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บทที่ 5

การศึกษาทบทวนและขอเสนอแนะตอ

การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกนัในสังคมไทย

5.1 องคประกอบหลักการมีสุขภาวะ

5.1.1 ทบทวนองคความรูของแนวคิดที่เก่ียวของ

การพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ท่ีมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยใชหลักการระดม
ขอคิดเห็นและการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาและชุมชนในภูมิภาคตางๆ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหคําจํากัดความ “สุขภาวะ” วาหมายถึง ภาวะท่ี
บุคคลปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีรางกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจท่ีดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝรู สามารถ “คิดเปน ทําเปน” มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยาง
เปนสุข โดยกําหนดใหมีองคประกอบยอย 2 องคประกอบหลัก ไดแก

1) สุขภาพกายดีและจิตดี หมายถึง การมีรางกายท่ีแข็งแรง มีภาวะโภชนาการท่ีดี
มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมไมมีโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง  สงผลใหหางไกลจากโรคภัยไข
เจ็บและมีอายุยืนยาวอยางมีคุณภาพ รวมท้ังมีสุขภาพจิตดี ความสามารถของบุคคลท่ีจะใชกลไกใน
การปรับตัวท่ีถูกตอง สามารถปรับอารมณความรูสึกสูสภาวะสมดุลไดดวยตนเองโดยท่ีตนเองและ
สภาวะแวดลอมไมเดือดรอน มีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอื่น

2) การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝ รู หมายถึง รู เทาทันและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได และสามารถใชประสบการณ ศักยภาพและทักษะความสามารถ
ของตนเองใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีจิตใจ
ท่ีดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ มีจิตสํานึกความเปนไทย

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนกรอบแนวคิดและองคประกอบยอยดังกลาว และเห็นวากรอบแนวคิด
ขององคประกอบหลักในมิติการมีสุขภาวะ มีความเหมาะสมในแงของการสะทอนใหเห็นถึงความอยู
เย็นเปนสุขของสังคมไทย อยางไรก็ดี คณะท่ีปรึกษาไดเสนอใหมีการพัฒนาปรับปรุงในระดับ
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องคประกอบยอยและตัวช้ีวัด เพื่อใหสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาของ
แผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) และสอดคลอง
กับแนวคิด/องคความรูท่ีเกี่ยวของกับสุขภาวะท่ีไดทบทวน

5.1.2 ศึกษาประเด็นพัฒนา 9 ประเด็นและ 6 ยุทธศาสตร แนวคิดใหมที่มีผลตอการปรับปรุง
ดัชนี

5.1.2.1 แนวคิดและองคความรูที่เก่ียวของ

สุขภาวะเปนแนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึงมานานแลว แตไดรับความสนใจมากข้ึนในระยะหลัง
เน่ืองจากพบวาเปนแนวคิดท่ีมองมนุษยอยางเปนองครวม ท้ังมิติทางดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ
และสังคม และใหความสําคัญกับความสามารถของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการท่ีจะดําเนินชีวิต
อยางมีสติทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม

สําหรับการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะท่ีปรึกษาไดทบทวน
แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับสุขภาวะ ดังตอไปน้ี

1) สุขภาวะองครวม (Holistic Health)

นิยาม

การมองสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health) ซ่ึงใหความสําคัญกับทุกมิติท่ีสัมพันธกับ
ชีวิตน้ัน เกิดข้ึนจากความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในชวงกลางศตวรรษท่ี 20 ท้ังน้ี
เน่ืองมาจากขอจํากัดของการบริการทางแพทยแบบเกาท่ีมักมองสุขภาพแบบแยกสวนซ่ึงสงผลใหใน
ภายหลังน้ัน ประชาชนจํานวนมากหันมาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพมากข้ึน และเม่ือแนวคิดและ
กระบวนการดูแลสุขภาพแบบองครวมไดรับความสนใจอยางแพรหลาย มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองท้ัง
วิธีการและการทดลองเพื่อเสนอทางเลือกใหมๆ ดานสุขภาพ เชน การใชสมุนไพร บําบัดโดยธรรมชาติ
และการฝงเข็ม เปนตน  โดยการพิจารณา “สุขภาพ” แบบองครวมน้ันมิใชเปนเพียงภาวการณปลอด
จากโรคเทาน้ัน แตแทจริงแลวสุขภาพ คือ สุขภาพของชีวิต (Wellness) หรือคุณภาพชีวิตท้ังหมด ดัง
จะเห็นไดจากนิยาม คําวา “สุขภาพ” ขององคการอนามัยโลก ณ ท่ีประชุมนครเจนีวา เม่ือปพ.ศ. 2529
ท่ีระบุวา “Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely and
absence of diseases and infirmity” ซ่ึงแปลไดวาสุขภาพ หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางกาย
ทางจิต และทางสังคม มิใชเพียงการปราศจากโรคและความพิการเทาน้ัน ตอมาในท่ีประชุมสมัชชา
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องคการอนามัยโลก เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ไดมีการเพิ่มคําวา “Spiritual well-being” หรือ
ความสุขทางวิญญาณเขาไปดวย (ประเวศ วะสี, 2541).

สมาคมการแพทยแบบองครวมของสหรัฐอเมริกา (American Holistic Medical
Association-AHMA) ไดใหคําจํากัดความของสุขภาพแบบองครวมไว 2 ลักษณะ ไดแก 1.สุขภาพแบบ
องครวม คือทุกสวนของรางกายซ่ึงเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางรางกาย และจิตใจ หรือรางกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ หรือ รางกาย จิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณ เม่ือนําไปประยุกตใชกับการรักษา
สุขภาพจะเรียกวาการรักษาแบบองครวม (Holistic Medicine) ซ่ึงจะเกี่ยวของเช่ือมโยงกับปจจัย 3
ดาน คือ สาเหตุของการเกิดโรค การเพิ่มความเกี่ยวของของผูปวย และการพิจารณาการรักษาแผน
ปจจุบัน (Allopathic) และ การรักษาแบบทางเลือก (Alternative) และ 2.สุขภาพแบบองครวม
หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เปนการเปลี่ยนการรักษาจากการแพทยแผนปจจุบันและใช
การรักษาแบบทางเลือก (ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 2549 อางถึงใน Walter, 2005)

สําหรับในประเทศไทย มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ใหคํา
จํากัดความของคําวา “สุขภาพ” วาหมายถึง “ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทาง
ปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล” และ ใหนิยาม “ระบบสุขภาพ” วา
หมายถึง “ระบบความสัมพันธท้ังมวลท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ” ย่ิงไปกวาน้ันยังมีการระบุเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี วา “โดยท่ีสุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย
ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบ เพื่อดูแลแกไข
ปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนนท่ีการจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดาน
เดียว เพราะจะทําใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายมากและจะเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกัน โรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากข้ึน
จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวัง
ปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการ
กําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมท้ังมีองคกรและกลไก
เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสราง
เสริมสุขภาพ รวมท้ังสามารถดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี”

กลาวโดยสรุป คือการมองเร่ืองสุขภาพปจจุบัน ไดขยายขอบเขตการมองสุขภาพท่ีจากเดิม
มองเพียงเร่ืองโรคและความเจ็บปวยมาเปนการมองสุขภาพหรือสุขภาวะองครวม ท่ีเปนความสมบูรณ
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และเช่ือมโยงกันของกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และปญญา อีกท้ังยังเนนยํ้าการรูเทาทันและการสราง
เสริมสุขภาพ

2) สุขภาพจิต

องคการอนามัยโลก (WHO in Hogarth 1978 : 236) ใหความหมายของสุขภาพจิตวา
“สุขภาพจิต” ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานชีวะและสังคม เปนสภาพท่ีไมคงท่ีข้ึนอยูกับระดับและความ
ผันแปรตางๆ สุขภาพจิตเปนความสามารถของบุคคลในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น และ
ความสามารถท่ีอยูไดหรือทําสิ่งท่ีสรางสรรคไดในสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ี
เปลี่ยนแปลง เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนในใจบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจใหเกิดความ
พอใจในผลท่ีไดรับ และพรอมท่ีจะเผชิญปญหาแทนท่ีจะหลีกหนีจากปญหาหรืออุปสรรคน้ัน ๆ
นอกจากน้ีบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีและสามารถใชความรูสึกขัดแยงในใจตาง ๆ เปนแรงผลักดันให
สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

วิฑูร แสงสิงแกว (2527 : 44) กลาววา ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีมิไดหมายถึง ผูท่ีมิไดมีสภาพจิต
แปรปรวนอยางเดียว แตหมายถึง ผู ท่ีปรับสภาพจิตใจใหมีความสมดุลกับสิ่งแวดลอมไดตามวัยของ
ชีวิต สุขภาพจิตน้ีอาจเปรียบไดกับความสุขทางใจ ซ่ึงเปนนามธรรมหรือมีคุณคาทางคุณภาพมากกวา
คุณคาทางปริมาณ

ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2530 : 6) ใหความหมายสุขภาพจิตวา สุขภาพจิต หมายถึง ความ
สมบูรณทางจิตใจของมนุษย ซ่ึงชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ปราศจาก
โรคจิต โรคประสาท มีความสามารถในการปรับตัวตอสังคมไดอยางเหมาะสม มีความม่ันคงทางจิตใจ
มีสมรรถภาพในการทํางาน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น และสามารถทําประโยชนใหแกตนเองและ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝน แสงสิงแกว (2532 : 289) กลาววา สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตท่ีเปนสุข ผูมี
อารมณม่ันคง สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ๆ ได มีสมรรถภาพในการทํางาน
และอยูรวมกับผูอื่นดวยความพอใจ

3) การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning)

นักการศึกษาไดแก Dave R.H. (1976) ใหนิยาม “การศึกษาตลอดชีวิต” (Lifelong
Education) ไวในหนังสือช่ือ “Foundations of Lifelong Education” วาคือแนวคิดท่ีพยายามมอง
การศึกษาในภาพรวม ซ่ึงไดรวมนําเอาการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษา



143

นอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ใหมี
การประสานสัมพันธท้ังในดานของความตอเน่ืองของเวลาตลอดชวงชีวิตคน และเน้ือหาสาระท่ีคนตอง
นําความรูไปใช โดยการศึกษาตลอดชีวิตจะตองมีลักษณะท่ียืดหยุนในแงของเวลา สถานท่ี เน้ือหา และ
เทคนิคการเรียนการสอน ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) เนน
การแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันและการยอมรับวาการเรียนรูมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ โดย
ในป พ.ศ. 2539 Jaques Delores (1996) ไดเขียนเร่ือง “Learning : The Treasure Within” โดยให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูประบบการศึกษาในโรงเรียนมาเปนการศึกษา
นอกโรงเรียนและสงเสริมใหทุกคนสามารถเรียนรูตลอดชีวิตทําให องคการการศึกษาวิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
หรือ ยูเนสโก(UNESCO) ไดทบทวนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมาเนนท่ีการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ตอมาไดจัดตั้งสถาบันการเรียนรูตลอดชีวิตของยูเนสโกข้ึน (UNESCO Institute for Lifelong
Learning เดิมเรียกวา UNESCO Institute for Education)

ดังน้ัน กลาวไดวาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) จึงหมายถึง กระบวนการ
จัดการศึกษาท่ีผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษา
นอกระบบ (Non - Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal Education) เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self - directed Learning) ทุกสถานการณ  เวลา
และสถานท่ี  อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ตามความตองการและความสนใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม สวนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) น้ัน
หมายถึง การรับรูความรู ทักษะ และเจตคติ ของบุคคลจากการเรียนรูดวยวิธีเรียนตางๆ และสามารถ
ทําใหบุคคลน้ันเกิดการพัฒนาตนเองได

แมวาคําวา การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) จริงแลวเปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันมากแตถาพิจารณาใหละเอียดข้ึนก็จะพบวามี
ความแตกตางกันอยูบางโดยท่ีการเรียนรู (Learning) มักใชในความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนภายในตัวของผูเรียนหรือภายในบุคคลเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากการไดรับ
ความรูหรือประสบการณซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังการเรียนรูแงบวกและแงลบในขณะท่ีการศึกษา
(Education) มักใชในนัยยะเกี่ยวกับกระบวนการเหตุการณกิจกรรมหรือเงื่อนไขท่ีทําใหผูเรียนหรือ
บุคคลไดพัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีดังน้ันการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีชวยเสริมใหเกิด
กระบวนการการเรียนรูในทางท่ีเหมาะสมแกผูเรียน
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ดังน้ันกลาวโดยสรุปไดวา “การเรียนรูตลอดชีวิต” น้ันเปนการพิจารณากระบวนการภายใน
ตัวผูเรียนโดยมีความเช่ือพื้นฐานวาบุคคลคือผูท่ีทําใหเกิดการเรียนรู การเรียนรูจึงเปนกิจกรรมของ
ผูเรียน คําวาการ “ศึกษาตลอดชีวิต” มีความสัมพันธกับแนวทางหรือการเปนผูจัดวาจะตองเตรียม
กระบวนการหรือประสบการณอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตลอดชีวิตของผู
น้ันและเม่ือใชคําวาการเรียนรูตลอดชีวิตมักจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับตัวผูเรียนวาหลังจากท่ีมีผูจัดการศึกษา
ใหแลวผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองอยางไรเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางไรในลักษณะใดอยางไรก็ตาม
จุดหมายของการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาตลอดชีวิตเปนสิ่งเดียวกันคือความตองการใหบุคคล
ไดมีการเรียนรูตลอดชีวิตของตนโดยเรียนรูอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคม

4) การทบทวนตัวชี้วัด

สุขภาวะเรียกไดวาเปนองคประกอบหลักของตัวช้ีวัดในการประเมินการพัฒนาท่ีใชโดย
หนวยงานตางๆ การทบทวนตัวช้ีวัดจากหนวยงานหรือองคกรตางๆมีประเด็นท่ีสามารถใช
ประกอบการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ไดดังน้ี

Canadian Index of Wellbeing 2012 (CIW) ประกอบดวย 8 โดเมนและ 8 ตัวช้ีวัดหลัก
(headline indicator) ในแตละโดเมน โดยหน่ึงในโดเมนน้ัน ไดแก ตัวช้ีวัดดานสุขภาพของประชากร
(Healthy Population) ซ่ึงประกอบดวย ตัวช้ีวัดดานสุขภาพ เชน ความพึงพอใจของผูปวยตอบริการ
ดานสุขภาพ อายุคาดเฉลี่ยท่ีปรับดวยสุขภาพ (Healthy life adjusted expectancy) การตายของทารก
(Infant Mortality) ภาวะโรคเครียด (Depression) และการสูบบุหร่ีในวัยรุนอายุ 12-19 ป เปนตน (ดัง
แผนภาพท่ี 5-1)
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แผนภาพที่ 5-1: Canadian Index of Wellbeing 2012 (CIW)-Healthy Population Domain

Source: https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/our-products/domains/healthy-populations

จากแผนภาพ จะเห็นไดวาตัวช้ีวัดดานสุขภาพ (Healthy Population Domain) ของ
Canadian Index of Wellbeing 2012 (CIW) ซ่ึงประกอบดวย 8 ตัวช้ีวัดสําหรับโดเมนน้ีมีความ
นาสนใจในแงท่ีวาตัวช้ีวัดบางตัวดังกลาวมีความแตกตางจากตัวช้ีวัดเดิมท่ี สศช.ใชอยูปจจุบัน เชน
อายุคาดเฉลี่ยท่ีปรับดวยสุขภาพ (Healthy life adjusted expectancy) ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึนโดย
องคการอนามัยโลก (International Human Development Indicator) และยังมีตัวช้ีวัดอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของอาทิ ดัชนีสุขภาพอายุคาดเฉลี่ย (Health index life expectancy) อัตราการตายของทารก
อายุต่ํากวา 5 ป (Under-five mortality rate) อัตราการตายของมารดา (Maternal mortality ratio)
คาใชจายดานสุขภาพ (Expenditure on health (% of GDP)) คาเฉลี่ยการไดรับการศึกษา (Mean
years of schooling) อัตราการรูหนังสือ (Adult literacy rate) คาใชจายดานการศึกษา (Public
expenditure on education (% of GDP)) อัตราการตั้งครรภของวัยรุนชวงอายุ 15-19 ป (Adolescent
fertility rate (women aged 15-19 years) เปนตน
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ดัชนีวัดระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2538 ขององคการสหประชาชาติ ภายใตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nation Conference on
Sustainable Development: UNCSD) ไดทําการคัดเลือกดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ประกอบดวยดัชนีช้ีวัดจํานวน 134 ตัวช้ีวัด โดยแยกออกเปน 4 หมวด ไดแก (1) หมวดสังคม (2)
หมวดเศรษฐกิจ (3) หมวดสิ่งแวดลอมและ (4) หมวดสถาบัน/องคกร โดยการปองกันโรคและการ
สงเสริมสุขภาพถือเปนเปาหมายท่ีอยูในดานสังคม และมีดัชนีท่ีเกี่ยวของ เชน รอยละของประชากรท่ี
เขาถึงบริการ รอยละของประชากรท่ีใชนํ้าดื่มถูกสุขลักษณะ อายุขัยเฉลี่ยของประชากร อัตราการตาย
ของทารกอายุต่ํากวา 1 ป อัตราการตายของแมตอทารกแรกเกิด และสัดสวนคาใชจายดานสุขภาพ
ของประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมประเทศชาติ (GNP) เปนตน

ดัชนีความกาวหนาของคน 8 ประการ (Human Achievement Index-HAI) พัฒนาโดย
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ(UNDP) ซ่ึงปรับปรุงมาจากดัชนีความขัดสน (Human
Deprivation Index) กําหนดใหสุขภาพเปน 1 ใน 8 ดัชนีวัดความกาวหนาของคนโดยองคประกอบท่ี
อยูภายใตดัชนีสุขภาพ ไดแก (1) อายุขัย (2) สุขภาพอนามัย (3) การสงเสริมสุขภาพ และ (4) บริการ
สุขภาพ และตัวช้ีวัดท่ีใช อาทิ อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด อัตราการขาดสารอาหารข้ันเร่ิมแรกในเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ป จํานวนผูปวยเอดสท่ีเพิ่มข้ึน จํานวนผูปวยโรคจิตประสาท (ตอประชากร 1,000 คน)
ประชากรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และจํานวนประชากรตอแพทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดพัฒนากรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความม่ันคงของมนุษยสําหรับคนไทย พ.ศ. 2547 (Thai Human Security Standard Guideline 2004)
ซ่ึงประกอบดวย 11 องคประกอบ 39 ดัชนี 85 ตัวช้ีวัด โดยองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสุขภาวะ มีการ
กําหนดตัวช้ีวัด เชน สถานภาพดานสุขภาพอนามัย การเขาถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ ในมิติดานการศึกษา มีการกําหนดตัวช้ีวัด เชน การไดรับการศึกษา
ภาคบังคับและการไดรับโอกาสในการศึกษาระดับสูงข้ึน การใชความรูความสามารถในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตนเองตามความสนใจ และ การรับรูและใชประโยชนขอมูลขาวสารจากสื่อ เปนตัน

5) สรุปผลการทบทวนแนวคิดใหมที่มีตอการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ องคประกอบ
หลักการมีสุขภาวะ

ควรมีการเพิ่มประเด็นการวัด/ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับกับการเรียนรูตลอดชีวิต พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ การเขาถึงสวัสดิการดานสุขภาพ และการทําสาธารณะประโยชนหรือจิตอาสา ตัวช้ีวัดเดิมท่ี
เปนมาตรฐานสากลควรพิจารณาใหคงไว เน่ืองจากจะสามารถใชประเมินการพัฒนาเทียบเคียงกับ
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ประเทศอื่นหรือระดับสากลได สําหรับตัวช้ีวัดท่ีนาสนใจแตในประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บขอมูลท่ี
เปนระบบและเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ เสนอให สศช. หรือหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของพิจารณาจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบและตอเน่ืองตอไป

5.1.2.2 ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 9 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11และความ
เชื่อมโยงกับองคประกอบหลัก “การมีสุขภาวะ”

สุขภาวะไดถูกเนนยํ้าในประเด็นการพัฒนาตามแผนฯ 11 อยางชัดเจน และยังมีความเช่ือมโยง
สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาอื่นๆ อีกหลายประเด็น คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนประเด็นการพัฒนาท่ี
สําคัญ 9 ประเด็นท่ีระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยศึกษาประเด็นท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับองคประกอบ “การมีสุขภาวะ” พรอมท้ังใหขอคิดเห็นตอการพิจารณาปรับปรุง/
เพิ่มเติมตัวช้ีวัดในองคประกอบดังกลาว (ตารางท่ี 5-1)

ตารางที่ 5-1: ประเด็นพัฒนาและขอคิดเห็นตอการปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวช้ีวัดองคประกอบหลักการมี
สุขภาวะ

ประเด็นการพัฒนาแผนตามพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยง
กับองคประกอบดาน

“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
1. การเตรียมคนไทยใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต
มุงพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพใน
กา ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห สั ง เ ค ร า ะ ห มี
ความคิดสร างสรรค ใฝ เ รี ยนรู มี
คุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีดีงาม
รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน
ควบคูกับการเสริมสรางและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางปญญาและ
แหลงเรียนรูในระดับชุมชน

-องคประกอบดานสุขภาวะกําหนด
นิยามสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนาตามแผนฯ 11 เก่ียวกับการ
เตรียมคนไทยใหมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต
เนื่องจากคําวาสุขภาวะไดถูกนิยาม
วาหมายถึงภาวะท่ีบุคคลมีจิตใจดียดึ
มั่นในคุณธรรมดําเนินชีวิตอยางมี
สติสัมปชัญญะและใฝรูสามารถคิด
ทําเปนมีเหตุผลอยูในสังคมไดอยาง
เปนปกติสุข
-ในองคประกอบดานสุขภาวะมี
องคประกอบยอยเรื่อง “การมี
คุณธรรมและสติปญญาใฝรู” ซึ่งถูก

-มิติเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตยัง
ไมไดถูกเนนย้ําในโครงการปรับปรุง
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ(สศช.) พัฒนาขึ้นตามแผนฯ 10
เดิม จึงเสนอใหเพิ่มตัวชี้วัดหลักหรือ
ตัวชี้ วัด เสริม ท่ี เ ก่ียวของกับการ
เรียนรูตลอดชีวิต

อยางไรก็ดีขอสังเกตคือ “การเรียนรู
ตลอดชีวิต” ตามนิยามท่ีทบทวนใน
สวนแรกนั้น จะเปนการพิจารณาถึง
กระบวนการภายในตัวบุคคล ซึ่ง
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยง
กับองคประกอบดาน

“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
นิยามครอบคลุมถึงการรูเทาทันและ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถใชประสบการณ
ศักยภาพและทักษะการมีจิตใจดีงาม
มีคุณธรรมและจริยธรรม เอ้ือเฟอ
เผ่ือแผมีจิตสํานึกความเปนไทย

การจะจัดเก็บขอมูลและวัดยากใน
เชิงปริมาณ การจัดเก็บขอมูลในมิติ
“การ ศึกษาตลอดชีวิ ต ” อาจจะ
สามารถเก็บขอมูลไดหากพิจารณา
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหคนไดเกิดการ
เรียนรู

2. การสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนใน
สังคมไทย
มุ งปรับโครงสร างเศรษฐกิจ ท่ีมี
คุณภาพและยั่งยืนมีฐานการพัฒนา
ท่ีท่ัวถึงใหความสําคัญกับการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคลองกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกกลาง
แอฟริกาและเศรษฐกิจในประเทศ
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเนน
การใช เทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคและการผลิตท่ี
เ ป น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อมส ร า ง
มู ล ค า เพิ่ ม กับส าขา บริ ก า ร ท่ี มี
ศักยภาพบนฐานของความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรมพัฒนา
ธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค
สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและ
ความมั่นคงดานอาหารพรอมท้ัง
ขยายเศรษฐกิจฐานรากใหมีความ
หลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้นมี
ระบบคาจางแรงงานโครงสราง
พื้นฐานและพัฒนาระบบการเงินฐาน
รากและระบบการออมท่ีหลากหลาย
เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบ

- เมื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาระบบ
การคุมครองทางสังคมใหมีคุณภาพ
และครอบคลุมอยางท่ัวถึงคณะท่ี
ปรึกษาเห็นควรใหพิจารณาการ
เพิ่มเติมตัวชี้วัดเก่ียวกับการเขาถึง
สวัสดิการรักษาพยาบาลหรือบริการ
อ่ืนๆ ท่ี รั ฐ จั ด ให เพื่ อ ให ส ะท อน
ประเด็นดังกลาว

-ตัวชี้วัดเดิมยังไมไดเนนประเด็น
การเขาถึงระบบการคุมครองดาน
สุขภาพของประชาชน การปรับปรุง
ตัวชี้วัดควรพิจารณาเพิ่มมิตินี้เปน
ตัวชี้วัดหลักหรือเสริม
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยง
กับองคประกอบดาน

“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
สัมมาชีพ ท่ีมั่นคงรวมท้ังพัฒนา
ระบบการคุมครองทางสังคมใหมี
คุณภาพและครอบคลุมอยางท่ัวถึง
และสวัสดิการแรงงานท่ีเปนธรรมมี
การคุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพควบคู
ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู
ท้ังดานการผลิตและการบริหาร
จัดการการเขาถึงทรัพยากร
3. การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสงเสริมบทบาท
ภาคประชาสังคมและธุรกิจ
เอกชนใหเปนพลังรวมในการ
พัฒนาสังคมไทย
มุ ง ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและ
การจัดการความรูควบคูไปกับการ
สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีใหผลประโยชนตอบ
แทนคืนสูสั งคมและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมรวมท้ังกระตุนชุมชนและ
ภาคประชาสังคมรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐและสงเสริม
ใหชุมชนสามารถ เชื่ อม โยงทิศ
ท า ง ก า ร พั ฒ น า กั บ บ ริ บ ท ก า ร
เปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาคอาเซียน
และโลก

