่ควรบั่นทอนหรือลดโอกาสในการพัฒนาและรักษา
ระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองคนในรุน่ถดัไป ตวัชีว้ดัคณุภาพ
ชวีติใหม่ๆ ในปัจจบุนั เช่น ดชันีโลกมสีขุ และ ดชันสีงัคม
ที่ยั่งยืน จึงให้ความส�าคัญต่อประเด็นหรือองค์ประกอบ
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศอย่างเห็นได้ชัด

20 สขุภาพคนไทย 2555
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ดัชนีคุณภาพชีวิต  

(Quality of Life Index)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์  

(Human Development Index)

ดัชนีโลกมีสุข  

(Happy Planet Index)

ดัชนีสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable 

Society Index)

พื้นฐานแนวคิด ชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตใน 9 มิติ

ชี้วัดระดับการพัฒนามนุษย์ของ

ประเทศ โดยค�านึงถึงการมีชีวิต

ยืนยาวและสุขภาพดี ความรู้  

และมาตรฐานคุณภาพชีวิต

ชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ด้วยความยืนยาวของชีวิตและความ

พึงพอใจในการใช้ชีวิต เปรียบเทียบกับ

ทรัพยากรของโลกที่สูญเสียไป

ชี้วัดระดับความยั่งยืนของสังคม  

บนพื้นฐาน การมีสุขภาวะของมนุษย์ 

สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาวะทางเศรษฐกิจ

องค์ประกอบ

ค่าครองชีพ, เวลาว่างและวัฒนธรรม, 

เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, เสรีภาพ, 

สุขภาพ, โครงสร้างพื้นฐาน,  

ความเสี่ยงและความปลอดภัย,  

สภาพภูมิอากาศ

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด, จ�านวนปี

เฉลี่ยและจ�านวนปีคาดการณ์ของ 

การได้เรียนหนังสือ และ ระดับรายได้

ประชาชาติต่อหัว

ผลคูณระหว่างอายุคาดเฉลี่ยกับ

คะแนนความพึงพอใจในชีวิต  

หารด้วย ระดับของรอยเท้า 

ต่อระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดย่อยสุขภาวะของมนุษย์  

สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาวะทางเศรษฐกิจ  

ทั้งสิ้น 24 ตัวชี้วัด 

ปีล่าสุดที่มีการจัดอันดับ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2552 (HPI 2.0) พ.ศ. 2553

อันดับที่ของประเทศไทย/

จ�านวนประเทศที่มี 

การจัดอันดับ

อันดับที่ 86 จาก 192 ประเทศ อันดับที่ 103 จาก 187 ประเทศ อันดับที่ 41 จาก 143 ประเทศ อันดับที่ 38 จาก 151 ประเทศ

หน่วยงานที่จัดอันดับ International Living UNDP New Economics Foundation Sustainable Society Foundation

ระดับมัธยมปลาย

อันดับดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศไทยในแตละดานเทียบใน 192 ประเทศ พ.ศ. 2554

อันดับดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศไทย

ในแตละดานเทียบใน 192 ประเทศ 

(เรียงอันดับจากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด)
คน (ตอ 100 คน)

อัตราการเขาเรียนอยางหยาบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย ซึ่งใชเปรียบเทียบในระดับนานาประเทศ

ดัชนีคุณภาพชีวิตรวม

ภูมิอากาศ

เศรษฐกิจ

เสรีภาพ

ความเสี่ยงและความปลอดภัย

สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

สิ่งแวดลอม

การพักผอนและวัฒนธรรม

สุขภาพ

คาครองชีพ

10 ปญหาที่คนไทยประสบอยูในปจจุบันมากที่สุด

ที่มา: Quality of Life Index, 2011 by International Living;
http://www1.internationalliving.com/qofl2011/show_country.php?country=Thailand

ที่มา: 10 เสียงสะทอนของ “คนไทย” (29 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
http:www.khonthaifoundation.org

หมายเหตุ: จากการสำรวจประชากรไทย 100,000 คนทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
ภายใตโครงการ “คนไทยมอนิเตอร เสียงนี้มีพลัง”

ที่มา: สำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.
หมายเหตุ: 1) ระดับฐานะ วัดจากระดับรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค; 2) อัตราเขาเรียนอยางหยาบระดับมัธยมปลาย = จำนวนนักเรียนระดับมัธยมปลายทั้งหมด คูณ 100 หาร จำนวนประชากรอายุ 15-17 ป; 
 3) อัตราเขาเรียนอยางหยาบระดับอุดมศึกษา= จำนวนนักเรียนระดับอุดมศึกษาทั้งหมด คูณ 100 หาร จำนวนประชากรอายุ 18-21 ป

จำแนกตามระดับฐานะ จำแนกตามภูมิภาค 

ระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา

20% จนที่สุด 20% ที่ 2 20% ที่ 3 20% ที่ 4 20% รวยที่สุด รวม กรุงเทพฯ กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต รวม
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คาครองชีพ/ราคาสินคาที่สูงขึ้น

รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย

ความเครียด

ยาเสพติด

ราคาพืชผล/สินคาเกษตรตกต่ำ

ภัยธรรมชาติ

อบายมุข เชน การเลนหวย การพนัน

การติดเหลา/ด�มเคร�องด�มมึนเมา

ความแหงแลง

ความแตกแยก/ไมสามัคคีกันของคนในสังคม
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(Quality of Life Index)

2111 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ
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