ความเขมแข็งของชุมชนและการ
จั ด ก า ร ต น เ อ ง ข อ ง ชุ ม ช น ท่ี มี
ประสิทธิภาพสงผลตอการมีสุขภาวะ
ท่ีดีของประชาชน อาทิ การจัดการ
สิ่ งแวดลอมอยางเหมาะสมของ
ชุมชน หรือการจัดสวัสดิการชุมชน
นอกจากนี้ การท่ีบุคลมีสุขภาวะทาง
กายและทางจิตดีก็จะสามารถเขา
รวมกับกิจกรรมและทําประโยชน
ใหแกของชุมชนสังคมได

ไมมีขอเสนอแนะโดยตรงตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบ
หลักการมีสุขภาวะ

4. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่
เอ้ือตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและ

สุขภาวะท่ีดีของคนในสังคมสงผลตอ
สมรรถนะของบุคคลท่ีจะพัฒนา
ค ว า ม รู ป ญ ญ า แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สรางสรรค

เสนอใหพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดหลัก
หรือเสริมเก่ียวกับคาใชจายดาย
สุ ขภาพต อผลิ ตภัณฑมวลรวม
ประเทศ เปนตัวชี้วัดเสริม เพื่อ
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ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
ระบบการแขงขันที่เปนธรรม
เ น น ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร างสรรคควบคู กับการพัฒนา
กําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงบริหาร
จัดการโลจิสติกส พัฒนาการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบระบบราง
พัฒนาบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว
สู ง แ ล ะ ส ร า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ด า น
พลังงานรวมท้ังปฏิรูปกฎหมาย
กฎระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ
ใหเหมาะสมและทันตอสถานการณ

สะทอนใหเห็นปจจัยท่ีจะนําเขาสู
การสงเสริม/รักษาสุขภาพ

5. การสงเสริมความรวมมืออยาง
เปนหุนสวนการพัฒนา ทั้ ง ใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
เนนสรางความเชื่อมโยงดานการ
ขนส ง แล ะ ร ะบบ โล จิ ส ติ กส ท่ี มี
ประสิทธิภาพรองรับการขยายตัว
ด านการค าการลงทุนผ านการ
อํานวยความสะดวกในการขนสง
สินคาผานแดนและขามแดนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
กา ร เป ดพื้ น ท่ี เ ศ ร ษฐ กิ จ ใ หม ท่ี
เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต

ความรวมมืออยางเปนหุนสวนการ
พัฒนาท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคมีความสัมพันธทางออมตอ
องคประกอบดานสุขภาวะ เนื่องจาก
ประเด็นการพัฒนานี้นาจะเนนท่ี
ระดับประเทศมากกวาระดับปจเจก
หรือครอบครัว

ไมมีขอเสนอแนะโดยตรงตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบ
หลักการมีสุขภาวะ

6. การเตรียมความพรอมของ
ไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
ใหความสําคัญในการสรางความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ประชาคมอาเซียนและผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู ป ระกอบการให สามารถ
แขงขันไดและใชประโยชนจาก

เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนประเด็น
ดานสุขภาวะเปนประเด็นท่ีจะไดรับ
ผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในมิติของโรคท่ีมาพรอมกับการ
เคลื่อนยายของคนและแรงงานและ
ระบบบริการดานสุขภาพท่ีจะตองมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

-เสนอใหมีการพิจารณานําเกณฑ
มาตรฐานของอาเซียน (หากจะมี
การพัฒนาเกณฑมาตรฐานขึ้นใน
อนาคต) มาเปนกรอบชี้ วัดการ
พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ งการ
เ ที ยบ เ คี ย งกา รพัฒน า ใ นกลุ ม
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
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“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพัฒนา
ทักษะแรงงานใหมีความสามารถ
เปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
อาเซียนรวมท้ังการปรับกฎระเบียบ
และการจัดการเชิงสถาบันใหสอดรับ
กับกติกาของอาเซียน

ก ล ไ ก ร ะ ห ว า ง ภ า ค รั ฐ (Inter-
governmental bodies) ในอาเซียน
ในการสงเสริมสงเสริมสุขภาพ มี
แลว อาทิ ASEAN Commitments
on HIV and AIDS, Committee on
Trans boundary Haze Pollution
แตการพัฒนาเชื่อมโยงถึงการทํา
ตัวชี้ วัดหรือมาตรฐานรวมยังไม
ชัดเจนนัก

7. การบริหารจัดการนํ้าและที่ดิน
เพื่อสนับสนุนความม่ันคงดาน
อาหารและการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ
มุงพัฒนาปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา ตนทุนพัฒนา
ระบบโครงขายกระจายน้ําและความ
มั่นคงดานน้ําอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
น้ําฟนฟูและพัฒนาดินท่ีเสื่อมสภาพ
ใหเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินในเขต
อนุรักษ ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ท่ีดินท้ังระบบกระจายการถือครอง
ท่ีดิ น ให เป นธรรม ป อง กันการ
สูญเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดินของเกษตรกร
รายยอย

-การบริหารจัดการน้ําและท่ีดินท่ีมี
คุณภาพมีความสัมพันธ โดยตรง
ความมั่นคงทางดานอาหารและ
สุขภาพของประชาชน

-ควรมีตัวชี้วัดเก่ียวกับการเขาถึงน้ํา
สะอาดของประชาชนเนื่องจากน้ําถือ
เปนปจจัยสําคัญขั้นพื้นฐานตอการ
ดํารงชีวิตและมีความสัมพันธโดยกับ
การมีสุขภาวะท่ีดี

8. การยกระดับขีดความสามารถ
ในการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ใหความสํา คัญกับการวางแผน
รองรับและจัดการปญหาท่ีเกิดจาก

-แผน 11 ฯ มุงเนนการมุงสราง
ภู มิ คุ ม กั น ต้ั ง แ ต ร ะ ดั บ ป จ เ จ ก
ครอบครัวและชุมชนเพื่อให เปน
สังคมท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางดาน

-ไมมีขอเสนอแนะโดยตรงตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดการมสีุขภาวะ
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ประเด็นการพัฒนาแผนตามพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยง
กับองคประกอบดาน

“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมท้ัง
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการลดกาซ
เรือนกระจกและการปรับตัวและการ
สรางความเขมแข็งให กับชุมชน
ทองถ่ินเพื่อรองรับภัยพิบัติและการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ
ตลอดจนสรางภูมิคุมกันดานการคา
จากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและ
วิกฤตภาวะโลกรอน

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ   การมีสุขภาวะท่ีดีมี
ความสัมพันธกับความสามารถใน
การปรับตัวตอภัยพิบั ติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9. การบริหารจัดการประเทศเพื่อ
สรางความเปนธรรมในสังคม
พัฒนาระบบราชการและขาราชการ
โดยยึ ดหลั ก ธ ร รม าภิ บ า ล เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พัฒนาระบบและกลไกการปองกัน
และปราบปรามการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม
สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมี
โอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางเทาเทียมและสรางความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรควบคู
ไป กับปลู กฝ งจิ ตสานึ กค านิ ยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม

-อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น สุ ข ภ า ว ะ มี
ความสัมพันธกับประเด็นความเปน
ธรรมทางสังคมในแงของการเขาถึง
บริการดานสุขภาพอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ

-การเพิ่ม ตัวชี้ วัดหลักหรือเสริม
เก่ียวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ
เปนการสะทอนมิติความเปนธรรม
ทางสังคม



153

5.1.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และความเชื่อมโยงกับ
องคประกอบหลักการมีสุขภาวะ

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนความความเช่ือมโยงขององคประกอบการมีสุขภาวะกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 พบวาประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 3 ประเด็นมีความเกี่ยวของ
เช่ือมโยงไดกับประเด็นการมีสุขภาวะไมทางตรงก็ทางออม ดังจะช้ีใหเห็นรายละเอียดในตารางท่ี 5-2

ตารางที่ 5-2: ความเช่ือมโยงขององคประกอบการมีสุขภาวะกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และความเช่ือมโยงกับองคประกอบหลักการมีสุขภาวะ

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง

กับองคประกอบดาน
“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
1. ยุทธศาสตรการสรางความ
เปนธรรมในสังคม
มุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับ
ปจเจกครอบครัวและชุมชน
สามารถปรับ ตัว เข า กับการ
เปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ไ ด อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห ทุ ก ค น ใ น
สังคมไทยสามารถเขาถึงบริการ
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดรับการ
คุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุม
ท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียม
กัน

ปจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับการมีสุข
ภาวะท่ีดี คือการเขา ถึงบริการดาน
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรมในสังคมมีความ
เก่ียวของกับองคประกอบดานสุขภาวะ
ในมิ ติของความเปนธรรมดานการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
โดยประชาชนและการท่ีประชาชน
ได รับการ คุ มครองด านสุ ขภาพ ท่ี
ครอบคลุมท่ัวถึงและมี คุณภาพเทา
เทียมกัน

ควรเพิ่มตัวชี้วัดหลักหรือเสริมท่ี
เก่ียวของกับการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพอยางเทา เ ทียมท่ี
สะทอนใหเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาดานสุขภาพวาทายสุด
แลวประชาชนทุกคนควรไดรับ
การคุมครองดานสุขภาพ สามารถ
เขา ถึงบริการสังคมซึ่ งรวมถึง
บริการดานสุขภาพอยางเทาเทียม
กัน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน
มุงเตรียมคนใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขา
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอด

โครงการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปน
สุขรวมกันในสังคมไทยท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) พัฒนาขึ้นตาม
แผนฯ 10 เดิมไดมีการกําหนดคําจํากัด
คว ามและองคป ร ะกอบย อยของ
องคประกอบดานสุขภาวะไวอยาง
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 นี้โดย

มิติเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิตยัง
ไม ไ ด ถู ก เน นย้ํ า ใน โครงกา ร
ปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทยท่ีสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสั งคมแหงชา ติ
(สศช.) พัฒนาขึ้นตามแผนฯ 10
เดิม จึงเสนอใหเพิ่มตัวชี้วัดหลัก
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง

กับองคประกอบดาน
“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
ชีวิตอยางยั่งยืนยึดหลักปรัชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งม า
เสริมสรางศักยภาพของคนใน
ทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดาน
รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มี
สติปญญาท่ีรอบรูและมีจิตใจท่ี
สํานึกในคุณธรรมจริยธรรมมี
ความเพียรและรู คุณคาความ
เปนไทยมีโอกาสและสามารถ
เรียนรูตลอดชีวิต

ความหมายของสุขภาวะครอบคลุมถึง
ภาวะท่ีบุคคลปราศจากโรคภัยไขเจ็บมี
รางกายแข็งแรงสมบูรณมีอายุยืนยาวมี
จิตใจดียึดมั่นในคุณธรรมดําเนินชีวิต
อยางมีสติสัมปชัญญะและใฝรูสามารถ
คิดเปนทําเปนมีเหตุผล

หรือตัวชี้วัดเสริมท่ีเก่ียวของกับ
การเรียนรูตลอดชีวิต
อยางไรก็ดีตามขอสังเกตท่ีกลาว
ไปแลวขางตน “การเรียนรูตลอด
ชีวิต” ตามนิยามท่ีทบทวนในสวน
แรกนั้น จะเปนการพิจารณาถึง
กระบวนการภายในตัวบุคคล ซึ่ง
การจะจัดเก็บขอมูลและวัดยากใน
เชิงปริมาณ การจัดเก็บขอมูลใน
มิติ

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็ง
ภาคเกษตรความม่ันคงของ
อ า ห า ร แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ ห
ความสํ า คัญ กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เปนฐานการผลิตภาคเกษตรให
เ ข ม แ ข็ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช
ประโยชนไดอยางยั่งยืนเพื่อให
ภาคเกษตรเปนฐานการผลิต
อาหารและพลังงานท่ีมีความให
ความสําคัญกับการสรางความ
มั่นคงดานอาหาร

การมีสุขภาวะท่ีดีสวนหนึ่งเปนผลจาก
ความมั่นคงทางดานอาหารท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

ประเด็นความเขมแข็งของภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงานเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบหลักดานสิ่งแวดลอม
ดังนั้นจึงไมมีขอเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบ
หลักการมีสุขภาวะนี้โดยตรง

4. ยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและ
ย่ังยืน
ใหความสํ า คัญ กับการปรับ
โครงสร า งเศรษฐกิจโดยใช
วิ ท ย า ศ า ส ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี
นวัตกรรมความคิดสรางสรรค
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปน
พื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู

แมวาสุขภาพท่ีดีเปนผลทางออมของ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจในอดีตท่ี
ผ านมาพบวาการมุ งพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอ
ปญหาการเกิดสังคมในหลายมิติ นิยาม
ของสุขภาวะท่ีกําหนดวาสุขภาวะท่ี
หมายรวมถึงการดําเนินชีวิตอยางมี
สติสัมปชัญญะและใฝรูสามารถคิดทํา
เปนมีเหตุผลอยูในสังคมไดอยางเปน
ปกติสุขนั้นมีความเชื่อมโยงกับ

ประเด็นความเขมแข็งของภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงานเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบหลักดานเศรษฐกิจ
ดังนั้นจึงไมมีขอเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบ
หลักการมีสุขภาวะนี้โดยตรง
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง

กับองคประกอบดาน
“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
การพัฒนา ท่ีมี คุณภาพและ
ยั่งยืน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร ป รั บ โ ค ร งส ร า ง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แ ล ะ ยั่ ง ยื น ใ น แ ง ท่ี ว า แ ม ว า ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีมากขึ้น
เพียงใดตราบใดท่ีประชาชนสามารถ
ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะและ
ใฝรูสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผลก็
จ ะ ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ รู เ ท า ทั น คว า ม
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจสงผลกระทบทางลบ
ตอตนเองครอบครัวและสังคม

5. ยุทธศาสตรการสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
มุงเชื่อมโยงมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติ
ของความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคตางๆบนพื้นฐานของ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันและมี
ภู มิ คุ ม กั น ต อ ก ร ะ แ ส ก า ร
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ฐานการผลิตและการลงทุนของ
ประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

การเชื่อมโยงระหวางกันในภูมิภาค
อาเซียนสงผลตอความทาทายทางดาน
สุขภาพ อาทิ การพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานประชากรท่ีจะเกิดขึ้นหรือ
โรคติดตอ ท่ีมาพรอมกับการเข าสู
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นความเขมแข็งของภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงานเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบหลักเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตรการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
มุ ง บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงผลตอสุขภาพโดยตรงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนการพัฒนาสังคมคารบอนตํ่า
แ ล ะ เ ป น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ประเด็นความเขมแข็งของภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงานเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบหลักสิ่งแวดลอม
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง

กับองคประกอบดาน
“การมีสุขภาวะ”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“การมีสุขภาวะ”
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให
ความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟู
และสรางความมั่นคงของฐาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมปรับกระบวนทัศน
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
ประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจ
และสังคมคารบอนตํ่าและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

การมีสุขภาพท่ีดี

5.1.3 การปรับปรุงตัวชี้วัด
สศช. และคณะท่ีปรึกษาไดมีการทําความเขาใจในเบ้ืองตนในหลักการ/แนวทางการปรับปรุง

ดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ท่ีมุงเนนการใหดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ เปนเคร่ืองมือวัดผลกระทบสุดทายของการ
พัฒนา (ends) ท่ีเกิดข้ึนกับคน มิไดวัดวิธีการ (means) โดยในการเลือกตัวช้ีวัดใหคํานึงถึง
ความสามารถในการสะทอนประเด็นท่ีตองการวัดไดอยางถูกตอง (Validity) และความสามารถท่ีจะ
ไดมาซ่ึงสถิติขอมูลมีการจัดเก็บอยางตอเน่ือง มีความถี่ในการจัดเก็บท่ีเหมาะสม และจัดเก็บโดย
หนวยงานท่ีนาเช่ือถือหรือเปนหนวยงานหลักในประเด็นน้ันๆ

ดังน้ัน ในการปรับปรุงตัวช้ีวัดในองคประกอบหลัก “การมีสุขภาวะ” จึงมุงเนนท่ีการทบทวน
องคความรู นิยาม และทบทวนวาตัวช้ีวัดท่ีใชอยูเดิมสามารถสะทอนใหเห็นถึงประเด็นการวัดไดอยาง
เหมาะสมหรือไมหรืออยางไร โดยยึดนิยามของคําวาสุขภาวะเดิมท่ี สศช. ใช ท้ังน้ีแมจะพิจารณาแลว
วานิยามของคําวา “สุขภาวะ” ท่ีสศช. ใชจะยังเนนท่ีสุขภาพกาย จิต การมีคุณธรรมและสติปญญาใฝรู
น้ัน นิยามดังกลาวยังไมไดเนนท่ีความเช่ือมโยงกับมิติเชิงสังคมโดยตรงภายในองคประกอบยอยสุข
ภาวะ ดังเชนความหมายของคําวาสุขภาพท่ีไดถูกนิยามโดย พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติท่ีกําหนดวา
สุขภาพ หมายถึง “ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยง
กันเปนองครวมอยางสมดุล” คณะท่ีปรึกษาเห็นวาความเช่ือมโยงไปสูมิติเชิงสังคมจะสะทอนใหเห็นอยู
แลวในองคประกอบหลัก “ครอบครัวอบอุน” และ “ชุมชนเขมแข็ง” กลาวคือหากประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดีก็จะสามารถทําหนาท่ีทางสังคมตางๆได ไมวาจะเปนการดูแลซ่ึงกันและกันใน
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ครอบครัว การทําหนาท่ีของตนอยางเหมาะสมตามชวงวัยอยางเหมาะสมและเขารวมเปนสวนหน่ึงของ
ชุมชนได ตัวช้ีวัดเสริมท่ีท่ีปรึกษาเสนอเพิ่มในองคประกอบการมีสุขภาวะ เชนตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการเปน
จิตอาสา ก็เปนสวนหน่ึงท่ีเช่ือมโยงการมีสุขภาวะทางจิตใจท่ีดีของบุคคลอันสงผลไปถึงการแบงปนไป
ยังบุคคลอื่นและสังคม

ในสวนของการคิดเกณฑมาตรฐานจากท่ีประชุมคณะกรรมการการกํากับการศึกษาโครงการฯ
ไดสรุปแนวทางในการคิดเกณฑมาตรฐานโดยใหใช 3 แนวทางหลักไดแก (1) การใชคาคาดหวัง
(2) การใชมาตรฐานนานาชาติ และ (3) การใชคาท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับได

ในภาพรวมของการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ (องคประกอบหลักการมีสุขภาวะ) ในคร้ังน้ี
คณะท่ีปรึกษายึดตามโครงสรางเดิมในสวนขององคประกอบยอย แตเนนท่ีการพิจารณาใหตัวช้ีวัด
สามารถประเด็นการวัดไดเหมาะสมมากข้ึนและการปรับปรุงวิธีการคํานวณจากฐานขอมูลท่ีนาเช่ือถือ
และคุมรวมประเด็นท่ีตองการวัดมากข้ึน จากการทบทวนขอมูลตามรายตัวช้ีวัดและรับฟงความคิดเห็น
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบาย
ประกอบ ในแตละองคประกอบยอย ไดดังตอไปน้ี

ตารางที่ 5-3: สรุปตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ “การมีสุขภาวะ”

องคประกอบยอย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม
สุขภาพกายดีและ
จิตดี

1.รอยละประชากรท่ีสุขภาพดตีอประชากร
ท้ังหมด

2.อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
3.อัตราผูปวยสุขภาพจิตตอประชากรแสน
คน

1.อัตราการออกกําลังกายเปนประจํา
2.อัตราการเขาถึงสวัสดิการดานสุขภาพ
3.คาใชจายดานสุขภาพของประเทศตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ
4.สัดสวนคนในครัวเรือนทํากิจกรรม
สาธารณะของหมูบาน

การมีคุณธรรม และ
สติปญญา ใฝรู

1. สัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคน
2. อัตราการเรียนรู (Functional Literacy

Rate) 9 ปขึ้นไป
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ย
ของ 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ ป. 6 ม.
3 และ ม.6)

1.คนอายุ 6 ปขึ้นไปท่ีปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.อัตราการรับรู ข อมู ลข าวสาร ท่ี เปน
ประโยชน อยางนอย 5 ครั้ง
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แผนภาพที่ 5-2 : สรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบสําหรับองคประกอบหลัก “การมีสุขภาวะ”
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5.1.4 สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุข ในองคประกอบ “การมีสุขภาวะ”

ตาราง 5-4 สรุปคาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานการมีสุขภาวะระหวางป พ.ศ. 2550 – 2555 โดย
คาดัชนีท่ีคํานวณแลวจะถูกแสดงอยูในตารางท่ี 5-5

ตารางที่ 5-4: คาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีองคประกอบ “การมีสุขภาวะ”

2550 2551 2552 2553 2554 2555
สุขภาพกายและจิตดี
รางกายแข็งแรง

- ประชากรท่ีสุขภาพดีตอประชากร
ท้ังหมด(รอยละ)

85.86 85.02 83.77 82.43 81.15 81.15

อายุยืนยาว
- อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 74.07 74.07 74.07 74.07 75.38 75.38
จิตใจดี

- อัตราผูปวยสุขภาพจิตตอประชากร
แสนคน

2,125.80 2,262.42 2,266.01 2,346.22 2,608.85 2,840.89

การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู
- สัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคน

(รอยละ)
7.00 7.59 7.96 8.00 7.92 8.86

- อัตราการเรียนรู(Functional Literacy
Rate) 9 ปขึ้นไป

42.54 43.37 44.37 45.94 46.52 46.52

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน
เฉลี่ยของ 4 วิชาหลักของนักเรียน
ระดับ ป.6 ม.3 และม.6)

39.07 38.50 33.23 31.79 38.85 37.44

ตารางที่ 5-5: สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันดานการมีสุขภาวะ
2550 2551 2552 2553 2554 2555

ภาพรวม 87.04 84.75 82.32 81.47 82.92 79.92
สุขภาพกายและจิตดี 91.97 89.83 89.33 87.86 85.42 83.42
รางกายแข็งแรง

- ประชากรท่ีสุขภาพดีตอประชากร
ท้ังหมด(รอยละ)

96.29 95.34 93.95 92.44 91.01 91.01

อายุยืนยาว
- อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 89.21 89.21 89.21 89.21 91.59 91.59
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2550 2551 2552 2553 2554 2555
จิตใจดี

- อัตราผูปวยสุขภาพจิตตอประชากร
แสนคน

90.41 84.95 84.82 81.92 73.67 67.65

การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู 82.11 79.67 75.32 75.09 80.41 76.42
- สัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคน

(รอยละ)
97.29 89.72 85.55 85.13 85.98 76.86

- อัตราการเรียนรู(Functional Literacy
Rate) 9 ปขึ้นไป

70.90 72.28 73.95 76.57 77.54 77.54

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน
เฉลี่ยของ 4 วิชาหลักของนักเรียน
ระดับ    ป. 6 ม. 3 และม.6)

78.13 77.01 66.46 63.58 77.71 74.87

5.1.5 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวชี้วัดในอนาคต

1) องคประกอบยอยสุขภาพกายและจิตดี

ท่ีปรึกษาเสนอใหยังคงประเด็นการวัดเดิมไว และเสนอใหเพิ่มเติมตัวช้ีวัดเสริมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การเขาถึงสวัสดิการสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน และคาใชจายดานสุขภาพตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ ซ่ึงถูกรวมเขามาเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นการวัดและประเด็นการพัฒนา
ตามแผน ฯ เนนท่ีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมท่ีมี
คุณภาพ

ในมิติสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะถือวามีการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมในมิติสุขภาพ
ท่ีดีเน่ืองจากประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิทางสุขภาพไดจาก 3 สวนหลักไดแก สิทธิขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ สิทธิจากกองทุนประกันสังคม และสิทธิจากหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตยังพบวายังมี
ประชาชนสวนหน่ึงท่ียังไมสามารถเขาถึงสิทธิเหลาน้ีไดเน่ืองจากขาดหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และ
ท้ังน้ียังไมรวมถึงประชาชนท่ีมีสิทธิแตไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิน้ันไดจริง เชนปญหา
การมีสิทธิแตไมรูวิธีการใชสิทธิ ปญหาเร่ืองการเขาสูระบบการสงตอ เปนตน

ตัวช้ีวัดเดิม “อัตราการเจ็บปวยตอประชากรพันคน” ท่ีปรึกษาเสนอใหพิจารณาปรับเปนรอยละ
ประชากรท่ีสุขภาพดีตอประชากรท้ังหมด เน่ืองจากฐานขอมูลเดิม ท่ี สศช. ใชคืออัตราการเจ็บปวย (ตาม
กลุมสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค) โดยเปนผูปวยนอก ไมนับรวมผูปวยใน ซ่ึงยังมีขอจํากัดดวยความ
ครอบคลุมของโรค ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาการใชขอมูลจํานวนผูปวยใน จําแนกตามกลุมสาเหตุปวย (75
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กลุมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข จัดเก็บจากแหลงขอมูลเดียวกันคือกระทรวงสาธารณสุขจะ
สะทอนความรุนแรงของโรคท่ีตองการการดูแลมากกวา

ท่ีปรึกษาเสนอตัวช้ีวัดเสริมเกี่ยวกับ “การเขาถึงสวัสดิการดานสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน” เพื่อให
สะทอนประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ตามแผนฯ 11 ท่ีเนนการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมใหมีคุณภาพ
และครอบคลุมอยางท่ัวถึง ตัวช้ีวัดแตละตัวยังเนนการเปนตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคเชิงผลลัพธและเปน
ตัวช้ีวัดเชิงเหตุผลการเขาใจ (Sensible indicator) ท่ีสะทอนประเด็นการวัดท่ีกําหนดอยางชัดเจน และ
ตัวช้ีวัดเสริมเกี่ยวกับคาใชจายดานสุขภาพ

ประเด็นการวัดการมีจิตใจดี เดิมท่ีใชอัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนเปนตัวช้ีวัด
หลักน้ัน แมวาอัตราการฆาตัวตายสําเร็จจะถือเปน Sensible indicator แตท่ีปรึกษาเสนอใหใชตัวช้ีวัดท่ี
สามารถสะทอนประเด็นการวัด “การมีจิตใจดี” หรือ ”การมีสุขภาพจิตท่ีดี” ไดดีข้ึน  อีกประเด็นหน่ึงคือ
การฆาตัวตายสําเร็จอาจถูกมองวาเปนปลายทาง (Ends) ของภาวะความเครียดหรือการท่ีไมสามารถ
จัดการกับปญหาของบุคคลได แตการมีจิตใจดี นาจะมองรวมถึง การไมเจ็บปวยดวยโรคทางจิต/ประสาท
ดวย  โดยตัวช้ีวัดใหมท่ีเสนอ ซ่ึงขอมูลจัดเก็บโดยกรมสุขภาพจิตน้ัน “จํานวนและอัตราผูปวยสุขภาพจิต
ตอประชากรแสนคน” หมายรวมถึง โรค 8 โรคไดแก 1. โรคจิต 2. โรควิตกกังวล 3. โรคซึมเศรา 4.
ปญญาออน 5. โรคลมชัก 6. ผูติดสารเสพติด 7. ปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ และ 8. ออทิสติก รวมท้ังการ
พยายามฆาตัวตายหรือฆาตัวตายสําเร็จ ซ่ึงท่ีปรึกษาเห็นวาเปนตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะทอนประเด็นการวัด
“จิตใจดี” ซ่ึงอยูในองคประกอบยอย “สุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดี” ไดอยางครอบคลุมกวา สามารถ
สะทอนการท่ีบุคคลไมสามารถท่ีจะใชกลไกในการปรับตัวท่ีถูกตอง ไมสามารถปรับอารมณความรูสึกสู
สภาวะสมดุล หรือไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอื่น  อีกท้ังเม่ือพิจารณาลักษณะของตัวช้ีวัด
วาเปนปลายทาง (end) หรือกระบวนการ (mean) น้ัน ท่ีปรึกษาเห็นวา “การฆาตัวตายสําเร็จ” ไมใช
ปลายทางท่ีสมบูรณ เน่ืองจากเปนการอนุมานจากเหตุผลหลักท่ีไมถูกตองท้ังหมด “การฆาตัวตายสําเร็จ”
จะเปนปลายทาง หากขอเท็จจริงแสดงใหเห็นวาผูท่ีมีสุขภาพจิตไมดีทุกคนฆาตัวตาย ย่ิงไปกวาน้ันหาก
พิจารณาในมุมมองของนักวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบซ่ึงใหการวินิจฉัยแลว การปวยทาง
สุขภาพจิตก็ถือไดวาเปนปลายทาง ท่ีรับรูไดมากพอท่ีจะเรียกรองใหนักวิชาชีพหรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหตองมีการดําเนินการ/มีมาตรการปองกันหรือใหความชวยเหลือ

ควรมีการเพิ่มตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการมีจิตอาสา ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดในเชิงบวกและมีนัยของการสงเสริม
การมีจิตอาสาของประชาชนใหมีเพิ่มมากข้ึนดวย  อยางไรก็ดีขอมูลเชิงบวกของการมีจิตใจดี อาทิ การมี
จิตอาสายังไมพบวามีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยหนวยงานใด มีเพียงขอมูลสัดสวนครัวเรือนท่ี
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มีสมาชิกในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน จัดเก็บโดยกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย (ขอมูล จปฐ.)

2) องคประกอบยอยการมีคุณธรรม สติปญญา และใฝรู

สศช. พิจารณาแลวเห็นวาตัวช้ีวัดสัดสวนคดีอาญาตอจํานวนประชากรท่ีใชอยูเดิมมีความ
เหมาะสมในแงของผลกระทบ และการมีอยูของขอมูลท่ีมีการจัดเก็บอยางเปนระบบและมีความถี่ในการ
จัดเก็บท่ีเหมาะสม อยางไรก็ดี ท่ีปรึกษาเสนอใหปรับสัดสวนการวัดเปนพันคน อีกท้ังเสนอใหเพิ่มเติม
ตัวช้ีวัดเสริมเร่ืองการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาเน่ืองจากจะสามารถสะทอนประเด็นการวัดไดดีข้ึน
อยางไรก็ดียังพบขอจํากัดเชนเดียวกันกับตัวช้ีวัดดานสังคมอื่น อันไดแก ขอจํากัดเร่ืองการมีอยูของ
ขอมูล เน่ืองจากการสํารวจการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาในโครงการสํารวจภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ จะมีการจัดเก็บทุก 3 ป ขอมูลลาสุดป พ.ศ.2554 ดังน้ันจึง
พิจารณาเห็นวาขอมูล สัดสวนของคนอายุ 6 ปข้ึนไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยางนอยสัปดาห
ละ 1 คร้ัง จัดเก็บโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (ขอมูล จปฐ.) มีความเหมาะสมท่ีจะใช
เปนตัวช้ีวัดแตเปนตัวช้ีวัดเสริมมากกวาตัวช้ีวัดหลัก

สําหรับประเด็นการวัดเร่ืองการมีความสามารถในการเรียนรูน้ัน เสนอใหคงเดิมเน่ืองจากเปน
ตัวช้ีวัดท่ีเปนสากลและสามารถสะทอนประเด็นการวัดไดเหมาะสมในแงของการมีสติปญญาท่ีทําใหคน
เปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดีสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข อยางไรก็ดี
ท่ีปรึกษาเสนอใหเพิ่มตัวช้ีวัดเสริมท่ีสะทอนใหเห็นมิติเร่ืองการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึงเปนจุดเนนของแผนฯ
11 และแนวทางการศึกษาปจจุบันท่ีไมไดจํากัดอยูเพียงการศึกษาในระบบ ดังน้ันตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับ
การแสวงหาความรูเชน การไดรับรูขาวสารท่ีเปนประโยชน จะชวยสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมความ
พรอมเพื่อใหรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได

ดานสัมฤทธิผลในการเรียน สศช. ช้ีแจงเหตุผลท่ีเดิมใชการวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียน โดยใชคะแนนวิชาหลัก 4 วิชา (ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร) ของนักเรียนระดับ
ป. 6 ม. 3 และ ม. 6 วาเน่ืองจากเปนชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญของการศึกษา อยางไรก็ดี การคํานวณจาก
ขอมูลทุติยภูมิของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปน
ขอมูลจําแนกรายวิชา ช้ันป และปการศึกษา ดังน้ันการคํานวณเองเพื่อใหไดมาซ่ึงคะแนนเฉลี่ยวิชาหลัก
4 วิชา (ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร) ของนักเรียนระดับ ป. 6 ม. 3 และ ม. 6 จึงเปนการ
คํานวณท่ีอาจมีความคาดเคลื่อนในแงของการปดเศษทศนิยม ดังน้ันเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนนอยท่ีสุดอาจจะใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลเปนผูคํานวณจากขอมูลดิบท่ีมี
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จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตําราการศึกษาข้ันพื้นฐาน เห็นวามีแนวโนมท่ี
จะยกเลิกหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีมี 8 กลุมสาระการเรียนรู มาเปนหลักสูตรใหมโดย
เหลือ 6 กลุมสาระ ไดแก 1. ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 2.กลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (STEM) 3. การดํารงชีวิตและโลกของงาน (Work
Life) 4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร (Media Skill and Communication) 5. สังคมและมนุษยศาสตร
(Society and Humanity) และ 6. ภูมิภาคอาเซียนและโลก (ASEAN Region and World) ดังน้ันใน
อนาคตจึงตองมีการทบทวนวาในอนาคตจะเลือกวิชาหลักวิชาใดในการคํานวณเปนดัชนีดานสัมฤทธิผล
ในการเรียนน้ี
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การปรับปรุงตัวชี้วัดองคประกอบหลัก “การมีสุขภาวะ”

องคประกอบยอย(1/2) : สุขภาพกายและจิตดี

ประเด็นการวัดเดิม: (1) รางกายแข็งแรง (2) อายุยืนยาว (3) จิตใจดี

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

 สําหรับองคประกอบยอยสุขภาพกายและจิตดี ยังคงประเด็นการวัดเดิมท้ัง 3 ประเด็น และเสนอตัวช้ีวัดเสริมเกี่ยวกับ “การเขาถึงสวัสดิการดานสุขภาพท่ี
ไดมาตรฐาน” เพื่อใหสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ตามแผนฯ 11 ท่ีเนนการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมใหมีคุณภาพและครอบคลุมอยางท่ัวถึง
ตัวช้ีวัดแตละตัวยังเนนการเปนตัวช้ีวัดระดับเปาประสงคเชิงผลลัพธ (outcome) และเปนตัวช้ีวัดเชิงเหตุผลการเขาใจ (Sensible indicator) ท่ีสะทอน
ประเด็นการวัดท่ีกําหนดอยางชัดเจน และตัวช้ีวัดเสริมเกี่ยวกับคาใชจายดานสุขภาพ

 ท่ีปรึกษาเสนอปรับตัวช้ีวัดยอยเดิม 2 ตัวไดแก อัตราการเจ็บปวยตอประชากรพันคน และอัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคน รายละเอียดการ
ปรับอื่นๆ ดังตารางตอไปน้ี

ประเด็น
การวัด ตัวชี้วัดเดิม ขอเสนอสาํหรับ

การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

1. รางกาย
แข็งแรง

1. อัตราการเจบ็ปวย
ตอประชากรพันคน

-เปลี่ยนตัวชีว้ัด-
เปล่ียนชื่อตัวชี้วัดใหเปนเชิง
บวกเปล่ียนเปนประชากรที่มี
สุขภาพดี

รอยละประชากรทีสุ่ขภาพ
ดี ตอประชากรทั้งหมด
ใชขอมูลจํานวนผูป วยใน
จําแนกตามกลุมสาเหตุปวย
(75 กลุมโรค) จากสถาน
บริการสาธารณสุข  ของ
กระทรวงสาธารณสุข

รอยละประชากรที่
สุขภาพดี (ไมปวยเปน
โรค 75 โรค) ตอ
ประชากรทั้งหมด
ในชวงแผน 9 คือ
89.17

X/B*100 สถิติสาธารณสุข โดย
สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข
http://social.nesdb.go.th/
SocialStat/StatReport_Fi
nal.aspx?reportid=226&t
emplate=2R1C&yeartype
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ประเด็น
การวัด ตัวชี้วัดเดิม ขอเสนอสาํหรับ

การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

=M&subcatid=17
ขอมูลเดิม ที่ สศช. ใชคือ
อัตราการเจ็บปวย (ตาม
กลุมสาเหตุการปวย 21
กลุมโรค) โดยเปนผูปวย
นอก ไมนับรวมผูปวยใน
จากสถิติสาธารณสุข ซ่ึงยัง
มี ข อ จํ า กั ด ด ว ย ค ว า ม
ครอบคลุมของโรค การรับ
เปนผูปวยในสะทอนความ
รุนแรงของโรคมากกวา

-เสนอเพ่ิมตัวชี้วัดเสริม- เพื่อใหเห็นมิติของการปองกัน
การตระหนักการดูแลสุขภาพ
และการเตรียมความพรอมตอ
การเปล่ียนแปลงทางระบาด
วิทยาของโรคที่เก่ียวของกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
หรือการเคล่ือนยายเสรี

อัตราการออกกําลังกาย
เปนประจํา

สํานักงานสถิติแหงชาติ
เขาถึงขอมูลไดจาก เวป
ไซต สศช.
http://social.nesdb.go.th/
SocialStat/StatReport_Fi
nal.aspx?reportid=435&t
emplate=1R3C&yeartype
=M&subcatid=16

-เสนอเพ่ิมตัวชี้วัดเสริม- เพื่อใหสะทอนประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 ตามแผนฯ 11 ที่
เ น นกา รพัฒนาร ะบบกา ร
คุมครองทางสังคมและการ

อัตราการเขาถึงสวัสดิการ
ดานสุขภาพ

อั ต ร า ผู ที่ มี สิ ท ธิ ค า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ต อ
ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง ห ม ด
เทา กับคามาตรฐาน

X/B*100 ขอมูลจํ านวนประชากร
จํ า แ น ก ต า ม ป ร ะ เ ภ ท
สวัสดิการคารักษา
พยาบาลจัดเก็บโดย
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ประเด็น
การวัด ตัวชี้วัดเดิม ขอเสนอสาํหรับ

การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

เขาถึงระบบคุมครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพ

สํานักงานสถิติแหงชาติ
(การสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการ จัดเก็บทุก 2 ป
ขอมูลลาสุดป 2554)
http://service.nso.go.th/n
so/nso_center/project/se
arch_center/23project-
th.htm

-เสนอเพ่ิมตัวชี้วัดเสริม- เสนอเพิ่มตัวชีว้ัดเสริมที่
เก่ียวของกับคาใชจายทาง
สุขภาพเน่ืองจากเปน
Sensible indicator ที่ใหเห็น
ภาระคาใชจายดานสุขภาพที่
ครัวเรือนหรือรัฐตองแบกรับ

คาใชจายดานสขุภาพของ
ประเทศตอผลิตภัณฑมวล
รวมประเทศ

เกณฑขององคการ
อนามัยโลกที่กําหนด
วารายจายสุขภาพของ
ประเทศไมควร
ต่ํากวารอยละ 5 ของ
GDP

(X/B)*100 คาใชจายดานสุขภาพ (คา
ยา คารักษา) ตอคาใชจาย
ของครัวเรือนทั้งหมด
(GDP) ป พ.ศ. 2545 -
2554  รายป
http://social.nesdb.go.th/
SocialStat/StatReport_Fi
nal.aspx?reportid=256&t
emplate=1R2C&yeartype
=M&subcatid=18

2. อายุยืนยาว 2. อายุขัยเฉลีย่เมือ่
แรกเกิด (Life
Expectancy at birth)

-คงเดิม-
เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดทีม่ักจะ
ถูกใชเปนตัวชี้วัดดานสุขภาพ
ในหลายตัวชีว้ัดที่พฒันาโดย
องคกรตางๆ

-คงเดิม- อายุขัยเฉล่ียขั้นสูงสุดที่
ตองพัฒนาใหถึง คือ
80 ปสวนขั้นต่ําสุด คือ
25 ป

( − )( − )×
สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ประเด็น
การวัด ตัวชี้วัดเดิม ขอเสนอสาํหรับ

การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

3. จิตใจดี 3. อัตราการฆาตัว
ตายสาํเร็จตอ
ประชากรแสนคน

-เปลี่ยนตัวชีว้ัด-
เสนอใหใชตัวชี้วัดที่สามารถ
สะทอนประเด็นการวัด “การมี
จิตใจดี” หรือ ”การมีสุขภาพจิต
ที่ดี” ไดดีขึ้น
การฆาตัวตายสําเร็จอาจถูก
มองวาเปนปลายทาง (Ends)
ของภาวะความเครียดหรือการ
ที่ไมสามารถจัดการกับปญหา
ของบุคคลได แตการมีจิตใจดี
น า จ ะมอง รว มถึ ง  ก า ร ไม
เ จ็ บป วยด ว ย โ รคทางจิ ต /
ประสาทดวย หรือแมกระทั่ง
ควรมีการเพิ่มตัวชี้ วัด เสริม
เก่ียวกับการมีจิตอาสา

อัตราผูปวยสุขภาพจิตตอ
ประชากรแสนคน

(รวมอัตราการเจ็บปวยดวย
โรค 8 โรค รวมทัง้การ
พยายามฆาตวัตายหรือฆา
ตัวตาย)

ใชคาเฉล่ียอัตราผูปวย
สุขภาพจติยอนหลังตอ
ประชากรแสนคนเปน
เกณฑมาตรฐาน ที่ไม
ควรใหเกิน คาเฉล่ียป
2545-2549 เทากับ
1,922  คน

(B/X)*100 อัตราผูปวยสุขภาพจิต
จัดเก็บโดยกรมสุขภาพจติ
กระทรวงสาธารณสุข
จัดเก็บทุกป สามารถ
ยอนหลังไดถึงป 2540
http://www.dmh.go.th/rep
ort/report1.asp

-เสนอเพ่ิมตัวชี้วัดเสริม- แผนฯ 11 มุงพฒันาคนใหมี
ศักยภาพดวยการเสริมสราง
ทักษะใหมจีิตอาสา ดังน้ันจึง
เสนอใหเพิ่มตวัชีว้ัดเสริม
เก่ียวกับการมจีิตอาสาหรือจิต
สาธารณะของประชาชน

สัดสวนคนในครัวเรือนทํา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมูบาน

สัดสวนคนในครัวเรือน
มีสวนรวมกับกิจกรรม
สาธารณะของหมูบาน
รอยละรอย

X/B*100 ขอมูลตัวชี้วัด จปฐ.
กรมการพัฒนาชุมชน
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องคประกอบยอย(2/2) : การมีคุณธรรม สติปญญา และใฝรู
ประเด็นการวัดเดิม: (1) ยึดม่ันในศีลธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความเมตตาตอมนุษย (2) มีความสามารถในการเรียนรู และ (3) มีการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

 สําหรับองคประกอบยอยการมีคุณธรรม สติปญญา และใฝรู  ยังคงประเด็นการวัดเดิม 3 ประเด็น แตเสนอเพิ่มเติมตัวช้ีวัดเสริมเกี่ยวกับการเรียนรูตลอด
ชีวิตในประเด็นการวัดมีความสามารถในการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ของแผนฯ 11 เกี่ยวกับการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน ย่ิงไปกวาน้ัน การเรียนรูตลอดชีวิตเปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหบุคคลสามารถปรับตัวไดกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงท้ังมิติทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ

ขอมูล
1.ยึดมั่นใน
ศีลธรรม มี
ความซื่อสัตย
สุจริต มีความ
เมตตาตอ
มนุษย

1. สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรแสนคน

-คงเดิม แตปรับสัดสวนการ
วัด และเกณฑมาตรฐาน-
จากการอภิปรายในการประชมุ
กับ สศช. ที่ประชุมเห็นวา
ตัวชีว้ัดน้ีมีความเหมาะสมใน
แงของผลกระทบ และการมีอยู
ของขอมูล
แตปรับสัดสวนการวัดเปนพัน
คน “สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรพันคน”

สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรพันคน

ใชคาเฉล่ีย ป 2545-
2549 เทากับ 6.81 คดี
ตอประชากรพันคน
เปนเกณฑมาตรฐาน
(ตัวเลขเดิมที่ สศช. ใช
คือ 1.2 คดีตอ
ประชากรพันคน ซ่ึงคือ
อัตราคดีรับแจงที่เคย
เกิดขึ้นต่ําสุด)

B/X*100 ใชขอมูลสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ คดีอาญา 5 กลุม
คดี ไดแก
กลุมที่ 1 เปนคดีประเภท
อุกฉกรรจและสะเทือน
ขวัญ
กลุมที่ 2 เปนคดีประเภทที่
เก่ียวกับชวีิต รางกายและ
เพศ กลุมที่ 3 กลุม
คดีอาญาที่นาสนใจ
กลุมที่ 4 กลุมคดี
ประทุษรายตอทรัพย
กลุมที่ 5 กลุมคดีที่รัฐเปน
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

ผูเสียหาย
(เน่ืองจากมีการนับซํ้าจึงมี
การปรับขอมูลเพื่อไมใหมี
การนับซํ้า)
http://service.nso.go.th/n
so/web/statseries/statseri
es13.html

-เสนอเพ่ิมตัวชี้วัดเสริม- ระดับการปฏิบัติตาม
หลักคําสอนทางศาสนา
ประเด็นการวัดยึดมั่นใน
ศีลธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต
มีความเมตตาตอมนุษยมี
ความเปนนามธรรมสูงและมี
มิติการวัดมากกวาหน่ึงมิติ
เสนอปรับเปล่ียนเปนตัวชี้วัดที่
เปนเชิงบวกและสะทอน
ประเด็นการวัด (1) ยึดมั่นใน
ศีลธรรมมคีวามซ่ือสัตยสุจริตมี
ความเมตตาตอมนุษย

คนอายุ 6 ปขึ้นไปที่ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสปัดาหละ 1 คร้ัง

คนอายุ 6 ปขึ้นไปที่
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอยางนอย
สัปดาหละ 1 คร้ัง รอย
ละรอย

B/X*100 ขอมูลตัวชี้วัด จปฐ. โดย
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

2. มี
ความสามารถ
ในการเรียนรู

2. อัตราการเรียนรู
(Functional Literacy
Rate) 9 ปขึ้นไป

-คงเดิม-
เปนตัวชี้วัดที่เปนสากล และใช
วั ด ด า น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ใ ช
แพรหลาย

-คงเดิม- ใชอัตราการเรียนรูขั้น
สูงที่ตองพัฒนาใหถึง
คือ สูงสุดรอยละ 60
Functional Literacy

[(X-Bmin)
/(Bmax-Bmin)]
*100

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

ยูเนสโกใหความหมายของ
“การเรียนรู” วาหมายถึง
“ระดับการอานออกเขียนได
และการคิดคํานวณเบื้องตนที่
ทําใหสามารถปรับใชทักษะ
ระดับดังกลาวในการแกไข
ปญหาในชวีิตประจําวันได “

Rate มักจะหมายถึง
สัดสวนของประชากรที่
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น
ประถมศึกษาปที่หกใน
ระบบโรง เ รียนห รือ
เทียบเทาตอประชากร
ทั้ง จึงใชคาเกณฑเดิม
ไ ด แ ก  ใ ช สั ด ส ว น
ประชากรอายุ 15 ปขึ้น
ไปที่มีการศึกษาอยาง
นอย 9 ปขึ้นไป

-เสนอเพ่ิมตัวชี้วัดเสริม- เพิ่มตัวชี้วัดเสริมเก่ียวกับดาน
การเรียนรูตลอดชีวิต หรือการ
เ รียนรู อย างตอเ น่ือง ซ่ึ งจะ
สะทอนยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาคนสู สั งคมแห งการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียว พบวา การเรียนรูตลอด
ชีวิต น้ันหมายถึง การรับรู
ความรู ทักษะ และเจตคติ ของ
บุคคลจากการเรียนรูดวยวิธี
เรียนตางๆ และสามารถทําให

อั ต ร า ก า ร รั บ รู ข อ มู ล
ขาวสารที่เปนประโยชน
อยางนอย 5 คร้ัง

เน่ืองจากการเรียนรูตลอด
ชีวิตมีความเปนนามธรรมสูง
แ ล ะ ห ม า ย ถึ ง
กระบวนการพัฒนา /การ
เรียนรูภายในตัวบุคคล ซ่ึงมี
ความยากในการระบุตัวชี้วัด
ที่ตรงกับความหมายของการ
เรียนรูตลอดชีวิตโดย

การรับรูขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนอยาง
นอย 5 คร้ัง จํานวน
รอยละรอย

B/X*100 ขอมูลตัวชี้วัด จปฐ. โดย
ก ร ม ก า ร พัฒ นา ชุ ม ช น
กระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

บุ ค ค ล น้ั น เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
ตนเองได
“การเรียนรูตลอดชีวิต” น้ันเปน
การพิจารณากระบวนการ
ภายในตัวผูเรียนโดยมีความ
เชื่อพื้นฐานวาบุคคลคือผูที่ทํา
ใหเกิดการเรียนรู การเรียนรูจึง
เปนกิจกรรมของผูเรียน

สมบูรณ อยางไรก็ดีการรับรู
ข อ มู ล ข า ว ส า ร ที่ เ ป น
ประ โย ชน ถื อ เป นป จ จั ย
สําคัญปจจัยหน่ึงที่ชวยให
บุคคลเกิดการพัฒนา/เรียนรู
จปฐ. ไดใหนิยาม การไดรับรู
ขาวสาร หมายถึง การไดยิน
ไดฟง ไดอาน ไดดู จากส่ือ
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
ห นั ง สื อ พิ ม พ  ว า ร ส า ร /
นิตยสาร หอกระจายขาว
อิน เตอร เ น็ ต  ร วมถึ ง ส่ื อ
บุ คคล  เช น  อาสาสมั ค ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ป ร ะ จํ า
ห มู บ า น  ( อ ป ม . )  เ ว ที
ชาวบาน เวทีประชาชน การ
เข า ร วม รับฟ งข อมู ลการ
ประชาสัมพันธโครงการตาง
ๆ อันเปนประโยชน  หรือ
อยางใดอยางหน่ึง เปนตน

3. มีการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (คะแนนเฉลี่ย
ของ 4 วิชาหลักของ

-คงเดิม-
เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดที่เปนมี
ความเปนสากล และการใช

-คงเดิม- เปาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่
11 เทากับ 50 คะแนน

(X/B)*100 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ
ขอมูล

นักเรียนระดับ ป.6 ม.
3 และ ม.6

คะแนนเฉล่ีย 4 วชิาหลักของ
นักเรียนระดับ ป.6 ม.3 และม.
6 มีความเหมาะสมเน่ืองจาก
เปนระดับการศึกษาชวง
เปล่ียนผานกอนเขาสูการ
ทํางาน
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5.2 องคประกอบหลักครอบครัวอบอุน

5.2.1 ทบทวนองคความรูของแนวคิดที่เก่ียวของในแตละองคประกอบหลัก

โครงการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พัฒนาข้ึนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดมีการกําหนดนิยาม คําวา “ครอบครัวอบอุน” วาหมายถึง กลุม
บุคคลท่ีมีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ ในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมายในบรรยากาศ
ท่ีสงบสุข ดวยการทําหนาท่ีของครอบครัวไดอยางเหมาะสมและมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน สามารถ
ดํารงชีวิตอยู ในสังคมไดอยางม่ันคง โดยครอบครัวอบอุนประกอบดวยองคประกอบยอย 3
องคประกอบ ไดแก

(1) บทบาทหนาท่ีของครอบครัว หมายถึง การทําหนาท่ีของครอบครัวท่ีจะดูแลความตองการ
และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกตองรูจักทํามาหากิน มีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหนาท่ีตอตนเองและตอสมาชิกในครอบครัว

(2) สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยูรวมกันของสมาชิกหลายชวงวัยท่ีมีปฏิสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน มีความผูกพัน เคารพกันและกัน และเอื้ออาทรตอกัน

(3) การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายไดพอเพียงเพื่อท่ีจะสามารถ
จัดการใหสมาชิกในครอบครัวดํารงชีวิตในสังคมไดอยางม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัยอยางสุขสบาย
และสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต

ท่ีปรึกษาพิจารณาแลวเห็นวานิยามของคําวาครอบครัวอบอุนและนิยามขององคประกอบยอย
มีความเหมาะสมและสอดคลองท่ีจะใชเปนตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยในแผนฯ ฉบับ
ปจจุบันโดยเฉพาะเม่ือมองความเช่ือมโยงตั้งแตระดับปจเจกบุคคล แผขยายออกไปสูระดับครอบครัว
ดังจะเห็นไดวาแมวาจะเปนมิติดานครอบครัวแตองคประกอบยอยไมไดมองท่ีครอบครัวในลักษณะ
หนวย(Unit) ในภาพรวมเพียงอยางเดียวแตยังเนนท่ีการทําหนาท่ีของปจเจกในครอบครัว เชนการมอง
ท่ีการดูแลซ่ึงกันและกันในครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลเด็กและผูสูงอายุในครอบครัว
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5.2.2  ศึกษาประเด็นพัฒนา 9 ประเด็นและ 6 ยุทธศาสตร แนวคิดใหมที่มีผลตอการปรับปรุง
ดัชนี

5.2.2.1 แนวคิดและองคความรูที่เก่ียวของ

1) แนวคิดครอบครัวและรูปแบบครอบครัว

ในอดีต ความหมายของครอบครัวมักหมายถึงความสัมพันธทางสายโลหิต ไดแก บิดา มารดา
บุตร และแมจะมีเครือญาติ ก็ยังคงหมายถึงผูท่ีมีความสัมพันธกันทางสายโลหิตรวมกัน เชน ปู ยา ตา
ยาย พี่ ปา นา อา  แตในปจจุบัน เน่ืองจากรูปแบบของครอบครัวและความสัมพันธมีรูปแบบและ
ซับซอนมากข้ึน จึงทําใหคํานิยามของครอบครัว สะทอนความหลากหลายและพลวัตดังกลาวมากข้ึน
ดังท่ีนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 โดยสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดกําหนดนิยามของ
ครอบครัวไววา “ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันและใชชีวิตรวมกัน ทําหนาท่ีเปน
สถาบันหลัก เปนแกนกลางของสังคมท่ีเปนรากฐานสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลาย
รูปแบบและหลายลักษณะ นอกเหนือจากครอบครัวท่ีครบถวนท้ังบิดา มารดาและบุตร”

ครอบครัวมีบทบาทหนาท่ีอยางนอย 3 ประการ 1.เปนแหลงขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ใหการอบรม การเรียนรู การถายทอดทางวัฒนธรรม ประเพณีและชีวิตความเปนอยู การสราง
บุคลิกภาพ ระบบวิธีคิด การใหคุณคาของสิ่งตางๆ 2.เปนแหลงถายทอดวิชาชีพและฝกฝนอาชีพ การ
บมเพาะใหเปนผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีคุณภาพและ 3.เปนแหลงใหการสังคมสงเคราะหเบ้ืองตน มีความ
เอื้ออาทร ใหความชวยเหลือในเครือญาติในสภาวะวิกฤติตาง ๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย, 2556)
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ตารางที่ 5-6: โครงสรางของครัวเรือนอัตราการจดทะเบียนสมรสและอัตราการจดทะเบียนการหยา ป พ.ศ. 2523 - 2553

โครงสรางของครัวเรือน 2533 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553
จํานวนครัวเรือน (พัน
ครัวเรือน)

1/ 12,318 15,877 16,910 17,309 17,853 18,433 19,017 19,583 20,089 20,608 21,143 21,382

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย 2/ 4.4 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.2 3.2 3.3

ประเภทของครัวเรือน 3/ รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ครอบครัวเด่ียว 67.6 60.3 56.2 55.5 54.5 53.2 53.9 54.5 53.9 53.3 53.1 52.3

สามีและภรรยา 12.5 13.4 13.5 13.9 13.9 14.9 14.8 14.4 14.4 15

สามีและภรรยาและ
ลูก

35.4 34.4 33.2 31.7 32.8 32.4 31.9 31.5 31.1 29.7

สามีหรือภรรยาและ
ลูก

8.3 7.7 7.8 7.6 7.2 7.2 7.2 7.4 7.6 7.6

ครอบครัวขยาย 26.2 29.6 31.7 32.1 33.3 34 34.5 33.8 34.5 34.6 35.1 34.5

ครอบครัวที่อยูคน
เดียว

6.2 10.1 11.5 11.8 11.6 12.3 11.1 11.2 11.2 11.6 11.4 12.6

ครอบครัวอยูรวมกับ
คนที่ไมใชญาติ

0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6

เพศของหัวหนาครัวเรือน 3/ ชาย 80.6 73.8 74.3 73.8 73.2 72.1 70.4 69.6 69 68.8 68.2 67
หญิง 19.4 26.2 25.7 26.2 26.8 27.9 29.6 30.4 31 31.2 31.8 33

อัตราการจดทะเบียนสมรส
(คูตอพันครัวเรือน)

4/ 20.4 19.2 16.9 18.4 19.8 18.2 17.8 15.3 15.5 14.2 7.9

อัตราการจดทะเบียนหยา (คู
ตอพันครัวเรือน)

4/ 4.3 4.5 4.5 4.5 4.7 4.8 4.7 5 5.3 5.2 2.6

1/ - ขอมูลป 2513 2523 2533 และ 2543 สํามะโนประชากรและเคหะ สํานกังานสถิติแหงชาติขอมูล ป 2544 - 2552 กรมการปกครอง 2/ - ขอมูล ป 2513 2523  2533 และ 2543 สํามะโนประชากรและเคหะ ขอมูลป 2545-2552 รายงานการสาํรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมครวัเรือน สาํนักงานสถิติแหงชาติ 3/ - ขอมูล ป 2513 2523 2533 และ 2543 สํามะโนประชากรและเคหะขอมลูป 2544-2552 เครื่องช้ีภาวะสงัคมสํานกังานสถิติแหงชาติ
4/ - กรมการปกครอง ประมวลผลโดยสํานักพฒันาฐานขอมูลและตัวช้ีวดัภาวะสงัคมสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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5.2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับครอบครัวเขมแข็ง

Olson’s Family Circumplex Model
โมเดลของ เดวิด เอช ออลซันและคณะ ท่ีเรียกวา The Family Circumplex Model or Family

Map เปนแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแข็งแรง หรือครอบครัวเขมแข็ง (Healthy families) ซ่ึงไดอธิบาย
องคประกอบของครอบครัวเขมแข็งไววาประกอบดวย 3 มิติ สําคัญไดแก 1) การยึดเหน่ียวระหวางกัน
(Cohesion) ซ่ึงมีนัยเกี่ยวกับการอยูรวมกันหรือความใกลชิดกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 2) ความ
ยืดหยุน (Flexibility) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมในชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลง และ 3) การสื่อสาร (Communication) เปนการเอื้ออํานวยชวยพัฒนาใหครอบครัวเพิ่ม
ความรูสึกใกลชิดกัน และการประสบความสําเร็จในการแกปญหา (Olson, D.H., 1999)

การยึดเหน่ียวระหวางกัน การยึดเหน่ียวหมายถึงการมีความรูสึกใกลชิดแนบแนนทางอารมณ
กับอีกบุคคลหน่ึง สําหรับในครอบครัวจะเกิดข้ึนในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูและการใหความรัก

ความยืดหยุน หมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ บทบาท และ
กฎระเบียบเม่ือมีความจําเปน โดยพื้นฐานแลวมีมโนทัศนเกี่ยวของกับภาวะผูนํา (การควบคุม หลักการ/
ระเบียบปฏิบัติ) แบบการเจรจาตอรอง ความสัมพันธในเชิงบทบาท กฎ ระเบียบในความสัมพันธ จุดเนน
ของมิติดานความยืดหยุนคือ ระบบหาจุดสมดุลระหวางการมีเสถียรภาพกับการเปลี่ยนแปลงอยางไร

การสื่อสาร การสื่อสารในครอบครัวเปนกุญแจสําคัญในการสราง ใหการสนับสนุน คงรักษา
หรือทําลายครอบครัว และมีความสําคัญเปนปจจัยเอื้ออํานวยในการขับเคลื่อนในอีก 2 มิติขางตน

5.2.2.3 การทบทวนสถานการณดานครอบครัว

ในป พ.ศ. 2553 พบวา ประเทศไทยมีจํานวนครอบครัว 21,382,000 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2554) โดยประเภทของครัวเรือน แบงออกเปน 4 ประเภท ประเภทแรก คือ ครอบครัวเดี่ยว
รอยละ 52.3 โดยแบงเปน สามีและภรรยารอยละ 15.0 สามีและภรรยาและลูกรอยละ 2.97 สามีหรือ
ภรรยาและลูกรอยละ 7.6 ประเภทท่ีสอง คือ ครอบครัวขยายรอยละ 34.5 ประเภทท่ีสาม คือ อยูคนเดียว
รอยละ 12.6 และประเภทท่ีสี่ คือ อยูกับคนท่ีไมใชญาติรอยละ 0.6 เพศของหัวหนาครัวเรือน  เพศชาย
รอยละ 67.0 เพศหญิงรอยละ 33.0 กลาวโดยสรุปจะเห็นวาครัวเรือนสวนใหญปจจุบันเปนครัวเดี่ยวเปน
สวนใหญและเพศชายยังทําหนาท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)
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ตารางที่ 5-7: โครงสรางครัวเรือนใน พ.ศ. 2551-2553
2551 2552 2553

โครงสรางครัวเรือน Household  structure
2008 2009 2010

ประเภทครัวเรือน
รวม
ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว
สามีและภรรยา

สามีและภรรยาและลูก
สามีหรือภรรยาและลูก

ครอบครัวขยาย
อยูคนเดียว
อยูกับคนที่ไมใชญาติ
เพศของหัวหนาครัวเรือน
ชาย

หญงิ

100.0
53.3
14.4
31.5
7.4
34.6
11.6
0.6

68.8
31.2

100.0
53.1
14.4
31.1
7.6
35.1
11.4
0.4

68.2
31.8

100.0
52.3
15.0
29.7
7.6
34.5
12.6
0.6

67.0
33.0

Type of Household
Total
Nuclear  family

Head & Spouse
Head & Spouse & Child
Head/Spouse & Child

Extended family
Alone
Unrelated
Sex of Household Head
Male

Female
ที่มา : เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สําคัญ ป พ.ศ. 2554 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554

สถานภาพการสมรสในป พ.ศ. 2553 ประชากรอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไปจานวน 55.2 ลานคน มีผู
สมรสท้ังสิ้น 31.0 ลานคน (รอยละ 56.2) โดยสัดสวนชายและหญิงท่ีสมรสใกลเคียงกันคือรอยละ 56.6
และ 55.9 ชายมีสัดสวนท่ีเปนโสดสูงกวาหญิงคือรอยละ 33.6 และ 26.8 และพบวาหญิงมีสัดสวนท่ีเปน
หมายหยาแยกกันอยูสูงกวาชายถึง 2.2 เทาคือรอยละ 16.0 และ 7.4 ตามลําดับ(สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2554)

แตเม่ือพิจารณาถึงการหยาซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การท่ีสามีภรรยาท่ีหยากันอยางถูกตองตาม
กฎหมาย จะเห็นวาในชวง 20 ปท่ีผานมาการหยาของท้ังชายและหญิงเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนโดยชาย
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.69 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 0.92 ในป พ.ศ. 2543 และหญิงเพิ่มข้ึนจากรอยละ
1.26 ในป พ.ศ.2533 เปนรอยละ 1.53 ในป พ.ศ.2543 แสดงใหเห็นแนวโนมของความแตกแยกใน
ครอบครัวท่ีเพิ่มสูงข้ึน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543)

ในพ.ศ. 2553 พบวา มีการจดทะเบียนสมรส จํานวน 285,944 คน และมีอัตราการสมรสท่ีลดลงจาก
ทุกป ตั้งแตพ.ศ.2551 เปนตนมา สวนอัตราการจดทะเบียนหยาจํานวน 108,482 คน ปรากฏการณของ
การหยารางในสังคมไทยเพิ่มจํานวนสูงข้ึนทุกป ปพ.ศ.2548 มีอัตราการหยาราง รอยละ 26.27 ตอมา
ภายหลังป (พ.ศ.2553) มีอัตราสูงข้ึนรอยละ 37.94 (กรมสุขภาพจิต, 2555)
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ตารางที่ 5-8: การสมรส การหยารางและอัตราการหยาราง ป พ.ศ. 2548-2553

(หนวย:คน)
สถิติ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553
สมรส 345,234 358,505 307,910 318,496 300,878 285,944

หยาราง 90,688 98,388 100,420 109,084 109,277 108,482
อัตราหยาราง 26.27 27.44 32.61 34.25 36.32 37.94

ที่มา : สถิติการสมรส การหยาราง และอัตราการหยาราง พ.ศ. 2548-2553. กรมสุขภาพจติ,2555

5.2.2.4 การทบทวนตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับครอบครัว

Canadian Index of Wellbeing 2012 (CIW) ประกอบดวย 8 โดเมน และ 8 ตัวช้ีวัดหลัก
(Headline indicators) ในแตละโดเมน โดยหน่ึงในโดเมนน้ัน ไดแก เวลาท่ีใช (Time Use) ซ่ึง
ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีมีความสัมพันธกับองคประกอบดานครอบครัว เชน ผูใหญใหการดูแลผูสูงอายุ
ผูสูงอายุเขารวมในกิจกรรมยามวางท่ีเปนประโยชน (Active Leisure) การเปนอาสาสมัครของผูสูงอายุ
กิจกรรมเกี่ยวของกับการอานของผูปกครองกับเด็กกอนวัยเรียน เปนตน
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แผนภาพที่  5-3 : Canadian Index of Wellbeing 2012 (CIW)-Time Use Domain

ดัชนีคุณภาพชีวิต (ความม่ันคง) (ESCAP, 2533) สภาพครอบครัวความเปนอยูเปน 1 ใน 7
องคประกอบสําหรับการวัดคุณภาพชีวิต โดยองคประกอบยอยท่ีถูกรวมอยูไดแก (1) โครงสรางและ
หนาท่ีของครอบครัว และ (2) ความม่ันคงของครอบครัว โดยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีใชไดแก จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว จํานวนเด็กเรรอนจรจัดตอประชากรเด็ก 1,000 ราย จํานวนครอบครัวเดี่ยวตอ 1,000
ครอบครัว จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังตอจํานวนผูสูงอายุ 1,000 ราย จํานวนผูหยารางตอคูสมรส
1,000 คู และจํานวนผูกระทําความรุนแรงตอสมาชิกภายในครอบครัวตอ 1,000 ครอบครัว

“ดัชนีครอบครัวอบอุน” ตามกรอบตัวช้ีวัดสุขภาพแหงชาติเปนดัชนี 23 รวม (Composite index)
ซ่ึงประกอบดวย 5 องคประกอบ ดวยกัน คือ 1.โครงสรางครอบครัว 2.บทบาทของครอบครัว
3.สัมพันธภาพในครอบครัว 4.องคประกอบดานการพึ่งตนเองและ 5.การเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม

ตัวช้ีวัดความสุขของประชาชนชาวไทย โดย นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม นพ.นพสิทธิ์ ธํารงวรางกูล
และคณะ (2540) กําหนดวา “การมีครอบครัวอบอุน” เปน 1 ใน 8 หมวดความสุข ซ่ึงไดระบุประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการมีครอบครัวอบอุนวาไดแก การท่ีคนในครอบครัวอยูกันพรอมหนาและมีงานทําคนใน
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ครอบครัวรักใครกันไมทะเลาะหึงหวงกัน ลูกขยันทํามาหากิน พึ่งตนเองได ผัวเดียวเมียเดียว และคนใน
ครอบครัวมีเวลาใหกัน

การสํารวจความจําเปนข้ันพื้นฐาน (จปฐ.) กําหนดตัวช้ีวัดความจําเปนดานพื้นฐานไว 6 หมวด
และครอบครัวอบอุนเปน 1 ใน 8 ตัวช้ีวัด ในหมวดท่ี 2: การมีบานอาศัย ซ่ึงลักษณะของครอบครัวอบอุน
ถูกใหนิยามไว ดังน้ี

1) คนในครัวเรือนมีโอกาสอยูพรอมหนากัน (พอ แม ลูก หรือญาติพี่นองท่ีอาศัยอยูประจําใน
ครัวเรือน ไดทํากิจกรรมรวมกัน เชน รับประทานอาหารดวยกัน ใชเวลาพูดคุยกัน พักผอน
หยอนใจดวยกัน ดูหรือฟงความบันเทิงดวยกัน เลนกีฬาดวยกัน หรือรวมกันปรับปรุงรักษาท่ี
อยูอาศัย เปนตน) อยางนอย 6 คร้ังตอป หรือในกรณีท่ีไมสามารถอยูพรอมหนากันได
จะตองมีการติดตอสื่อสารกัน เชน โทรศัพท จดหมาย อีเมล เปนตน

2) คนในครัวเรือนมีความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน

3) คนในครัวเรือนมีการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาในครอบครัว

4) คนในครัวเรือนไมเคยหนีออกจากบาน

5) กรณีท่ีอยูคนเดียว ถาดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขถือวาเปนครอบครัวอบอุน แตถา
ดํารงชีวิตโดยไมมีความสุขใหถือวาเปนครอบครัวไมอบอุน

ศิวพร ปกปองและคณะ (2552) โครงการสรางดัชนีช้ีวัดสุขภาวะครอบครัว (2552) ไดพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดครอบครัวสื่อสารดี มีเวลารวมกัน และแบงปนใสใจกันและกัน ประกอบไปดวย 9 ประเด็นยอย
ดังแสดงในแผนภาพตอไปน้ี
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แผนภาพที่ 5-4: ดัชนีช้ีวัดครอบครัวสื่อสารดีมีเวลารวมกันและแบงปนใสใจกันและกัน

ที่มา: โครงการสรางดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว (2552) โดย ศวิพร ปกปอง, สาวิตรี ทยานศิลป จีรนันท ขํานอง
และสาลินี จันทรเจริญ. สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวทิยาลัยมหิดล,2552

5.2.2.5 ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 9 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และความเชื่อมโยงกับ
องคประกอบ “ครอบครัวอบอุน”

ประเด็นดานครอบครัวไดถูกเนนยํ้าในประเด็นการพัฒนาตามแผนฯ 11 และยังมีความเช่ือมโยง
กับประเด็นการพัฒนาอื่นๆ อีกหลายประเด็น ท่ีปรึกษาไดทบทวนประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็น
ท่ีระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยศึกษาประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
องคประกอบ “ครอบครัวอบอุน” พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวช้ีวัดใน
องคประกอบดังกลาว (ตารางท่ี 5-9)
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ตารางที่ 5-9: ความเช่ือมโยงการพัฒนาท่ีสําคัญในแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 กับองคประกอบ “ครอบครัว
อบอุน”

ประเด็นการพัฒนาแผนตามพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
“ครอบครัว”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
1. การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุน
ทางปญญาอยางย่ังยืน
มุงพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพในการ
คิดวิเคราะหสังเคราะหมีความคิด
สร า งสรรค ใ ฝ เ รี ยนรู มี คุณธรรม
จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามรูจักสิทธิ
หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน ควบคูกับ
การเสริมสรางและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญาและแหลงเรียนรู
ในระดับชุมชน

ครอบครัวท่ีสามารถแสดงบทบาท
หน า ท่ี ของครอบครั ว ได อย า ง
เหมาะสมมี ส วน สํ า คัญในกา ร
สนับสนุนการพัฒนาสมาชิกใน
ครอบครัวใหมีศักยภาพในการคิด
วิ เคราะหสั ง เคราะหมีความคิด
สรางสรรค ใฝ เรียนรูมี คุณธรรม
จริยธรรมคานิยมท่ีดีงามรูจักสิทธิ
หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน

เห็นควรใหคงประเด็นการวัดใน
องคประกอบยอย บทบาทและ
หนาท่ีของครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นการวัดเรื่องเด็ก
ไดรับการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสมตาม
ชวงวัย เนื่องจากเปนการให
ความสําคัญกับบทบาทหนาท่ีของ
ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัว

2. การสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนใน
สังคมไทย
มุ งปรั บ โครงสร า ง เศรษฐ กิจ ท่ีมี
คุณภาพและยั่งยืนมีฐานการพัฒนาท่ี
ท่ัวถึงใหความสําคัญกับการปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคล อ ง กับการขยาย ตัวทา ง
เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกกลาง
แอฟริกาและเศรษฐกิจในประเทศ
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเนนการ
ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคและการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสรางมูลคาเพิ่มกับสาขา
บริการ ท่ีมี ศักยภาพบนฐานของ
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง
สรางสรรคสรางความเขมแข็งภาค
เกษตรและความมั่นคงดานอาหาร

มีความพันธกับประเด็นการวัดของ
องคประกอบครอบครั วอบ อุ น
องคประกอบยอยท่ี 3 การพึ่งพิง
ตนเองของครอบครัว ซึ่งมีประเด็น
การวัดไดแก (1) ครอบครัวมีรายได
เพียงพอ (2) ครอบครัวมีความมั่ง
ค ง ใ น ท่ี อ ยู อ า ศั ย  ( 3 )  ก า ร มี
ปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชีวิต
สามารถมองไดวาเปนผลมาจาก
การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหทุกคนในสังคมไทยได
สามารถดํารงชีวิตอยู ไดอยางมี
คุณภาพ

คงประเด็นการวัดในองคประกอบ
การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว
เนน ท่ีประ เด็นว าครอบครั ว มี
รายไดเพียงพอ และไมมีหนี้สินลน
พนตัว
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
“ครอบครัว”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
พรอมท้ังขยายเศรษฐกิจฐานรากใหมี
ความหลากหลายและแข็งแกรงมาก
ขึ้ น มี ร ะบบค า จ า งแรงงานและ
สวัสดิการแรงงานท่ีเปนธรรมมีการ
คุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะและความรูท้ังดาน
การผลิตและการบริหารจัดการ
3. การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสงเสริมบทบาท
ภาคประชาสังคมและธุรกิจ
มุ ง ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและ
การจัดการความรูควบคูไปกับการ
สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีใหผลประโยชนตอบ
แทนคืนสู สั งคมและ เปนมิตร กับ
สิ่งแวดลอมรวมท้ังกระตุนชุมชนและ
ภาคประชาสังคมรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐและสงเสริมให
ชุมชนสามารถเชื่อมโยงทิศทางการ
พัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงใน
อนุภูมิภาคอาเซียนและโลก

ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมท่ีมี
ความสัมพันธกับชุมชน และชุมชน
มีสวนในการหลอหลอมสมาชิกใน
ชุมชน ในการทําบทบาทและหนาท่ี
ทางสังคมไดอยางเหมาะสม

ไมมีขอเสนอแนะโดยตรงตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบ
หลักดานครอบครัว

4. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอ้ือ
ตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและระบบการแขงขันที่
เปนธรรม
เ น น ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร า งสรรคควบ คู กับการพัฒนา

การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
มีความเก่ียวของกับมนุษยโดยตรง
อยางไรก็ดี บุคคลและครอบครัว
ควรจะรู เท า ทันความกาวหน า
ดังกลาว ท้ังนี้อาศัยภูมิ คุมกันท่ี
ค รอบครั ว จ ะ ใ ห แก สมาชิ ก ใ น
ครัวเรือนผานการแสดงบทบาทและ

คงประเด็นการวัดในองคประกอบ
ย อ ยบ ทบ า ทแ ล ะ หน า ท่ี ข อ ง
ครอบครัว
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
“ครอบครัว”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
กําลั งคนท่ีมีสมรรถนะสูงบริหาร
จัดการโลจิสติกสพัฒนาการขนสง
ตอเนื่อง รูปแบบระบบราง พัฒนา
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและ
สรางความมั่นคงดานพลังงานรวมท้ัง
ปฏิ รูปกฎหมายกฎระ เบียบทาง
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมและ
ทันตอสถานการณ

หนาท่ีท่ีเหมาะสมของครอบครัว

5. การสงเสริมความรวมมืออยาง
เปนหุนสวนการพัฒนาทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
เนนสรางความเชื่อมโยงดานการ
ข น ส ง แ ล ะ ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส ท่ี มี
ประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวดาน
การคาการลงทุนผานการอํานวย
ความสะดวกในการขนสงสินคาผาน
แดนและขามแดนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและการเปดพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาค
เอเชียใต

ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
พัฒนาท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค

ไมมีขอเสนอแนะโดยตรงตอการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบ
หลักดานครอบครัว

6. การเตรียมความพรอมของไทย
เขาสูประชาคมอาเซียน
ใหความสําคัญในการสรางความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ประชาคมอาเซียนและผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการใหสามารถแขงขันได
และ ใชประโยชน จากประชาคม
เศรษฐกิจอา เซียนพัฒนาทักษะ
แรงงานใหมีความสามารถเปน ท่ี
ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน
รวมท้ังการปรับกฎระเบียบและการ

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ก า ร เ ข า สู
ประชาคมอาเซียนอาจสงผลตอ
รูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตท่ี
เปลี่ ยนแปลงไป  รู ป แบบของ
ครอบครัวอาจมีความหลากหลาย
มากขึ้น เชนครอบครัวท่ีเกิดจาก
การสมรสขามเชื้อชาติ หรือการอยู
หางกันของสมาชิกในครอบครัวการ
เคลื่อนยายแรงงาน

คงประเด็นการวัดในองคประกอบ
ยอยบทบาทและหนาท่ีของ
ครอบครัว

แมว าจะมีแนวโนมท่ีเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนแลวรูปแบบ
และโครงสรางของครอบครัวมี
แนว โน ม จ ะ เ ปลี่ ย นแป ลงไป
ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย
ค รั้ ง นี้ ท่ี ป รึ ก ษ า ยั ง ไ ม มี
ข อ เสนอแนะในการ เพิ่ มหรื อ
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
“ครอบครัว”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
จัดการเชิงสถาบันใหสอดรับกับกติกา
ของอาเซียน

ปรับปรุงตัวชี้วัดท่ีสะทอนเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
และโครงสร างของครอบครัว
เนื่องจากยังไมมีขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัยหรือมีการจัดเก็บสถิติท่ี
เก่ียวของมากนักท่ีจะใชเปนขอมูล
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในประเด็นนี้

7. การบริหารจัดการนํ้าและที่ดิน
เพื่อสนับสนุนความม่ันคงดาน
อาหารและการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ
มุงพัฒนาปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา ตนทุนพัฒนา
ระบบโครงขายกระจายน้ําและความ
มั่นคงดานน้ําอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใชนา
ฟนฟูและพัฒนาดินท่ีเสื่อมสภาพให
เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินในเขต
อนุรักษปรับปรุงการบริหารจัดการ
ท่ีดินท้ังระบบกระจายการถือครอง
ท่ีดินใหเปนธรรมปองกันการสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ท่ีดินของเกษตรกรรายยอย

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น ค ร อ บ ค รั ว
องคประกอบยอยท่ี 3 มุงเนน
ประ เด็ นการพึ่ งพิ งตน เองของ
ครอบครัว ซึ่งคํานึงประเด็นการวัด
(1) ครอบครัวมีรายไดเพียงพอ (2)
ครอบครัวมีความมั่ งคงใน ท่ีอยู
อาศัย และ (3) การมีปจจัยพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตดังนั้นการบริหาร
จัดการน้ําและท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ
สงผลตอครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการท่ีครอบครัวจะสามารถ
เ ข า ถึ ง น้ํ า แ ล ะ อ า ห า ร  ท่ี เ ป น
ปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชีวิต
หรือไม

คงประเด็นการวัดในองคประกอบ
ยอยการพึ่งพิงตนเองของ
ครอบครัว (ครอบครัวมีรายได
เพียงพอ และครอบครัวมีความ
มั่นคงในปจจัยพืน้ฐานในการ
ดํารงชีวิต)
ขอสังเกตประการหนึ่งคือในสวน
ข อ ง ป จ จั ย พื้ น ฐ า น ต อ ก า ร
ดํารงชีวิตนั้น ตัวชี้วัดท่ีถูกบรรจุ
อยู ในโครงการเดิมคือตัวชี้ วัด
เก่ียวกับการมีน้ําประปาใชของ
ครัวเรือน ซึ่งพิจารณาแลวพบวา
ยังไมครอบคลุมปจจัยพื้นฐานตอ
การดํารงชีวิตท้ังหมด

8. การยกระดับขีดความสามารถ
ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ใหความสําคัญกับการวางแผนรองรับ
และจัดการปญหา ท่ีเ กิดจากการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมท้ัง

ครอบครัวมีสวนสําคัญท่ีมีบทบาท
ในการดูแล อบรม ขัดเกลาสมาชิก
ในครอบครัว สงเสริมใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสามารถในการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางด าน เศรษฐกิจ  สั งคมและ
สิ่งแวดลอม

คงประเด็นการวัดในองคประกอบ
ย อ ยบ ทบ า ทแ ล ะ หน า ท่ี ข อ ง
ครอบครัว
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
“ครอบครัว”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการลดกาซ
เรือนกระจกและการปรับตัวและการ
สร างความเขมแข็ ง ให กับชุมชน
ทองถ่ินเพื่อรองรับภัยพิบัติและการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
ตลอดจนสรางภูมิคุมกันดานการคา
จากเ ง่ือนไขดานสิ่ งแวดลอมและ
วิกฤตภาวะโลกรอน
9. การบริหารจัดการประเทศเพื่อ
สรางความเปนธรรมในสังคม
พัฒนาระบบราชการและขาราชการ
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พัฒนาระบบและกลไกการปองกัน
แล ะ ปร า บปร ามกา ร ทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบอย า งมี ส วนร วม
ส ง เสริมใหประชาชนทุกระดับมี
โอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางเทาเทียมและสรางความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรควบคูไป
กั บ ป ลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย ม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม

ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการ
ปลูกฝงใหสมาชิกในครัวเรือนมี
คานิยมและจิตสํานึกประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล

คงประเด็นการวัดดานบทบาท
และหนาท่ีของครอบครัว
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5.2.2.6 ยุทธศาสตรที่สําคัญ 6 ยุทธศาสตร แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 และความเชื่อมโยงกับ
องคประกอบหลักดานครอบครัวอบอุน

ตารางที่ 5-10: ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรท่ีสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 กับองคประกอบหลัก
ดานครอบครัวอบอุน

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ

ดาน “ครอบครัวอบอุน”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
1. ยุทธศาสตรการสรางความ
เปนธรรมในสังคม
มุงสรางภูมิ คุม กัน ต้ังแตระดับ
ปจเจกครอบครัว และชุมชน
เพื่ อให เปนสั งคมท่ีมี คุณภาพ
สา ม า ร ถป รั บ ตั ว เ ข า กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใหความสําคัญกับการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สั งคมให ทุกคนในสั งคมไทย
สามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ี
มีคุณภาพไดรับการคุมครองทาง
สังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมี
คุณภาพเทาเทียมกันมีโอกาส
เขาถึงทรัพยากรและโครงสราง
พื้นฐานในการสรางอาชีพและ
รายได ท่ีมั่นคงสามารถเขา ถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ
ภาคได รั บ กา ร คุ มครองสิ ทธิ
ผลประโยชนและความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อย า ง เท า เ ทียมแล ะสามารถ
ดํารงชีวิตอยู ไดอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีโปรงใสยึดประโยชนสวนรวม

มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง โ ด ย ต ร ง กั บ
องคประกอบดานครอบครัวเนื่องจาก
แผน 11 มุงเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับครอบครัว

ประเด็นการวัดและตัวชี้วัดหลัก/
ยอย สะทอนยุทธศาสตรประเด็น
การสรางความเปนธรรมทาง
สังคมท่ีพิจารณาท้ังระดับปจเจก
ครอบครัว และชุมชน

องค ป ระกอบย อยการพึ่ งพิ ง
ตนเองของครอบครัวท่ีวัดประเด็น
กา ร มี ร า ย ได ท่ี เพี ย งพอข อง
ครอบครัว
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
ดาน “ครอบครัวอบอุน”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
และเปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ภ า ค ส ว น ใ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน
มุ ง เตรียมคนใหพร อมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ชวงวัยใหมีภูมิ คุมกันเพื่อเขาสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืนยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสราง
ศักยภาพของคนในทุกมิติใหมี
ความพรอมท้ังด านร างกายท่ี
สมบูรณแข็งแรงมีสติปญญาท่ีรอบ
รูและมีจิตใจท่ีสานึกในคุณธรรม
จริยธรรมมีความเพียรและรูคุณคา
คว า ม เป น ไทยมี โ อก า ส แ ล ะ
สามารถเรียนรูตลอดชีวิตควบคู
กับการเสริมสรางสภาพแวดลอม
ในสังคมและสถาบันทางสังคมให
เขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคน
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถ
สรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชนและ
เปนพลังทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศ

ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมท่ีมี
ความสําคัญและสถาบันครอบครัวท่ี
เขมแข็งมีสวนสําคัญท่ีจะปลูกฝงให
บุคคลตระหนักถึงเรียนรูตลอดชีวิต
หรือมุงแสวงหาความรูตลอดชีวิต

ประเด็นเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต
อยูในองคประกอบหลัก “การมีสุข
ภาวะ” อยางไรก็ดีการท่ีครอบครัว
แสดงบทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะสม
ใหการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครอบครัวจะสงผลตอประเด็นการ
เรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็ง
ภาคเกษตรความม่ันคงของ
อาหารและพลังงาน
ใหความสํา คัญกับการบริหาร

มีความเก่ียวของกับองคประกอบยอย
การพึ่ งพิ งตนเองของครอบครั ว
เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร ม อ ง มิ ติ ข อ ง
(1 )  ครอบครั วมี ร ายได เพียงพอ

คงองคประกอบยอยการพึ่งพิง
ตนเองของครอบครัว
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
ดาน “ครอบครัวอบอุน”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปน
ฐ าน กา ร ผลิ ตภา ค เ กษตร ใ ห
เขมแข็งและสามารถใชประโยชน
ไดอยางยั่งยืนเพื่อใหภาคเกษตร
เปนฐานการผลิตอาหารและ
พลังงานท่ีมีความมั่นคงโดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาพันธุพืชพันธุ
สั ต ว แ ล ะ สั ต ว น้ํ า ร ว ม ถึ ง
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม
และ เป นมิ ตร กับสิ่ ง แ วดล อม
สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคา
เกษตรอาหารและพลังงานบน
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและ
ความรูสรางสรรคการสรางความ
มั่นคงในอาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขณะเดียวกัน
ใหความสําคัญกับการสรางความ
มั่นคงดานอาหารและพลังงาน
ชีวภาพ ท้ังในระดับครั ว เ รือน
ชุมชนและประ เทศเพื่ อสร า ง
ภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถ
พึ่งตนเองไดและเผชิญกับปจจัย
เสี่ยงตางๆไดอยางมั่นคง

(2) ครอบครัวมีความมั่นคงในท่ีอยู
อาศัย และ(3) การมีปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต

4. ยุทธศาสตรการปรับ
โ ค ร ง ส ร า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สู ก า ร
เติบโตอยา ง มีคุณ ภา พแล ะ
ย่ังยืนใหความสําคัญกับการปรับ
โค ร งส ร า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ โด ย ใ ช
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรม

มีความเก่ียวของกับองคประกอบ
หลักดานครอบครัวอบอุนในแงท่ีวา
ประเด็นหนึ่งท่ีสะทอนความสามารถ
ในการพึ่ งตน เองของครอบครั ว
กลาวคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนคือการท่ีครอบครัว
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
ดาน “ครอบครัวอบอุน”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
ความคิดสรางสรรคตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมี
คุณภาพและยั่งยืนภายใตปจจัย
สนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยและระบบ
การแขงขันท่ีเปนธรรมเพื่อสราง
ภูมิคุมกันใหกับประเทศมุงปรับ
โครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดท้ังภายในและตางประเทศ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการ
ท่ีมี ศั กยภาพบนพื้ น ฐานของ
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง
สรางสรรคเพิ่มผลิตภาพของภาค
เกษตรและสรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม
ฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปน
มิ ต ร ต อ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม พั ฒ น า
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิส
ติ กส ส ร า ง ค ว า มมั่ น ค งด า น
พลังงานควบคูไปกับการปฏิรูป
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ว น ร ว ม อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ใ ห เ ป น
ฐานเศรษฐกิจของประ เทศ ท่ี
เขมแข็ งและขยายตัวอย า งมี
คุณภาพ

สามารถพึ่งพาตนเองได มีรายได
และปลอดจากหนี้สิน

5. ยุทธศาสตรการสรางความ ตั ว ชี้ วั ด ใ น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก การสร า งความ เชื่ อม โยง กั บ
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
ดาน “ครอบครัวอบอุน”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
มุงเชื่อมโยงมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติ
ของความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคตางๆบนพื้นฐานของการ
พึ่ ง พ า ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น แ ล ะ มี
ภู มิ คุ ม กั น ต อ ก ร ะ แ ส ก า ร
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาฐาน
กา รผลิ ตแ ล ะ ก า ร ล ง ทุนข อ ง
ประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่ อนบ านและภูมิภาคเอเชีย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต ร ว ม ท้ั ง
เชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ
พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวน
การพัฒนาท่ียั่งยืนบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคและสราง
ป ฏิ สั มพั น ธ ใ น คว า ม ร ว มมื อ
ระหวางประเทศอยางสรางสรรค
เตรียมความพรอมประเทศไทยใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนให
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร พั ฒ น า
กําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะ
ท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงควบคูไป
กับการพัฒนาความเชื่อมโยงดาน
ขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต
กรอบรวมมืออนุภูมิภาคปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส งคนและ
สินคาเพื่อลดตนทุนการดําเนิน

ครอบครัวอบอุนประเด็นการวัด
บทบาทและหนาท่ีของครอบครัวและ
การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว เนน
การวัดท่ีระดับครัวเรือน

ประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ โ ด ย อ อ ม ต อ
องคประกอบหลักดานครอบครัว
อบอุน กลาวคือครอบครัวท่ีทํา
บทบาทและหนาท่ีของครอบครัว
ไดอยางดี จะมีสวนสนับสนุนให
สมาชิกในครัวเรือนมีทักษะท่ีจะ
ปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลง
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนาธรรมท่ีจะเปนผลจากการ
เชื่อมโยงระหวางกันกับประเทศ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภูมิภาคอาเซียน
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6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

ประเด็นยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงกับองคประกอบ
ดาน “ครอบครัวอบอุน”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“ครอบครัวอบอุน”
ธุรกิจและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายใน
ประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตรการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
มุงบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให
เพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมของชุมชนในการดูแล
รักษาและใชประโยชนควบคูไป
กับการเตรียมความพรอมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให
สั ง ค ม มี ภู มิ คุ ม กั น ส า ม า ร ถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนใน
สังคมไทยโดยใหความสําคัญกับ
การอนุรักษฟนฟูและสรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ครอบครัวท่ีแสดงบทบาทหนาท่ีอยาง
เหมาะสมมีสวนสําคัญในการปลูกฝง
ด านจิ ตสํ า นึ ก ในการดู แล รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ไมมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
โดยตรง
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5.2.3 การปรับปรุงตัวชี้วัด

สศช. และคณะท่ีปรึกษาไดมีการทําความเขาใจในเบ้ืองตนในหลักการ/แนวทางการปรับปรุง
ดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ท่ีมุงเนนการใหดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ เปนเคร่ืองมือวัดผลกระทบสุดทายของการ
พัฒนา (ends) ท่ีเกิดข้ึนกับคน ไมไดวัดวิธีการ (means) โดยในการเลือกตัวช้ีวัดใหคํานึงถึง
ความสามารถในการสะทอนประเด็นท่ีตองการวัดไดอยางถูกตอง (Validity) และความสามารถท่ีจะไดมา
ซ่ึงสถิติขอมูลมีการจัดเก็บอยางตอเน่ือง มีความถี่ในการจัดเก็บท่ีเหมาะสม และจัดเก็บโดยหนวยงานท่ี
นาเช่ือถือหรือเปนหนวยงานหลักในประเด็นน้ันๆ ดังน้ัน ในการปรับปรุงตัวช้ีวัดในองคประกอบหลัก
“ครอบครัวอบอุน” จึงมุงเนนท่ีการทบทวนองคความรู นิยาม และทบทวนวาตัวช้ีวัดท่ีใชอยูเดิมสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงประเด็นการวัดไดอยางเหมาะสมหรือไมหรืออยางไร โดยยึดนิยามของคําวาครอบครัว
อบอุนเดิมท่ี สศช. ใช

ในสวนของการคิดเกณฑมาตรฐานจากท่ีประชุมคณะกรรมการการกํากับการศึกษาโครงการฯ
ไดสรุปแนวทางในการคิดเกณฑมาตรฐานโดยใหใช 3 แนวทางหลักไดแก (1) การใชคาคาดหวัง (2) การ
ใชมาตรฐานนานาชาติ และ (3) การใชคาท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับได

ในภาพรวมของการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ (องคประกอบหลักครอบครัวอบอุน) ในคร้ังน้ี
คณะท่ีปรึกษายึดตามโครงสรางองคประกอบยอยเดิม และเนนท่ีการพิจารณาใหตัวช้ีวัดสามารถประเด็น
การวัดไดเหมาะสมมากข้ึนจากการทบทวนขอมูลตามรายตัวช้ีวัดและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ สามารถสรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบ ในแตละ
องคประกอบยอย ไดดังตารางท่ี 5-11 และแผนภาพท่ี 5-5
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ตารางที่ 5-11: สรุปตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ “ครอบครัวอบอุน”

องคประกอบยอย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม
บทบาทหนาที่ของ
ครอบครัว

1. อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดย
สถานพินิจฯตอเด็กและเยาวชนพันคน
2. ร อยละของผูสู งอายุ ท่ีอยู คน เดียวตอ
ผูสูงอายุท้ังหมด
3. สัดสวนของครัวเรือนท่ีมีสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีรายไดตอสมาชิกท้ังหมดของ
ครัวเรือนเทากับ 1:2 ตอครัวเรือนท้ังหมด

1.รอยละผูสูงอายุท่ีตองการการดูแลแตไมมี
ผูดูแลตอประชากรผูสูงอายุท้ังหมด
2. ร อยละ ผู สู งอายุ ท่ี ทํ า งานตอจํ านวน
ผูสูงอายุท้ังหมด

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

1.จํานวนเหตุการณความรุนแรงของ
ครอบครัว
2.รอยละของครอบครัวขยายตอครัวเรือน
ท้ังหมด

1.อัตราการใชเวลาแกครอบครัวตนเองในแต
ละวัน

การพึ่งพิงตนเองของ
ครอบครัว

1.อัตราหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน
2. รอยละของครัวเรือนท่ีมีความมั่นคงในท่ีอยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
3.รอยละครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับบริโภค
เพียงพอตลอดป
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แผนภาพที่ 5-5 : สรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบสําหรับองคประกอบหลัก “ครอบครัวอบอุน”
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5.2.4 สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุข ในองคประกอบ “ครอบครัวอบอุน”

ตาราง 5-12 สรุปคาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานครอบครัวอบอุนระหวางป พ.ศ. 2550 – 2555
โดยคาดัชนีท่ีคํานวณแลวจะถูกแสดงอยูในตารางท่ี 5-13

ตารางที่ 5-12: คาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานครอบครัวอบอุน

2550 2551 2552 2553 2554 2555
บทบาทหนาที่ของครอบครัว

เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม
- อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดย

สถานพินิจฯตอเด็กและเยาวชนพันคน
4.27 3.95 3.92 3.75 3.36 2.97

ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว
- รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวตอ

ผูสูงอายุท้ังหมด
7.66 7.60 7.72 8.37 8.40 7.70

ผูอยูในวัยแรงงานสามารถทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัว

- สัดสวนครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีมี
รายไดตอสมาชิก ท้ังหมดของครัว เรือน
เทากับ 1:2 ตอครัวเรือนท้ังหมด

73.05 74.18 73.31 75.06 73.14 73.14

สัมพันธภาพในครอบครัว
สมาชิกอยูรวมกันแกปญหาครอบครัว

- จํานวนเหตุการณความรนุแรงในครอบครัว 0 51 353 942 1066 877
ครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย

- รอยละของครอบครัวขยายตอครัวเรือนท้ังหมด 34.50 34.60 35.10 34.50 34.10 35.90
การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว
ครอบครัวมีรายไดเพียงพอ

- อัตราหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน 6.25 6.25 6.44 6.44 5.81 5.81
ครอบครัวมีความมั่งคงในท่ีอยูอาศัย

- รอยละของครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร

99.34 98.86 99.70 97.62 99.84 99.53

การมีปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีวิต
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรบัดื่ม

และบริโภคเพียงพอตลอดป
98.53 98.32 99.45 99.51 99.62 99.35
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ตารางที่ 5-13: สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันดานครอบครัวอบอุน

2550 2551 2552 2553 2554 2555
ภาพรวม 79.80 85.75 85.66 74.66 76.08 79.79
บทบาทหนาที่ของครอบครัว 74.69 77.15 76.63 76.28 78.60 84.70

เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม
- อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดย

สถานพินิจฯตอเด็กและเยาวชนพันคน
69.30 74.91 75.49 78.99 88.13 99.66

ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว
- รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวตอ

ผูสูงอายุท้ังหมด
81.72 82.37 81.09 74.79 74.53 81.30

ผูอยูในวัยแรงงานสามารถทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัว

- สัดสวนครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีมี
รายไดตอสมาชิก ท้ังหมดของครัว เรือน
เทากับ 1:2 ตอครัวเรือนท้ังหมด

73.05 74.18 73.31 75.06 73.14 73.14

สัมพันธภาพในครอบครัว 69.00 84.60 85.10 53.10 51.14 56.36
สมาชิกอยูรวมกันแกปญหาครอบครัว

- จํานวนเหตุการณความรนุแรงในครอบครัว n.a. 100.00 100.00 37.20 34.08 40.92

ครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย
- รอยละของครอบครัวขยายตอครัวเรือนท้ังหมด 69.00 69.20 70.20 69.00 68.20 71.80

การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว 95.72 95.48 95.26 94.59 98.50 98.31
ครอบครัวมีรายไดเพียงพอ

- อัตราหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน 89.28 89.28 86.65 86.65 94.90 96.04
ครอบครัวมีความมั่งคงในท่ีอยูอาศัย

- รอยละของครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร

99.34 98.86 99.70 97.62 99.84 99.53

การมีปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีวิต
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรบัดื่ม

และบริโภคเพียงพอตลอดป
98.53 98.32 99.45 99.51 99.62 99.35
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5.2.5 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวชี้วัดในอนาคต

1. องคประกอบยอยบทบาทหนาท่ีของครอบครัว

ขอจํากัดสําคัญของการคัดเลือกตัวช้ีวัดท่ีสะทอนประเด็นการวัดในองคประกอบยอยน้ีอยาง
เหมาะสม คือการมีอยูของขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือและจัดเก็บอยางสมํ่าเสมอ เชนในประเด็นการวัดเร่ือง
เด็กไดรับการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม ท่ีเลือกตัวช้ีวัด “อัตราเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีในสถานพินิจ” เม่ือ
พิจารณาแลวพบวา ยังเปนตัวช้ีวัดท่ีไมสะทอนประเด็นการวัดไดอยางสมบูรณหรือท่ีจริงแลวขอมูลท่ีได
เน่ืองจากขอมูลจะสะทอนเพียงกลุมท่ีอยูในสถาบัน/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยไมรวมถึง “เด็กเรรอน” ท่ี
อาจมีจํานวนท่ีสูงกวาแตยังไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ดังน้ันหากจะพิจารณาการรวมตัวช้ีวัด
เหลาน้ี จึงเสนอใหเปนเพียงตัวช้ีวัดเสริมกอน และเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการปองกันแกไข
ปญหาเด็กไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสมหรือเพื่อกําหนดเปนนโยบายเชิงรุก ท่ีปรึกษาเห็นควรใหมีการ
เช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบและสามารถใชประโยชนเชิงนโยบาย
และการพัฒนาประเทศตอไป

ในสวนของประเด็นการวัด “ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว” น้ัน แมวาการท่ีผูสูงอายุ
อยูคนเดียวไมไดหมายความวาผูสูงอายุจะขาดการดูแลจากคนในครอบครัวอยางสิ้นเชิง หรือผูสูงอายุ
อาจจะสามารถพึ่งพาตนเองได แตพิจารณาแลวเห็นวาการสงเสริมใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุยังเปน
สิ่งจําเปน และท่ีปรึกษาไดเสนอเพิ่มตัวช้ีวัดเสริมผูสูงอายุท่ีตองการการดูแลแตไมมีผูดูแลเน่ืองจากจะ
ชวยสะทอนเฉพาะกลุมท่ีตองการการดูแลวาไดรับการดูแลท่ีสอดคลองกับความตองการหรือไม

ดวยปจจุบันผูสูงอายุบางคน “ตองการ” ทํางานหรือผูสูงอายุบางคน “จําเปน” ตองทํางาน และ
แผนฯ 11 เองก็ไดกําหนดเปาหมายไววาจํานวนผูสูงอายุท่ีมีงานทําเพิ่มมากข้ึนเปนรอยละ 50 จํานวน
ของผูสูงอายุท่ีทํางานตอจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด ประเด็นท่ีท่ีปรึกษาเห็นควรใหมีการพัฒนาตัวช้ีวัดท่ี
เกี่ยวของกับการทํางานของผูสูงอายุเพิ่มเติม อยางไรก็ดี ยังพบวาการจัดเก็บขอมูลโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติยังมีความถี่ในการจัดเก็บท่ีหาง คือ ทุก 5 ป จึงทําไหขอมูลท่ีไดอาจไมเหมาะสมท่ีจะทําเปน
ตัวช้ีวัดเพื่อความอยูเย็นเปนสุขรายป

2. องคประกอบยอยความสัมพันธในครอบครัว

ในประเด็นการวัดสมาชิกอยูรวมกันแกไขปญหาครอบครัว ตัวช้ีวัดเดิมท่ีใชคือ “อัตราการจด
ทะเบียนหยาตอประชากรพันคน” ประเด็นน้ีมีการหารือกันมากในกลุมนักวิชาการดานครอบครัววาเปน
ตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบันหรือไมและสามารถสะทอนประเด็นท่ีตองการวัดไดอยาง
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สมบูรณหรือไม เน่ืองจากปจจุบันอัตราการจดทะเบียนสมรสลดนอยลง เปนเพียงหลักฐานทางกฎหมาย
และเหตุผลของการหยาอาจไมไดหมายถึงการไมสามารถแกไขปญหารวมกันของครอบครัวไดเพียง
อยางเดียว การจดทะเบียนสมรสหรือการหยาเกี่ยวของกับการมีนัยทางกฎหมายตอเร่ืองตางๆ
ครอบครัว ดังน้ันท่ีปรึกษาจึงเสนอใหปรับเปนตัวช้ีวัด “จํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว”แทน
ซ่ึงความสําคัญของปญหาสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในการตราพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัว
ป พ.ศ.2550 เพื่อใหครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนเด็กและสตรี ใหไดรับการ
คุมครองจากการกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทํา
โดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกายจิตใจ หรือสุขภาพ

ประเด็นการวัด “ครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย” เปนอีกประเด็นหน่ึงซ่ึงมีการถกเถียง
กันมากวา สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันหรือไม เน่ืองจากแนวโนมของครอบครัวท่ีอยู
เปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากข้ึน และยังไมมีการศึกษาวิจัยใดสนับสนุนวาการอยูเปนครอบครัวเดียวน้ัน
เปนปจจัยโดยตรง (Single causal factor) ตอความทุกขหรือความไมอยูดีมีสุข อยางไรก็ดีมีการพิจาณา
วาเพื่อเปนการสนับสนุนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของครอบครัวไทยอยางท่ีเปนมาในอดีตท่ีอยูเปน
ครอบครัวขยาย จึงเสนอใหคงตัวช้ีวัดน้ีไวเพื่อมีนัยในเชิงการสงเสริมใหครอบครัวอยูรวมกันเปน
ครอบครัวขยาย อีกท้ัง ท่ีปรึกษาเห็นวาสําหรับประเด็นการวัด “ครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย”
น้ัน เพื่อใหสะทอนมิติเชิงคุณภาพดานสัมพันธภาพในครอบครัวใหมากข้ึนจึงควรเพิ่มตัวช้ีวัดเสริมท่ี
สะทอนใหเห็นถึงการดูแลซ่ึงกันและกันในครอบครัว

สศช. มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหยายตัวช้ีวัด “รอยละของครอบครัวขยายตอครัวเรือนท้ังหมด” ไป
อยูในองคประกอบยอยบทบาทหนาท่ีของครอบครัวเพื่อใหสะทอนการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน
และใหสะทอนวาผูสูงอายุชวยเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก อยางไรก็ดี ท่ีปรึกษาเห็นควรใหยังคงเดิมไว
ในองคประกอบยอยสัมพันธภาพในครัวเรือน  เน่ืองจากในองคประกอบยอย “บทบาทหนาท่ีของ
ครอบครัว”น้ัน มีตัวช้ีวัดท่ีสะทอนประเด็นการวัด “เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม” แลว หากเพิ่ม
ตัวช้ีวัดใหมเขาไปจะเปนการวัดประเด็นท่ีซํ้าซอนกัน  อีกท้ังการใชตัวช้ีวัดดานจํานวนครอบครัวขยายมา
วัดประเด็นท่ีวาเด็กไดรับการดูแลท่ีเหมาะสม จะถือวาตัวช้ีวัด “รอยละของครอบครัวขยายตอครัวเรือน
ท้ังหมด” ไมไดเปน End ของประเด็นการวัดน้ี  และตัวช้ีวัด “รอยละของครอบครัวขยายตอครัวเรือน
ท้ังหมด” สะทอนประเด็นการวัด (2) การดูแลซ่ึงกันและกันในครอบครัว ในองคประกอบยอย
“สัมพันธภาพในครอบครัว” ไดดีกวา
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3. องคประกอบยอยการพึ่งพิงตนเองของครอบครัว

การพึ่งพิงตนเองถูกมองในมิติของการมีรายไดเพียงพอตอความตองการ การมีท่ีอยูอาศัยท่ี
ม่ันคง และการมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต อาจจะยังไมสามารถอธิบายครอบคลุมการพึ่งพิงตนเอง
ไดครอบคลุมทุกมิติ อยางไรก็ดี เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดเชิงเหตุผลการเขาใจ (Sensible indicator) จึงเสนอ
ใหคงประเด็นการวัดเดิมไว แตมีการปรับตัวช้ีวัดเพื่อใหสามารถสะทอนประเด็นการวัดไดเหมาะสมมาก
ย่ิงข้ึน
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การปรับปรุงตัวชี้วัดองคประกอบหลัก “ครอบครัวอบอุน”
องคประกอบยอย(1/3): บทบาทหนาท่ีของครอบครัว

ประเด็นการวัดเดิม: (1) เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม (2) ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว  (3) วัยแรงงานทํางานหาเลี้ยงครอบครัว

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

ยังคงใชประเด็นการวัดเดิม ท้ัง 3 ประเด็น แตมีขอเสนอการปรับตัวช้ีวัดเดิมใหสะทอนประเด็นการวัดท่ีกําหนดใหชัดเจนมากข้ึน และเสนอใหมีตัวช้ีวัดเสริมเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามแผนฯ 11 และเพื่อใหสะทอนประเด็นการวัดย่ิงข้ึน จากการทบทวนแนวคิดและสถานการณดานครอบครัว ไดมีขอเสนอการ
ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดบางตัว ดังรายละเอียดการปรับปรุงตอไปน้ี

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม
เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ
แหลงที่มา / การจัดเก็บ

ขอมูล
1. เด็กไดรับการ
อบรมเลีย้งดูที่
เหมาะสม

1. อัตราคดีเด็กและ
เ ย า ว ช น ถู ก
ดํ า เ นิ น ค ดี โ ด ย
ส ถ า น พิ นิ จ ฯ  ต อ
เด็กและเยาวชนพัน
คน

-คงเดิมแตปรับคาเกณฑมาตรฐาน-
เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูล จึงยังคง
ตัวชี้วัดเดิมไว แตมีการเสนอใหปรับคา
เกณฑมาตรฐาน

(จากการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดน้ี พบวา
ยังไมสะทอนประเด็นการวัดอยาง
สมบูรณและเปนปลายทางที่ สุดโตง
สําหรับการวัดการไดรับการเล้ียงดูไม
เหมาะสม และจะเปนการนับเฉพาะเด็ก

-คงเดิมแตปรับคาเกณฑ
มาตรฐาน-

ปรับเกณฑเปนการใช
คาเฉล่ียอัตราคดีตอ
จํานวนเด็กและเยาวชน
7-17 ป ชวงแผน 9
(2545-2549) ซ่ึงเทากับ
2.96 เปนเกณฑ
มาตรฐาน

เดิมใชขอมูลป 2546 ซ่ึง
มีอัตราคดีเด็กและ
เยาวชนถูกดําเนินคดี

B/X*100 -ขอมูลของกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน
-ขอมูลเขาถึงไดจาก
เว็บไซต สศช.
http://social.nesdb.go.th
/SocialStat/StatReport_
Final.aspx?reportid=10
6&template=1R2C&yea
rtype=M&subcatid=45
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ

ขอมูล
ที่อยูในกระบวนการของทางราชการ

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาจํานวนเด็ก
เร ร อนน าจะ เปนตั วชี้ วั ดที่ สะทอน
ประเด็นการวัดไดดีกวา เน่ืองจากตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 เด็กเรรอน หมายความวา เด็กที่
ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแต
เล้ียงดู หรือไมสามารถเล้ียงดูได จน
เปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ
หรือเด็ก ที่มีพฤติกรรมใชชีวิตเรรอน
จนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของ
ตน)

โดยสถานพินิจฯตอเด็ก
และเยาวชนต่ําสุดเทากับ
3.18 คดีตอเด็กและ
เยาวชนพันคนเปน
เกณฑมาตรฐาน

2. ผูสูงอายุไดรับ
การดูแลจากคนใน
ครอบครัว

2. รอยละของ
ผูสู งอายุที่อยูคน
เดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมด

-คงเดิมแตปรับคาเกณฑมาตรฐาน-
แมวาการที่ผูสูงอายุอยูคนเดียวไมได
หมายความวาผูสูงอายุจะขาดการดูแล
จากคนในครอบครัวอยางส้ินเชงิ แต
พิจารณาแลวเห็นวาการสงเสริมให
ครอบครัวดูแลผูสูงอายยุังเปนส่ิงจําเปน

อยางไรก็ดีที่ปรึกษาไดเสนอเพิ่ม

-คงเดิมแตปรับคาเกณฑ
มาตรฐาน-
โดยใชรอยละของผูสูงอายุ
ที่อยูคนเดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมด

ปรับเกณฑเปน ใชขอมูล
ป 2545 (ชวงแผน 9) ซ่ึง
มีรอยละของผูสูงอายุที่
อยูคนเดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมดต่ําสุดเทากับรอย
ละ 6.26  เปนเกณฑ
มาตรฐาน

(B/X)*100 -การสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากร
สํานักงานสถิติแหงชาติ

-รายงานการสํารวจ
ประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย สํานักงาน
สถิติแหงชาติ จากเว็บ
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ

ขอมูล
ตัวชีว้ัดเสริมผูสูงอายุทีต่องการการดูแล
แตไมมีผูดูแล

เดิมใชขอมูลป 2537 ซ่ึง
มีรอยละของผูสูงอายุที่
อยูคนเดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมดต่ําสุดเทากับรอย
ละ 3.6 เปนเกณฑ
มาตรฐาน

สศช.

http://social.nesdb.go.th
/SocialStat/StatReport_
Final.aspx?reportid=26
4&template=2R2C&yea
rtype=M&subcatid=29

-ขอมูลจากรายงานการ
สํารวจประชากรผูสูงอายุ
ไทย ป 2550

-เสนอเพิ่มตัวชีว้ัด
เสริม-

เสนอเพิ่ มตั วชี้ วั ด เส ริมผู สู งอายุที่
ตองการการดูแลแตไมมีผูดูแลเน่ืองจาก
ปจจุบันผูสูงอายุจํานวนหน่ึงสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางอิสระและตองการ
ความชวยเหลือเทาที่จําเปน การเพิ่ม
ตัวชี้วัดเสริมน้ีจะชวยสะทอนเฉพาะ
กลุมที่ตองการการดูแลวาไดรับการ
ดูแลที่สอดคลองกับความตองการ
หรือไม

ร อ ย ล ะ ผู สู ง อ า ยุ ที่
ตองการการดูแลแตไมมี
ผู ดู แ ล ต อ ป ร ะ ช า ก ร
ผูสูงอายุทั้งหมด

ใ ช ค า เ ฉ ล่ี ย ร อ ย ล ะ
ผูสูงอายุที่ตองการการ
ดูแลแต ไม มีผู ดู แลต อ
ป ร ะ ช า ก ร ผู สู ง อ า ยุ
ทั้งหมดในชวงแผนฯ 9
(พ.ศ. 2545-2549) เปน
เกณฑ

B/X*100 สถิ ติ จํ า น วนผู สู ง อ า ยุ
จําแนกตามการมีผูดูแล
ป ร น นิ บั ติ ใ น ก า ร ทํ า
กิจวัตรประจําวันจัดเก็บ
โ ด ย สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แหงชาติแตพบวามีขอมูล
ของป 2550 เทาน้ัน
http://service.nso.go.th/
nso/nso_center/project/
search_center/23projec
t-th.ht
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ

ขอมูล
-เสนอเพิ่มตัวชีว้ัด
เสริม-

เสนอเพิ่มตัวชี้วัดเสริมเน่ืองจากแผนฯ
11 ไดกําหนดเปาหมายไววาจํานวน
ผูสูงอายุที่มีงานทําเพิ่มมากขึ้นเปนรอย
ละ 50

รอยละผูสูงอายุที่ทํางาน
ต อ จํ า น ว น ผู สู ง อ า ยุ
ทั้งหมด

รอยละผูสูงอายุที่ทํางาน
ต อ จํ า น ว น ผู สู ง อ า ยุ
ทั้งหมดเทากับรอยละ 50

(X/B)*100 สํานักงานสถิติแหงชาติ
สถิติจํานวนผู สูงอายุที่
ทํ า ง า น ต อ ป ร ะ ช า ก ร
ผูสูงอายุทั้งหมด จัดเก็บ
ทุก 5 ป ขอมูลลาสุดป
2550
http://service.nso.go.th/
nso/nso_center/project/
search_center/23projec
t-th.htm

(3) ผูอยูในวยั
แรงงานสามารถ
ทํางานหาเลีย้ง
ครอบครัว

3. สัดสวนครัวเรือน
ที่ มี ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวที่มีรายได
ตอสมาชิกทั้ งหมด
ข อ ง ค รั ว เ รื อ น
เ ท า กั บ  1 : 2  ต อ
ครัวเรือนทั้งหมด

-คงเดิม- -คงเดิม- อัตราผูมีงานทําตอกําลัง
แรงงานทั้ งหมดที่ตอง
พัฒนาใหไดคือรอยละ
รอย

X ร อยละของค รั ว เ รื อน
จําแนกตามลักษณะที่
สําคัญของครัวเรือน และ
สถานะทาง เศรษฐ กิจ
สังคมของครัวเรือน ทั่ว
ร า ช อ า ณ า จั ก ร  โ ด ย
สํานักงานสถิติแหงชาติ
จัดเก็บทุก 2 ป (ขอมูล
ลาสุด ป 2554)
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องคประกอบยอย (2/3): สัมพันธภาพในครอบครัว

ประเด็นการวัดเดิม: (1) สมาชิกอยูรวมกันแกปญหาครอบครัว (2) ครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

ประเด็นการวัดปรับเปลี่ยนจากเดิม โดยเสนอปรับจากเดิม “ครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย” มาเปน (2) การดูแลซ่ึงกันและกันในครอบครัว

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนา ขอ 1. การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน และประเด็นการพัฒนา ขอ 2. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหทุกคนในสังคมไทย และยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม
เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ
แหลงที่มา / การ

จัดเก็บขอมูล
1. สมาชิกอยู
รวมกันแกปญหา
ครอบครัว

1. อัตราการจด
ทะเบียนหยาตอพัน
ครัวเรือน

-เปลี่ยนตัวชี้วัด-

ที่ปรึกษาและ สศช. เห็นวาตัวชี้วัดไม
สะทอนสถานการณของสังคมไทยใน
ปจจุบันที่การจดทะเบียนสมรสไมเปน
ปจจัยหลักสําคัญตอการอยูรวมกัน
เปนครอบครัว และการไมจดทะเบียน
หยาไมไดสะทอนถึงการมีความสุขใน
ครอบครัว

ดังน้ันจึงเสนอปรับเปนตัวชี้วัดเร่ือง

จํานวนเหตุการณความ
รุนแรงในครอบครัว

มี ก า รจั ด เ ก็บ โ ดย ศู นย
ปฏิบัติการเพื่อปองกันการ
กระทํ าความ รุนแรง ใน
ครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ซ่ึงพบ
ขอมูลตั้งแตป 2549-2556

ใชจํานวนเหตุการณป
2 5 5 2  เ ท า กั บ  3 6 3
เหตุการณ เป น เกณฑ
มาตรฐาน (ไมใชขอมูลป
2550 เน่ืองจากมีจํานวน
ต่ํามาก เปน outlier)

(B/X)*100 ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ
ปองกันการกระทําความ
รุ น แ ร ง ใ น ค ร อ บ ค รั ว
กระทรว ง การพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ซ่ึงพบขอมูล
ตั้ ง แ ต ป 2549-2556
http://www.violence.in.t
h/violence/report/violen
ce/report001.aspx
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การ

จัดเก็บขอมูล
ความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงสะทอน
การ รั กษาความ สัมพันธ อั น ดี ใน
ครอบครัวและสะทอนประเด็นการวัด
เดิมไดดีขึ้น

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 ใหนิยามวา “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” หมายความวา การกระทํา
ใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตราย
แกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือ
กระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะ
กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ
หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิด
คลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตอง
กระทําการ ไมกระทําการ หรือยอมรับ
การกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยมิ
ชอบแตไมรวมถึงการกระทําโดย
ประมาท
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การ

จัดเก็บขอมูล
2. ครอบครัวอยู
รวมกันเปน
ครอบครัวขยาย

เสนอปรับเปน
ประเด็นการวัด
(2) การดูแลซ่ึงกัน
และกันในครอบครัว

2. สัดสวนของ
ครอบครัวขยายตอ
ครัวเรือนทั้งหมด

-คงเดิม แตปรับเปนรอยละ-

แมสภาพครอบครัวปจจุบันมีความ
หลากหลายมากขึ้นและการอยูเปน
ครอบครัวขยายมีความทาทายหาก
พิจารณาจากสภาพความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน อีกทั้ง
ยังไมสะทอนมิติ เชิงคุณภาพดาน
สัมพันธภาพในครอบครัว

จากตาราง โครงสรางของครัวเรือน
อัตราการจดทะเบียนสมรสและอัตรา
การจดทะเบียนการหยา  ป  พ.ศ.
2523 -2553  จะ เห็นได ว า ใน เชิ ง
เปรียบเทียบภายในปเ ดียวกันน้ัน
สัดสวนของครอบครัวเด่ียวจะยังคง
มากกว าครอบค รัวขยาย  และ ก็
สอดคลองกับขอมูลที่แสดงใหเห็นวา
ครอบครัวมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับ
ในอดีต

รอยละของครอบครัว
ข ย า ย ต อ ค รั ว เ รื อ น
ทั้งหมด

ใชสัดสวนของครอบครัว
ขยายตอครัวเรือน
ทั้งหมดเทากับรอยละ 50
เปนเกณฑมาตรฐาน

(X/B)*100 รายงานคุณภาพชีวิตคน
ไทยป 2550 โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การ

จัดเก็บขอมูล
สศช. เห็นวาอยางไรก็ดียังควรสงเสริม
การอยู เปนครอบครัวขยายจึงควร
พิจารณาการคงไวของตัวชี้วัดน้ี

-เสนอเพิ่มตัวชีว้ัด
เสริม-

เสนอเพิ่มตัวชี้วัดเสริมเพื่อสะทอนมิติ
เชิ งคุณภาพด านสัมพันธภาพใน
ครอบครัวใหมากขึ้นและสะทอนให
เห็นถึ งการ ดูแล ซ่ึ ง กันและ กันใน
ครอบครัวมากขึ้น

อัตราการใชเวลาแก
ครอบครัวตนเองในแต
ละวัน

เวลาที่ใชเพื่อการใหบริการ
ในครัวเรือนของตนเองและ
การใหบริการดูแลสมาชิก
ในครัวเรือนโดยไมคิด
คาตอบแทน

ใชคาสูงสุดในชวงแผนฯ
9 เปนเกณฑมาตรฐาน

(X/B)*100 การสํารวจเวลาที่ใชโดย
เฉล่ียของประชากรอายุ
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
จําแนกตามกิจกรรมหลัก
และทํากิจกรรมรวมกับ
ใคร โดยสํานักงานสถติิ
แหงชาติ สํารวจทุกๆ
ประมาณ 5 ป ขอมูล
จัดเก็บลาสุด ป 2552

http://service.nso.go.th/
nso/nso_center/project/
search_center/23proje
ct-th.htm
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องคประกอบยอย (3/3): การพึ่งพิงตนเอง

ประเด็นการวัดเดิม: (1) ครอบครัวมีรายไดเพียงพอ (2) ครอบครัวมีความม่ังคงในท่ีอยูอาศัย (3) การมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

ยังคงประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็น แตเสนอการปรับปรุงตัวช้ีวัดเพื่อใหสะทอนประเด็นการพัฒนามากข้ึน

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ

คํานวณ
แหลงที่มา / การ

จัดเก็บขอมูล
1. ครอบครัวมี
รายไดเพียงพอ

1.รอยละของครัวเรือน
ที่ มี ร า ย ไ ด สู ง ก ว า
รายจายไมนอยกวา
ร อ ย ล ะ  1 0  ต อ
ครัวเรือนทั้งประเทศ

-เปลี่ยนตัวชีว้ัด-
เปนอัตราหน้ีสินครัวเรือนตอรายได
เพื่อเปนการเปรียบเทียบหน้ีสินกับ
รายไดและทรัพยสินทั้งหมด และ
การมีหน้ีอาจเปนการสรางหน้ีเพือ่
การลงทุนหรือการประกอบอาชพี
เพื่อความสามารถในการพึง่ตนเอง
ในระยะยาว ดังน้ันจงึพิจารณาใช
ตัวชีว้ัดอัตราหน้ีสินตอรายได โดย
ใหมีสัดสวนหน้ีตอรายไดที่ไมสูง
จนเกินไป

อัตราหน้ีสินตอรายได
ของครัวเรือน

อัตราหน้ีสินครัวเรือนตอ
รายไดต่ําสุดในชวงประมาณ
10 ป เทากับ 5.58
(หากใชคาเฉล่ียชวงแผน 9
เทากับ 6.5 คาดัชนีจะเกิน
รอย)

B/X*100 การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน จัดเก็บ
โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ

2. ครอบครัวมี
ความมั่งคงในที่
อยูอาศัย

2. สัดสวนครัวเรือนที่
มีบานเปนของตนเอง

-เปลี่ยนตัวชีว้ัด-
ใหเปนตวัชีว้ัดที่สะทอนการมทีี่อยู
อาศัยที่ปลอดภัยมากกวาการ
ครอบครองเปนเจาของบาน
เน่ืองจากสะทอนประเด็นการวัดได

รอยละครัวเรือนมีความ
มั่นคงในที่อยูอาศัยและ
บานมสีภาพคงทนถาวร

สัดสวนครัวเรือนมีความ
มั่นคงในที่อยูอาศยัและบาน
มีสภาพคงทนถาวรเทากับ
รอยละรอยเปนเกณฑ
มาตรฐาน

(X/B)*100 กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดเดิม เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหมที่เสนอ คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ

คํานวณ
แหลงที่มา / การ

จัดเก็บขอมูล
ดีขึ้น กลาวคือพิจารณาความมั่นคง
มากกวาการครอบครองที่อยูอาศัย
โดยมองความมั่นคงครอบคลุมถงึ
สภาพที่อยูอาศัยดวย

3. การมี
ปจจยัพื้นฐาน
ในการ
ดํารงชีวิต

3. สัดสวนครัวเรือนมี
นํ้ า ป ร ะ ป า ใ ช ใ น
ครัวเรือน

-เปลี่ยนตัวชีว้ัด-
เปนมิติการมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืม
และบริโภคเพยีงพอแทน เน่ืองจาก
เปนการพิจารณาประเด็นคุณภาพ
ของนํ้าเพื่อใชในการดํารงชีวติ ซ่ึง
ขอมูลจาก จปฐ. หมายถึงนํ้าจาก
หลายแหลง ไมเฉพาะนํ้าประปา ซ่ึง
ไดแก นํ้าฝน นํ้าประปา และนํ้า
บาดาล ที่ผานเกณฑมาตรฐานนํ้า
สะอาดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) หรือกรมอนามยั ที่
สาธารณสุขตําบลตรวจสอบแลววา
ใชด่ืมได

รอยละครัวเรือนมี นํ้า
สะอาดสําหรับบริโภค
เพียงพอตลอดป

สัดสวนครัวเรือนมีนํ้าสะอาด
สําหรับด่ืมและบริโภค
เพียงพอตลอดปที่ควรพัฒนา
ใหถงึคือรอยละรอย

(X/B)*100 กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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5.3 องคประกอบหลักชุมชนเขมแข็ง

5.3.1 ทบทวนองคความรูและแนวคิดที่เก่ียวของ

5.3.1.1 แนวคิดในเร่ืองชุมชนเขมแข็งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 11

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ไดประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีสังคมไทย
จะตองเผชิญ ซ่ึงประกอบดวย การบริหารภาครัฐออนแอ โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับ
การเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน โครงสรางประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง ฐานทรัพยากรและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง และความ
เสี่ยงดานความม่ันคงอื่นๆ (เชน การกอการราย ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษยและธรรมชาติ ฯลฯ)

อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีจุดแข็งบางอยางท่ีสามารถนํามาใชเปนภูมิคุมกันใหประเทศ
พัฒนาไดอยางกาวหนาและม่ันคงในอนาคต จุดแข็งเหลาน้ันไดแก (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11)

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

 คานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย

 ภาคเกษตรซ่ึงเปนฐานรายไดหลักและความม่ันคงทางอาหารของประเทศ

 ชุมชนซ่ึงเปนกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเช่ือมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ

จะเห็นไดวา ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดมอง “ชุมชน” ในฐานะเปนกลไกท่ีสําคัญอยางหน่ึง
ในการจัดการกับความเสี่ยง /ปญหาท่ีทาทายของประเทศ และระบุวา “ชุมชนเปนกลไกท่ีมี
ความสามารถในการบริหารจัดการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกันเปนสังคม
สวัสดิการ ชุมชนเปนหนวยสําคัญท่ีสุดของประเทศ วิถีชุมชนพึ่งพิงและอาศัยธรรมชาติเปนหลัก ชุมชน
เขมแข็ง คนในชุมชนพึ่งตนเองไดตั้งแตระดับปจเจกครอบครัวและชุมชนจะเปนพลังหลักในการพัฒนา
รากฐานของประเ ทศ ใ ห ม่ันคง ชุมชนพึ่ งตนเอ งสามารถบรรเทาปญ หาเ ศรษ ฐกิจสั งค ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพกลไกชุมชนสามารถพัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง”
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ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 “ความเขมแข็งของชุมชน” ไดถูกกําหนดใหเปนท้ังเปาหมายของ
การพัฒนา1 และเปนกลไก/เคร่ืองมือในการพัฒนาดานอื่นๆ2

“ชุมชนเขมแข็ง” เปนหน่ึงในหกองคประกอบหลักของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของ
สังคมไทย นิยามของชุมชนเขมแข็ง ไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในกรอบแนวคิดเร่ืองความอยูเย็นเปน
สุขรวมกันในสังคมไทย คือ

“ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเปนปกแผนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและการเรียนรูใน
ระดับสูงมีองคกรในชุมชนกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาคีเครือขายการพัฒนาท่ี
เขมแข็งของชุมชนรวมท้ังมีความสามัคคีเอื้ออาทรอยูรวมกันอยางสงบสุขและธํารงไว
ซ่ึงคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน/ทองถิ่น
หรือเอกลักษณความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง”

จากคําจํากัดความดังกลาว ชุดดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย (ในสวนท่ี
เกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง) ซ่ึงไดพัฒนาข้ึนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ไดจําแนกองคประกอบของ
ชุมชนเขมแข็งออกเปน 2 มิติ (องคประกอบยอย)

1. ชุมชนพึ่งตนเองไดซ่ึงมีการกําหนดนิยามวา เปนชุมชนท่ีมีการรวมตัวอยางม่ันคง เปน
ปกแผน สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปญญาของชุมชนไดเปนหลัก มีกลุม
ผูนํา องคกรในชุมชน และกระบวนการการเรียนรูของชุมชน หรือภาคีเครือขายการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอยางตอเน่ือง

2. ชุมชนเกื้อกูลกันมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ เปนชุมชนท่ีมีความรัก ความเอื้ออาทร ความ
สามัคคี และมีจิตสํานึกหวงแหนความเปนชุมชนของตนรวมกัน

สิ่งท่ีเปนขอสังเกตในเบ้ืองตนคือ มิติท่ีใชวัดชุมชนเขมแข็งยังไมครอบคลุมคําจํากัดความท่ีให
ไวขางตน ท้ังน้ีหากพิจารณาจากคําจํากัดความชุมชนเขมแข็งดังกลาว จะเห็นไดวามิติเร่ืองการ
พึ่งตนเองไดและความเกื้อกูลกันของชุมชนเปนเพียงสวนหน่ึง แตยังขาดมิติท่ีบงบอกถึง“การธํารงไว
ซ่ึงคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน/ทองถิ่นหรือเอกลักษณ
ความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง”ซ่ึงอยูในคําจํากัดความชุมชนเขมแข็งดวย

1หน่ึงในเกาประเด็นการพัฒนาที่สําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และ
สงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนใหเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคมไทย
2เชน การสรางความเขมแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหพรอมรับความเปล่ียนแปลง มีสวนรวมพัฒนาชุมชนกับภาคีการพัฒนาตางๆ เปนตน
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5.3.1.2 แนวคิด/ทฤษฎี/ตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับชุมชนเขมแข็ง

1) ทุนทางสังคม (Social Capital)
ความหมายท่ีชัดเจนของ “ทุนทางสังคม” ยังเปนท่ีถกเถียงเปนอยางมากในทางวิชาการ (Onyx

and Bullen, 2000) โดยท่ัวไปทุนทางสังคมถูกจํากัดความวาหมายถึง ลักษณะขององคกรทางสังคม
เชน ความเช่ือถือไววางใจกัน (Trust) ปทัสถานทางสังคม (Norms) และเครือขาย (Networks) ท่ี
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสังคมไดดวยการสงเสริมให เกิดกิจกรรมท่ีสอดประสานกัน
(Coordinated actions) (Putnam, 1993) หรือ อีกนัยหน่ึง ทุนทางสังคมอาจหมายถึง ชีวิตทางสังคม
(Social life) ซ่ึงประกอบดวยเครือขาย ปทัสถานทางสังคม และความเช่ือถือไววางใจท่ีทําใหคนใน
สังคมสามารถทํากิจกรรมรวมกันเพื่อท่ีจะบรรลุเปาประสงครวม (Shared objectives) (Putnam 1995)

ธนาคารโลกนิยามทุนทางสังคมวาหมายถึง สถาบัน ความสัมพันธ และปทัสถานท่ีเปน
ตัวกําหนดปริมาณและคุณภาพในการปะทะสังสรรคทางสังคม ทุนทางสังคมไมใชเปนเพียงผลรวมของ
สถาบันตางๆในสังคม แต ยังเปนเหมือนสิ่ ง ท่ี เ ช่ือมสถาบันเหลา น้ันเขาไวดวยกันอีกดวย
(Grootaert,1998)

จากคําจํากัดความดังกลาว จะเห็นไดวาทุนทางสังคมเปนประโยชน (Benefit) ท่ีไดรับการท่ี
ปจเจกชนเขารวม หรือเปนสวนหน่ึง หรือเปนสมาชิกเครือขายทางสังคมหรือกลุมท่ีอยูบนพื้นฐานของ
ความเช่ือถือไววางใจ ปทัสถานทางสังคม หรือกฎเกณฑบางอยางซ่ึงในแงน้ีเองท่ีทําใหทุนทางสังคมมี
ความแตกตางจากทุนทางกายภาพ (Physical capital) หรือ ทุนมนุษย (Human capital) ซ่ึงการกอ
เกิดและสั่งสมของทุนเกิดข้ึนในระดับปจเจกบุคคลเปนสําคัญทุนทางสังคมน้ันเปนทรัพยากรในทาง
สังคม (Social resource) ท่ีอยูในความสัมพันธระหวางผูคน ทุนดังกลาวเกิดข้ึนจากการติดตอ การ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความรวมมือ และความเช่ือถือไววางใจ (Spellerberg, 2001 อางใน Harper,
2002)

ถึงแมวาจะมีความคลุมเครืออยูบางในเชิงการนิยาม หรือแนวคิดในการวัดทุนทางสังคม แต
งานศึกษาสวนมาก (ท้ังงานศึกษาเชิงวิชาการ/ทฤษฏี และงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ/ประยุกต) ก็มองมิติ
ของทุนทางสังคมในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน
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ตารางที่ 5-14 : ตัวอยางงานศึกษามิติทุนทางสังคม

ตัวอยางงานศึกษา
Grootaert
(1998)

Putnam
(2000)

Grootaertand
van

Bastelaer
(2001)

Onyx and
Bullen
(2001)

Harper
(2002)

Edwards
(2004)

มิติการวัด/
องคประกอบ

- สมาคมหรือ
องคกรท่ี
รวมตัวแนวราบ
และไมเปน
ทางการ
- องคกรประชา
สังคม (Civil
Society
Organizations)
- ระบบ
กฎหมายและ
ธรรมาภบิาล
- การบูรณา
การ/เขารวมวิถี
ชีวิตทางสังคม
(Social
integration /
inclusion)

- องคกรทาง
สังคมรวมท้ัง
องคกร
อาสาสมัคร
ตางๆ
- ความ
เชื่อถือ
ไววางใจ
- สถาบัน
ทางสังคม
(ปทัสถาน
ประเพณี
วัฒนธรรม)

- การเปน
สมาชิก
เครือขายทาง
สังคมหรือ
กลุมในชุมชน
- ความเชื่อถือ
ไววางใจ
- กิจกรรม
รวม
(Collective
action)

- การมีสวน
รวมใน
ชุมชน
ทองถ่ิน
- ความ
เชื่อถือ
ไววางใจ
-การ
ปฏิสัมพันธ
และความ
เชื่อมโยงกับ
เพื่อนบาน
- ความอด
กลั้นตอ
ความ
แตกตาง/
หลากหลาย

- เครือขาย
ทางสังคม/
การมีสวน
รวมใน
องคกร
ชุมชน
- ปทัสถาน
ทางสังคม
และคานิยม
รวม
- กลุมใน
ชุมชน

- การมีสวน
รวมใน
องคกรทาง
สังคม
- ปทัสถาน
ทางสังคม
วัฒนธรรม
- กิจกรรม
รวม
- การ
ชวยเหลือ
สังคม
- องคกร /
กลุม

จากตัวอยางงานศึกษาขางตน จะเห็นไดวาทุนทางสังคมมักจะถูกมองในลักษณะคลายคลึงกัน
มิติหลักๆท่ีไดรับความสําคัญจากงานศึกษาสวนใหญคือ (1) การมีสวนรวมในองคกรทางสังคม หรือ
องคกรชุมชน (2) สถาบันทางสังคม เชน ปทัสถานทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ (3) กลุม/
องคกร และการเปนสมาชิกกลุม/องคกร และ (4) ความเช่ือถือไววางใจ

ในการวัดทุนทางสังคม งานศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
โดยมีชุดคําถามจํานวนมาก และการทดสอบเชิงสถิติ (เชน Factor Analysis หรือ Principle
Component Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระดับกลุมและสรางตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมท่ีสุด นอกจากน้ี
งานสวนมากยังแยกระดับของทุนทางสังคมออกเปน ไดแก ระดับปจเจกชน ระดับกลางหรือระดับ
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ชุมชน และระดับโครงสราง (เชน ระบบกฎหมาย ระบบการปกครอง เปนตน) (Krishna and Shrader,
1999)

2) การมีสวนรวมของพลเมือง (Civic Participation)
การมีสวนรวมของพลเมืองเปนแนวคิดท่ีเนนกิจกรรมของปจเจกหรือของกลุมในพื้นท่ี

สาธารณะ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ หรือการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชน แนวคิดดังกลาวตั้งอยูบนฐานของระบบการบริหารจัดการ (Governance) ใน
สังคมประชาธิปไตยท่ีเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะและ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ (Schofer and Fourcade-Gourinchas, 2001) นอกจากน้ี แนวคิดน้ี
ยังใหความสําคัญกับพฤติกรรมรวม (Collective action) ของปจเจกชนในการจัดการกับปญหาของ
ชุมชน/สังคมท้ังแบบท่ีเปนทางการ (การจัดตั้ง) และแบบท่ีไมเปนทางการโดยอยูบนฐานของความ
สมัครใจ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและภูมิภาคได (Putnam, 1993)

การมีสวนรวมของพลเมือง อาจแสดงใหเห็นในหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมอาสาสมัครของ
ปจเจกชน (Individual voluntarism) การเขารวมองคกรชุมชน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
สาธารณะตางๆ (Pattie and Seyd 2003) Keeter et al. (2002) ไดรวบรวมตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของ
พลเมือง (กรณีของอเมริกา) ไวโดยแยกเปน 3 ประเภท คือตัวช้ีวัดในเชิงพลเมือง (Civic indicators)
ตัวช้ีวัดในเชิงการเลือกตั้ง (Electoral indicators) และตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับการแสดงเสียงทางการเมือง
(Political voice) ตามตารางตอไปน้ี

ตารางที่ 5-15 : ตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของพลเมืองกรณีสหรัฐอเมริกา
ตัวชี้วัด

ดานพลเมือง ดานการเลือกต้ัง ดานการแสดงเสียงทาง
การเมือง

 การรวมแกปญหาของชุมชน
 การเปนอาสาสมัครในองคกรท่ี

ไมใชการเมือง
 การเปนสมาชิกกลุมหรือ

สมาคม
 การมีสวนรวมในกิจกรรมระดม

ทุน (Fund raising activities)

 การใชสิทธิเลือกต้ังอยาง
สม่ําเสมอ

 การโนมนาวใหผูอ่ืนใชสิทธิ
เลือกต้ัง

 การใชสัญลักษณทางการเมือง
 การบริจาคแกแคมเปญทางการ

เมือง
 การสมัครรับเลือกต้ัง

 การแสดงเสียงผานเจาหนาท่ีรฐั
 การแสดงเสียงผานสื่อ
 การประทวง
 การเขียนคํารอง/การรองเรียน
 การแสดงออกเชิงสัญลักษณใน

การตอตานหรือสนับสนุนทาง
การเมือง

 การรณรงคทางการเมือง
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Putnam (2000) เช่ือวาการมีสวนรวมของพลเมืองจะนําไปสูเขมแข็งของชุมชน (และของ
ภูมิภาคเพราะจะทําใหประเด็นนโยบายเปนประเด็นท่ีอยูในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีการอภิปราย ถกเถียง
และตรวจสอบ นอกจากน้ี ยังพบวาการมีสวนรวมของพลเมืองผานองคกรอาสาสมัคร ยังเปนทุนทาง
สังคมท่ีสําคัญท่ีอธิบายความแตกตางของความอยูดีกินดี (Well-being) ระหวางคนในแตละรัฐในสังคม
อเมริกา

3) ตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งในตางประเทศ: Community Strength Indicators ของรัฐ
วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

จากการสํารวจเอกสารและสิ่งพิมพออนไลนตางๆ พบวาในระดับระหวางประเทศ ไมวาจะเปน
รัฐหรือองคกรระหวางประเทศ มีการจัดทําตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งคอนขางนอย ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีใช
โดยประเทศหรือองคกรตางๆมักจะเปนตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับบุคคล ประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ
มากกวาท่ีจะวัดความเขมแข็งของชุมชนโดยตรง3

ความพยายามในการทําชุดตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งท่ีพบคือกรณีของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ซ่ึงชุมชนเขมแข็งถูกมองใน 4 มิติ ไดแกความดึงดูดใจของชุมชน (Local area amenity
ความสามารถในการเขาถึงความชวยเหลือเม่ือจําเปน การมีสวนรวมกับชุมชน และทัศนคติตอชุมชนมี
ตัวช้ีวัดยอยๆดังตอไปน้ี

ตารางที่ 5-16 : ตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งในกรณีประเทศออสเตรเลีย

องคประกอบ/มิติตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
1. สิ่งอํานวยความสะดวกใน
ทองถ่ิน

 การเขาถึงแหลงนันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
 โครงสรางพื้นฐานและการบริการท่ีดี
 โอกาสในการอาสาสมัคร
 องคกรชุมชนและกลุมสนับสนุน
 ชุมชนท่ีกระตือรือรน
 สภาพแวดลอมท่ีนาอยู มีถนนท่ีดีวางแผนดี และมีพื้นท่ีสาธารณะ

3ยกตัวอยางเชน ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ EU (จัดทําโดย Euro-Stat) ตัวชี้วัดการพัฒนาโลก ของธนาคารโลก
ตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย ของ UNDP และตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา (MDGs indicators) ของสหประชาชาติ หรือ
แมแตตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข (Well-being Indicators) ของ OECD ซ่ึงมีตัวชีวัดทางดานความเชื่อมโยงทางสังคม ก็
ไมไดเปนการวัดความเขมแข็งของชุมชนโดยตรง แตเปนการวัดทุนทางสังคมในระดับปจเจกในแงของการมีเครือขาย
ของบุคคลเปนหลัก (OECD 2011)
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องคประกอบ/มิติตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
2. ความสามารถท่ีจะไดรับ
ความชวยเหลือเมื่อตองการ

 สามารถไดรับความชวยเหลือเมื่อตองการ
 ในยามฉุกเฉิน สามารถหาเงินไดอยางนอย 2,000 ดอลลารใน 2 วัน

3. การมีสวนรวมในชุมชน  การเขารวมในประเพณีตางๆของชุมชน
 การเขารวมในการกีฬาของชุมชน
 การเปนสมาชิกในกลุมจัดต้ังท่ีทํากิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชน
 การเปนอาสาสมัคร
 การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนในฐานะผูปกครอง
 การตัดสินใจในคณะกรรมการชุมชน

4. ทัศนะตอชุมชน  ความปลอดภัยบนทองถนนในยามคํ่าคืน
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําใหการใชชีวิตเปนไปดวยดี
 โอกาสในการมีสิทธิ์มีเสียง
 รูสึกวาสังคมมองตนเองวามีคุณคา

ขอสังเกต
1. ตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งเปนการวัดทัศนคติและกิจกรรมของชาวรัฐวิคตอเรียตามองคประกอบท้ัง

4 สวน  ซ่ึงขอมูลไดมาจากการสํารวจสุขภาพประชากร (Victorian Population Health
Survey) ของกรมสุขภาพ (Department of Health) รัฐวิคตอเรีย ท่ีมีการจัดทําทุกป

2. การแสดงผล มีการแสดงเปนคาคะแนนเฉลี่ยในแตละขอตามองคประกอบ และไมไดจัดทําใน
ลักษณะของตัวช้ีวัดรวม (Composite index)

3. คําจํากัดความของ “ชุมชน” เปนคําจํากัดความในเชิงพื้นท่ีเปนหลัก หรือเปนชุมชนท่ียึดโยงอยู
กับเขตการปกครองสวนทองถิ่น (Local government area) และมีการรายงานผลตามหนวย
การปกครองสวนทองถิ่น

4. มุมมองเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็งอยูบนฐานของปจเจกชนเปนหลัก โดยเปนการวัดเครือขายทาง
สังคมของบุคคล และทัศนคติของบุคคลตอชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู ไมไดมีตัวช้ีวัดท่ีอยูบนฐาน
ของกลุมหรือองคกร เชน จํานวนกลุมหรือองคกรอาสาสมัครในชุมชน4

4ดูรายละเอียดไดใน http://www.dpcd.vic.gov.au/home/publications-and-research/indicators-of-community-
strength
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5.3.1.3 ตัวอยางแนวคิดและตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งในประเทศไทย

แนวคิดเร่ืองชุมชนเขมแข็ง เปนแนวคิดท่ีมีการอภิปรายและศึกษาอยางกวางขวางในหมู
นักวิชาการและหนวยงานภาครัฐของไทยมากวาหน่ึงทศวรรษ โดยสวนใหญมีรากฐานทางทฤษฎีมา
จากทฤษฎีทุนทางสังคม และการมีสวนรวมของพลเมือง

ตามมุมมองของประเวศ วะสี (2538 ในสายฝน และคณะ 2554) น้ัน ชุมชนเขมแข็งมี
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการคือ (1) อุดมคติหรือความเช่ือรวมกันของคนในชุมชน (2) การ
ปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสาร หรือการรวมกลุมกัน (3) สมาชิกในชุมชนมีความเอื้ออาทร และปฏิบัติ
ตอกันบนฐานของเช่ือถือไววางใจ ความรัก และมิตรภาพ และ (4) มีการรวมเรียนรู รวมแกปญหา และ
รวมพัฒนาอยางตอเน่ือง ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะนําไปสูการยกระดับความสามารถของชุมชนในการบริหาร
จัดการไดอยางตอเน่ือง และสามารถพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนในการแกปญหาท่ีเปนปญหา
รวมกันของชุมชน

อนุชาติ พวงสําลี (2543) มองชุมชนเขมแข็งวาหมายถึง การท่ีคนในชุมชนสามารถรวมกัน
คิด และรวมมือกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง แทนท่ีจะรอคอยความชวยเหลือเพียงอยางเดียว
โดยเงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูการเปนชุมชนท่ีเขมแข็งคือ

(1) มีความเปนชุมชนท่ีแทจริง ซ่ึงอาจเปนชุมชนท่ีสมาชิกผานประสบการณท่ีเลวรายมา
ดวยกัน หรือเปนชุมชนท่ีกอตัวข้ึนจากความปรารถนารวมกันของสมาชิก

(2) มีจิตวิญญาณและความรับผิดชอบ
(3) มีองคความรูและภูมิปญญาซ่ึงมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ชุมชน
(4) มีพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
(5) มีสื่อทองถิ่นเพื่อเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร ขยายความคิด และยกระดับจิตสํานึก

สาธารณะของสมาชิกในชุมชน ใหตระหนักถึงหนาท่ีในสังคมของตน
(6) มีการนําความรู/ภูมิปญญามาปรับใชในการแกปญหาและเปนแนวทางในการปฏิบัติ และ

จะตองมีการสั่งสมความรูจากการเรียนรูของชุมชน

ไพโรจน ภัทรนรากุล (2545) มองชุมชนเขมแข็งวาเปนประชาสังคม (Civil Society) ท่ีมี
ศักยภาพ มีเสถียรภาพ มีการสั่งสมทุนทางปญญาหรือทุนทางเศรษฐกิจ และมีคานิยมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว นอกจากน้ี ชุมชนท่ีเขมแข็งจะตองเปนชุมชนท่ีมีภูมิปญญาท่ีเกิดจาก
การเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน มีเครือขายท่ีเขมแข็ง เกื้อกูล และเอื้ออาทรในหมูสมาชิก
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ตามความหมายของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมการปกครอง (2541) ซ่ึงมีบทบาทท่ีเกี่ยวของ
กับการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยตรงน้ันชุมชนท่ีเขมแข็งควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ 9 ประการ
คือ (1) เปนชุมชนท่ีสมาชิกมีความสามัคคี (2) มีความม่ันคงท้ังในแงเศรษฐกิจและสังคม (เชน สามารถ
พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข โรคภัยไขเจ็บท่ีรายแรง ฯลฯ)
(3)ประชาชนมีการรวมตัวเปนเครือขายท่ียึดเหน่ียวกันดวยการชวยเหลือ/พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
(4) สมาชิกชุมชนมีวัฒนธรรมของความเสียสละและคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ (5) มีระเบียบ
กฎเกณฑท่ีสมาชิกเคารพรวมกัน (6) มีผูนําท่ีดีและมีความสามารถ (8) สิ่งแวดลอมดี และ (9) มีการ
ปฏิสัมพันธและประสานกับหนวยงานภายนอกอยางสมํ่าเสมอ

กรมการพัฒนาชุมชน (2554) ใหความสําคัญกับชุมชนเขมแข็ง โดยมององคประกอบของ
ชุมชนเขมแข็งวามี 5 ดานไดแก (1) การมีสวนรวมของชุมชน (2) การรวมกลุมของประชาชน (3) การ
เขาถึงแหลงทุนของชุมชน (4) การเรียนรูโดยชุมชน (5) การไดรับความคุมครองทางสังคม ซ่ึงท้ัง 5
องคประกอบน้ีเปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดการพัฒนาหมูบานตามฐานขอมูล กชช.2ค5 ซ่ึงในแตละตัวช้ีวัด
จะแบงหมูบานชนบทออกเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ีมีปญหามาก กลุมท่ีมีปญหาปานกลาง และกลุมท่ีมี
ปญหานอยหรือไมมีเลย

สุมาลี และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งและหาปจจัยท่ีเปน
ตัวกําหนดความเขมแข็งของชุมชน งานศึกษาน้ีมองชุมชนเขมแข็งผานองคประกอบของทุน 4 ชนิดคือ
ทุนทางการเงิน (เศรษฐกิจ) ทุนมนุษย ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ และใหคําจํากัดความชุมชน
เขมแข็งวาหมายถึง การท่ีชุมชนมีลักษณะและองคประกอบทางดานทุนทางการเงิน/ทุนท่ีสรางข้ึน ทุน
มนุษย ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ รวมท้ังมีปจจัยเขาและ/หรือกระบวนการดําเนินการท่ีเกื้อหนุน
ใหชุมชนสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเน่ืองเม่ือมีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆท้ังทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยไมสูญเสียลักษณะเฉพาะของชุมชน

ในงานศึกษาน้ี สุมาลีและคณะ (2550) ไดกําหนดตัวช้ีวัดในแตละดาน คือ

 ดานทุนทางการเงิน 7 องคประกอบ, 20 ตัวช้ีวัด

 ดานทุนมนุษย 6 องคประกอบ, 12 ตัวช้ีวัด

5ขอมูลการพัฒนาหมูบาน หรือ กชช. 2ค ประกอบดวยตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด โดยแบงไดเปน 6 ดาน คือ (1) ดาน
โครงสรางพื้นฐาน (มี 7 ตัวชี้วัด) (2) ดานการประกอบอาชีพ (มี 7 ตัวชี้วัด) (3) ดานสุขภาพอนามัย (มี 4 ตัวชี้วัด) (4)
ดานความรูและการศึกษา (มี 3 ตัวชี้วัด) (5) ดานความเขมแข็งของชุมชน (มี 5 ตัวชี้วัด) และ (6) ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (มี 5 ตัวชี้วัด) (ดู กรมการพัฒนาชุมชน, 2554)
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 ดานทุนทางสังคม 6 องคประกอบ, 11 ตัวช้ีวัด

 ดานทุนธรรมชาติ 3 องคประกอบ, 8 ตัวช้ีวัด

องคประกอบท่ีนาสนใจและมีความสอดคลองกับองคประกอบชุมชนเขมแข็งในงานศึกษาน้ีมาก
ท่ีสุดคือองคประกอบในมิติดานทุนทางสังคม ซ่ึงมีดังตอไปน้ี

ตารางที่ 5-17: องคประกอบในมิติดานทุนทางสังคมท่ีสอดคลองในองคประกอบชุมชนเขมแข็ง

องคประกอบ ประเด็นการวัด นิยาม/ตัวชี้วัด
1.วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี

 วัฒนธรรมหรือ
ประเพณีทองถ่ิน

 สัดสวนของวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความสม่ําเสมอและ
เพิ่มขึ้น (รอยละ)

2. ภูมิปญญา
ทองถ่ิน

 การประยุกตใชและ
การสืบทอดภูมิ
ปญญา
 การมีแพทยแผน

โบราณหรือหมอ
สมุนไพร

 สัดสวนของกิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (รอยละ)
 สัดสวนกิจกรรมการแปรรูปทางการเกษตรท่ีมีการใช

ภูมิปญญาทองถ่ิน (รอยละ)
 สัดสวนกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีการใชภูมิ

ปญญาทองถ่ิน (รอยละ)
 สัดสวนกิจกรรมการจัดการทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีการ

ใชภูมิปญญาทองถ่ิน (รอยละ)
 จํานวนหมอชาวบาน/ปราชญชุมชน (คน)

3. การมีสวนรวม
ในชุมชน

 การมีสวนรวมของ
เยาวชน
 การมีสวนรวมของ

ประชาชน

 ระดับคะแนนการมีสวนรวมของเยาวชน (รอยละ)

 ระดับคะแนนการมีสวนรวมของประชาชน (รอยละ)

4. ความเทาเทียม  การแบงแยกทาง
สังคม
 การใหความ

ชวยเหลือผูดอย
โอกาสทางสังคม

 สัดสวนของกิจกรรมท่ีมีสมาชิกทุกกลุมเขารวม
(รอยละ)
 สัดสวนของกิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาสท่ีมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น (รอยละ)

5. กลุมและองคกร
ในชุมชน

 การจัดต้ังองคกร

 การดําเนินกิจกรรม

 การสนับสนุนจาก
ภายนอก

 จํานวนกลุมท่ีมีโครงสรางองคกรท่ีชัดเจนและมีการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งไมนอยกวา 3 ป(กลุม)
 สัดสวนของกิจกรรมท่ีไดดําเนินงานขององคกรท่ีมี

แนวโนมเพิ่มขึน้ (รอยละ)
 การไดรับการสนบัสนนุจากภายนอกองคกร
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องคประกอบ ประเด็นการวัด นิยาม/ตัวชี้วัด
6. ความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิต

 ชุมชนปลอดยา
เสพติด
 ความมั่นคง

 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

 คะแนนปญหายาเสพติด (รอยละ)

 สัดสวนของครัวเรือนท่ีมีบานปลูกสรางอยางแข็งแรง
บนท่ีดินของตนเอง (รอยละ)
 คะแนนปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

(รอยละ)

ที่มา: สุมาลีและคณะ (2550, หนา 365-366)

ในการเก็บขอมูลเพื่อนําไปสรางสรางตัว ช้ีวัดชุมชนเขมแข็งใชวิธีการสํารวจโดยใช
แบบสอบถามเปนหลัก (สุมาลีและคณะ. 2550)

จากตัวอยางแนวคิดและงานศึกษาท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความหมายและองคประกอบ
ของชุมชนเขมแข็งน้ันคอนขางกวาง อยางไรก็ตาม นิยามและองคประกอบท่ีกําหนดในงานศึกษาใน
ประเทศไทยมีความสอดคลองกับงานศึกษาในตางประเทศอยูพอสมควร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะแนวคิด
เร่ืองชุมชนเขมแข็งน้ันอยูมีฐานทางทฤษฏีมาจากทฤษฏีทุนทางสังคมเปนหลัก

โดยสรุปแลว ทุนทางสังคมมีองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปสรางเปนตัวช้ีวัดได คือ

1. การพึ่งตนเองไดของชุมชน ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ความเอื้ออาทร ความไวเน้ือเช่ือใจของคนชุมชน
3. การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะของคนในชุมชน
4. การเรียนรูรวมกันของคนชุมชน
5. องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น

ซ่ึงจะเห็นไดวาองคประกอบมีความสอดคลองกับคําจํากัดความชุมชนเขมแข็งท่ีระบุในเอกสาร
ประกอบการจัดทําดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย อยางไรก็ตาม ในแงของการทําชุด
ตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็ง ยังไมมีการบรรจุมิติเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นลงในชุดตัวช้ีวัด เหตุผลหลักอาจ
เน่ืองมาจากความไมสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยู (ดูการอภิปรายในหัวขอท่ี 3)

5.3.1.4 ความเชื่อมโยงระหวางแนวคิด/ทฤษฏีกับองคประกอบยอยชุมชนเขมแข็ง

ดังท่ีกลาวไปแลวขางตน แนวคิดเร่ืองทุนทางสังคม ใหความสําคัญกับทุนท่ีสรางข้ึนและสะสม
ผานปฏิสัมพันธและเครือขายทางสังคมในระดับตางๆ ทุนทางสังคมมีความแตกตางจากทุนการเงิน
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หรือทุนมนุษย เน่ืองจากทุนทางสังคมตองอาศัยชีวิตทางสังคม (การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น) ในการสราง
ข้ึนและสะสมพอกพูน สวนทุนมนุษยและทุนทางการเงินสามารถสรางข้ึนและสะสมโดยความเปน
ปจเจก อยางไรก็ตาม มีงานศึกษาบางช้ินท่ีแสดงใหเห็นวา ทุนทางสังคมนําไปสูการไดมาหรือการสั่ง
สมทุนมนุษย (Coleman 1988; Putnam 2000) และทุนท่ีเปนตัวเงิน (Guiso,2000)

ทุนทางสังคมอาจแสดงใหเห็นในหลายรูปแบบไมวาจะเปนรูปแบบท่ีเปนนามธรรม เชน ความ
เช่ือถือไววางใจ ความรวมมือ การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
และรูปแบบท่ีเปนรูปธรรม (เชน องคกรและสถาบันทางสังคม เครือขาย สมาคม ฯลฯ ซ่ึงทุนทางสังคม
ดังกลาวทําหนาท่ีหลายประการไมวาจะเปนการสรางความรวมมือในสังคม การแกปญหาความยากจน
การสรางกฎระเบียบกฎเกณฑ หรือแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกของสังคมยอมรับและปฏิบัติตาม เปนตน

ดวยเหตุน้ี ทุนทางสังคมจึงมีความเกี่ยวของกับองคประกอบชุมชนเขมแข็งตามกรอบ
การศึกษาน้ี ซ่ึงในท่ีน้ีสามารถแยกพิจารณาจากองคประกอบยอยท้ังสามไดดังน้ี

ประการแรก ในองคประกอบยอยแรก “ชุมชนพึ่งตนเองได” (ซ่ึงหมายถึง ชุมชนท่ีมีการรวม
ตัวอยางม่ันคง เปนปกแผน สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปญญาของชุมชน
ไดเปนหลัก มีกลุมผูนํา องคกรในชุมชน และกระบวนการการเรียนรูของชุมชน หรือภาคีเครือขายการ
พัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอยางตอเน่ือง – ตามคํานิยาม) ถือเปนทุน
ทางสังคมตามทฤษฏี ท้ังน้ีทุนทางสังคมเปนท้ังสาเหตุและผลลัพธของการพึ่งตนเองไดของชุมชน น่ัน
คือ เม่ือชุมชนมีการรวมตัวอยางม่ันคง มีเครือขาย องคกร และกระบวนการเรียนรูแลว จะทําใหทุนทาง
สังคมสั่งสมเพิ่มพูนมากข้ึน ในขณะเดียวกันการรวมตัวอยางม่ันคง ความเขมแข็งของเครือขายและ
องคกรทางสังคม และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูของชุมชน จําเปนตองอาศัยทุนทาง
สังคมเปนปจจัยนํา

ประการท่ีสอง ในองคประกอบยอยท่ีสอง “ชุมชนเกื้อกูลกัน” (ซ่ึงหมายถึง ชุมชนท่ีมีความรัก
ความเอื้ออาทร ความสามัคคี และมีจิตสํานึกหวงแหนความเปนชุมชนของตนรวมกัน – ตามคําจํากัด
ความ) มีความเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับมิติท่ีเปนนามธรรมของทุนทางสังคม การท่ีชุมชนจะมีความรัก
ความเอื้ออาทร ความสามัคคีและความรูสึกรวมในความเปนชุมชนน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีคนในชุมชน
จะตองมีความไวเน้ือเช่ือใจ ซ่ึงอาจสรางข้ึนไดจากปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน
ตลอดจนมีกรอบสถาบันท่ีกําหนดใหพฤติกรรมของคนในชุมชนเปนไปในลักษณะตางตอบแทนและ
คาดการณได
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5.3.2 ศึกษาประเด็นพัฒนา 9 ประเด็น และ 6 ยุทธศาสตร และแนวคิดใหมที่มีผลตอการ
ปรับปรุงดัชนี

ตารางที่ 5-18: ความเช่ือมโยงระหวางองคประกอบชุมชนเขมแข็งกับยุทธศาสตรการพัฒนาแผนฯ 11

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัดใน
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

1. การสรางความ
เปนธรรมในสังคม

-ระบุถึงความสําคัญของชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ินในฐานะ ท่ี เปนพลั งสํ า คัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(ขอ 1.7, หนา 27)
- ระบุถึงความเสี่ยงวา การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนยัง
กาวหนาชา จึงไมสามารถเปนแหลงการสรางงานและ
รายไดหลักของประชาชนในชุมชน(ขอ 2.1.1, หนา 29)
- ระบุถึงความเสี่ยงในประเด็นท่ีวา การเขาไมถึงการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติทาใหชุมชนสูญเสีย
ความสามารถในการพึ่งตนเองและการพัฒนาศักยภาพ
(ขอ 2.4, หนา 30)
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก
ขอ 5.1.1สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชนและสรางโอกาสอยางเทาเทียมในการ
เขาถึงระบบตลาดในทุกระดับ
ขอ 5.1.6ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและบังคับใช
กฎหมายใหชุมชนเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากร
อยางท่ัวถึง

พิจารณาตัวชีว้ัด
 ความสามารถในการแขงขันของ

วิสาหกิจชุมชน และ SMEs
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน
 สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงทุน

เพื่อประกอบอาชีพหรือการศึกษา
(กชช. 2ค)

2. การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน

- ระบุใหชุมชน เปนหนึ่งในสถาบันหลัก (ควบคูไปกับ
สถาบันครอบครัว การศึกษา และศาสนา) ในการ
พัฒนาความรู ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ท่ีดีงาม (ขอ 3.3, หนา 43)
- ขณะเดียวกัน ไดกําหนดให “การเรียนรูของคนใน
ชุมชนท่ีเพิ่มขึ้น” และ “คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํา
กิจกรรมสาธารณะของหมูบานและชุมชนเพิ่มขึ้น” เปน
ตัวชี้วัดสถาบันทางสังคมท่ีมีความเขมแข็ง

ใชตัวชี้วัดท่ีมีอยู คือ
 สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดย

ชุมชน และ
 สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือน

เปนสมาชิกองคกรชุมชน

3. ความเขมแข็ง
ภาคเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร

แนวทางพัฒนาภาคเกษตร ใหความสําคัญกับชุมชนใน
ฐานะเปนกลไกหนึ่งในการฟนฟูและพัฒนาภาคเกษตร
- ขอ 5.2.1 (หนา 59) สงเสริมบทบาทของสถาบัน

ใชตัวชี้วัดท่ีมีอยู คือ
 สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือน

เปนสมาชิกองคกรชุมชน
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัดใน
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

และพลังงาน เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนองคกรชุมชนและเกษตรกรใน
การพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวและสัตวน้ํ า การใช
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาคเกษตร
- ขอ 5.3.1 (หนา 60)สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรอาหารและ
พลังงานโดยพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทองถ่ินในชุมชนบนฐานความรูท่ีสรางสรรคเพื่อ
สรางเอกลักษณของสินคา
- ขอ 5.4.6 (หนา 63)สถาบันพัฒนาเกษตรกรสหกรณ
และวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองของเกษตรกรไดอยางแทจริง
ขอ 5.5.4 (หนา 63)สนับสนุนการสรางเครือขายการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู
บริเวณใกลเคียงกันโดยมีเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค
ท่ีมีความสัมพันธกันโดยตรง

พิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มเติมคือ
 สัดสวนวิสาหกิจชุมชน หรือสินคา

ชุมชน (เชน OTOP) ตอหัว
ประชากรหรือครัวเรือน

4. การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาขอ 5.1.2 (หนา 73) ไดระบุ
แนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน
ชุมชนผูประกอบการรายยอยวิสาหกิจชุมชน และ
บุคลากรภาครัฐเพื่อรวมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับ
สาขาการผลิตและบริการท่ีเก่ียวเนื่องในพื้นท่ีตามแนว
ทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ในแผนฯ 11 ไมไดใชตัวชี้วัดดานชุมชน
เขมแข็งเปนตัวชี้วดัในเรื่องการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาแลว พบวาตัวชี้วัด
ชุมชนเขมแข็ง (ท่ีใชอยูเดิม) มีความ
เก่ียวของ (ไดแก สัดสวนความมี
เสถียรภาพทางการเงินหรือความ
มั่นคงขององคกรในชุมชน)
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมท่ีอาจพิจารณานํามาใช
เ ช น  จํ า น ว น วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ท่ี มี
ศักยภาพในการแขงขัน  หรือมีผล
ประกอบการท่ีดี อาจสามารถบงชี้ถึง
ความสําเร็จของแนวการพัฒนาขอนี้ได
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัดใน
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

5. การสรางความ
เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนาขอ 5.10.1 (หนา 98) ให
ความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ิน
ใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศโดยการพัฒนาองคความรู
และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมท้ังสงเสริม
การสรางความสัมพันธและความเขาใจท่ีดีตอกันใน
ระดับประชาชนโดยผานการเชื่อมโยงเครือขายทาง
ชุมชนและวัฒนธรรม

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบชมุชน
เขมแข็งท่ีใชไดกับยุทธศาสตรนี้
โดยตรง  และในแผนฯ 11 เองก็ไมได
ใชตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับชุมชนเขมแข็ง
ในการวัดความสําเรจ็ของยุทธศาสตรนี้

6. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แผนฯ 11 ระบุวาการสรางภูมิคุมกันทางหนึ่งในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
คือ การสรางความเขมแข็งของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ขอ 3.4
หนา 105)
ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนคือ สงเสริมใหชุมชน
มีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน
ปาไม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดิน น้ํา รวมท้ัง
การจัดการมลพษิ ขยะ ฯลฯ
- ขอ 5.3.3(หนา 115) กําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนใหเขมแข็งและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
- ขอ 5.8.1 (หนา 118) กําหนดใหมีการพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็งและสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
- ขอ 5.8.2(หนา 119) กําหนดใหมีการสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ิน
และชุมชนโดยสนับสนุนการจัดการเชิงพื้นท่ีพัฒนา
กล ไก กา ร จั ด ก า ร ร ว ม ท่ี ป ร ะ ก อบ ด ว ยภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชน

ตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งชุดท่ีใชอยูไมได
วัดยุทธศาสตรการพัฒนานี้โดยตรงและ
อยางครอบคลุม ซึ่งอาจมีการพัฒนา
ตัวชี้วัดในระดับชุมชนเพิ่มเติม เชน
สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการ
อนุ รั กษทรัพยากรธรรมชา ติแล ะ
สิ่งแวดลอม(แหลงขอมูล: ฐานขอมูล
จปฐ.)
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ตาราง 5-19 : ความเช่ือมโยงระหวางองคประกอบชุมชนเขมแข็งกับประเด็นการพัฒนาแผนฯ 11

ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ในองคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

1. การพัฒนาคนเพื่อ
เสริมสรางทุนทางปญญา
อยางยั่งยืน

แผนฯ11 ระบุวาชุมชนเขมแข็งเปนกลไกสําคัญใน
การพัฒนาคน และเนนบทบาทของชุมชนในการ
จัดการดานตางๆเปนการพัฒนาคน อาทิ การ
จัดการดานสุขอนามัย ดานการศึกษา และการ
เรียนรู การปลูกฝงภูมิปญญา และคานิยมท่ีดีงาม
เปนตน

ตัวชี้ วั ดชุมชนเขมแข็ ง ท่ีสะทอน
ประเด็นการพัฒนานี้ คือ “สัดสวน
หมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน”

ตัวชี้ วั ด ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง ท่ี อ า จนํ า ม า
พิจารณาเพิ่มเติมคือ
- จํานวนศูนยเรียนรูชุมชน (ใน
รูปแบบตางๆ)
- จํานวนผูรู/ปราชญชุมชน
- จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการจด
แจงไว

ท้ั งนี้ ตั ว ชี้ วั ด เหล านี้ อ าจ คิด เป น
สัดสวนตอประชากรหรือตอครัวเรือน
เพื่อแสดงผลในเชิงเปรียบเทียบ

2. การสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหทุกคนในสังคมไทย

แผนฯ11 กําหนดใหชุมชนเปนกลไกในการสราง
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ผานระบบ
สวัสดิการชุมชนและการจัดสรรทรัพยากรแก
สมาชิกในชุมชน

ใชตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวคือ “สัดสวน
ครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปน
สมาชิกองคกรชุมชนท่ีมีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน”

3. การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและ
สงเสริมบทบาทภาค
ประชาสังคมและธรุกิจ

ประเด็นนี้มีความสอดคลองกับ องคประกอบดาน
“ชุมชนเขมแข็ง” ซึ่งไดถูกนิยามวาคือชุมชนท่ีมีการ
รวมตัวกันเปนปกแผน  มีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองและการเรียนรูในระดับสูง มีองคกรในชุมชน
กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาคีเครือขายการ
พัฒนาท่ีเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังมีความสามัคคี
เอ้ืออาทร อยูรวมกันอยางสงบสุข และธํารงไวซึ่ ง
คุณคาของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ี
เปนเอกลักษณของชุมชน/ทองถ่ินหรือเอกลักษณ
ความเปนไทยไดอยางตอเนื่อง

ใชตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว คือ
1. สัดสวนความมีเสถียรภาพทาง
การเงินหรือความมั่นคงขององคกรใน
ชุมชน (วัดมิติชุมชนพึ่งตนเองได)
2. สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดย
ชุมชน (วัดมิติการเรียนรูของชุมชน)
3.สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือน
เปนสมาชิกองคกรชุมชนท่ีมีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน (วัดมิติการ
มีสวัสดิการของชุมชน)

และอาจ เพิ่ ม ตั วชี้ วั ด ท่ี วั ดความ
เขมแข็งของชุมชนในมิติอ่ืนๆท่ีอยูใน
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ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ในองคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”
คําจํ า กัดความ เชน  สัดส วนภูมิ
ปญญาทองถ่ินตอประชากรหรือตอ
ครัวเรือน

4. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนท่ีเอ้ือตอการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันและระบบการ
แขงขันท่ีเปนธรรม

แผนฯ 11 ระบุวาการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศจําเปนตองเพิ่มศักยภาพของ
หนวยธุรกิจขนาดเล็กและมีความสามารถในการ
แ ข ง ขั น ตํ่ า  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ธุ ร กิ จ SMEs
ผูประกอบการรายยอยในชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชน

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในแผนฯ 11 ท่ีมี
ความเก่ียวของกับประเด็นการพัฒนา
นี้คือ “สัดสวนความมีเสถียรภาพทาง
การเงินหรือความมั่นคงขององคกรใน
ชุมชน” ซึ่ งความจริงแลวอาจไม
สามารถวัดศักยภาพการแขงขันใน
ระบบตลาดไดเสมอไป

ตัวชี้วัดท่ีอาจนํามาพิจารณาเพิ่มเติม
ไดแก
- วิสาหกิจชุมชน SMEs หรือ
ผลิตภัณฑของชุมชน (เชน OTOP)
ท่ีมีความเขมแข็งหรือมีศักยภาพใน
การแขงขัน

5. การสงเสริมความ
รวมมืออยางเปนหุนสวน
การพัฒนาท้ังในระดบัอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค

- -

6. การเตรียมความ
พรอมของไทยเขาสู
ประชาคมอาเซียน

- -

7. การบริหารจัดการน้ํา
และท่ีดินเพื่อสนบัสนนุ
ความมั่นคงดานอาหาร
และการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ

แผนฯ 11 ระบุไวอยางชัดเจนถึงบทบาทของชุมชน
ในการจัดการน้ําและท่ีดิน ชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง
จะมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชน ดังนั้น ความเขมแข็งของชุมชนจึงเป น
เ ง่ื อ น ไ ข สํ า คั ญ ท่ี จ ะ นํ า ไ ป สู ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน

ชุดของตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งเดิม ไม
มี ตัวชี้วัด ท่ีสะทอนมิ ติการจัดการ
ทรัพยากรโดยตรง อยางไรก็ตาม
ตัวชี้ วัด “สัดสวนหมูบ านท่ีมีการ
เรียนรู โดยชุมชน ” อาจสามารถ
นํามาใชชี้วัดได เนื่องจากตัวชี้วัดนี้
พูดถึงการเรียนรูเพื่อแกปญหารวม
ของชุมชน ซึ่งการจัดการทรัพยากรก็
อาจประเด็นปญหาหนึ่งในชุมชน
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ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ในองคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”
อาจพิจารณาตัวชี้วัดเพิ่มเติมคือ
- สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(แหลงขอมูล: ฐานขอมูล
จปฐ.)

8. การยกระดับขดี
ความสามารถในการ
ปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ

แผน ฯ 11 เนนบทบาทของชุมชนในการจดัการภัย
พิบัติและมลพิษ/ของเสีย ควบคูไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม

ชุดของตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งเดิม ไม
มีตัวชี้วัดท่ีสะทอนมิติการจัดการดาน
นี้โดยตรง อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัด
“สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดย
ชุมชน” อาจสามารถนํามาใชชี้วัดได
(ตรรกะคลายกับประเด็นการพัฒนา
ขอ 7)

9. การบริหารจัดการ
ประเทศเพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคม

ในเชิงทฤษฏี ความเขมแข็งของชุมชนมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการบริหารจัดการท่ีดี (Good
Governance)ซึ่ งรวมถึงการสรางความโปรงใส
ตรวจสอบได และการมีสวนรวม ซึ่งจะนําไปสูความ
เปนธรรมทางสังคม

ในชุดตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งเดิมมีท้ัง
ตัวชี้วัดท่ีสะทอนการมีสวนรวมและ
สะทอนบทบาทของชุมชนในการ
สรางความเปนธรรมทางสังคม ไดแก
สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดย
ชุมชน และ สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคน
ในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชน
ท่ีมีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือน

สรุปผลการทบทวนประเด็นพัฒนาและยุทธศาสตรในแผนฯ ฉบับท่ี 11 ท่ีมีตอการปรับปรุง
ดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ (องคประกอบชุมชนเขมแข็ง)

1. องคประกอบชุมชนเขมแข็งในดัชนีความอยูเย็นเปนสุข มีความเช่ือมโยงกับเกือบทุก
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาในแผนฯ 11 ท้ังท่ีเปนการเช่ือมโยงโดยตรงและโดยออม ท่ีเปน
เชนน้ีอาจเปนเพราะนอกจาก “ความเขมแข็งของชุมชน” จะถูกมองเปนจุดหมายปลายทาง (End) ของ
การพัฒนาในแผนฯ 11 แลว ยังถูกมองเปน “กลไก” (Means) ท่ีนําไปสูการพัฒนาในดานอื่นๆอีกดวย
ดังจะเห็นไดวายุทธศาสตรการพัฒนาบางยุทธศาสตรกําหนดใหดัชนีความเขมแข็งของชุมชนเปน
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร (ไดแก การสรางความเปนธรรมในสังคม และยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน) สวนยุทธศาสตรอื่นๆ ไดระบุใหชุมชนเขมแข็ง
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เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตามแผน เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืน ไดกําหนดใหสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปน
ตน

2. ตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งท่ีใชอยูเดิมท้ัง 3 ตัวช้ีวัด สวนมากสามารถตอบโจทยยุทธศาสตร
และประเด็นการพัฒนาได อยางไรก็ตาม ตัวช้ีวัดเหลาน้ียังมีขอจํากัดอยูท่ีความครอบคลุม (Coverage)
ของประเด็นท่ีจะวัด เชน ความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความม่ันคงขององคกรในชุมชน อาจบงช้ี
ถึงความเขมแข็งทางการเงินและการพึ่งพาตนเองไดขององคกรชุมชนแตอาจไมไดบงช้ีถึงความ
เขมแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

3. เน่ืองจากคําจํากัดความชุมชนเขมแข็งไมไดครอบคลุมเพียงมิติเร่ืองการพึ่งตนเองได
ของชุมชน การเรียนรูโดยชุมชน และความเกื้อกูลกันของชุมชนเทาน้ัน แตยังรวมถึงเร่ืองภูมิปญญา
ทองถิ่นท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนดวย ดังน้ันจึงควรพิจารณาเพิ่มองคประกอบและตัวช้ีวัดเพื่อวัดมิติน้ี
ดวย

5.3.3 ขอเสนอเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดเสริม: ชุมชนธํารงไวซ่ึงคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน

คําจํากัดความชุมชนเขมแข็งของ สศช. ครอบคลุมถึงประเด็นเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่น6

อยางไรก็ตาม ในชุดตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งในดัชนีความอยูเย็นเปนสุขฯ ไมไดมีการวัดในเร่ืองน้ี สาเหตุ
หลักอาจเปนเพราะขอจํากัดในเร่ืองความสมบูรณของขอมูล

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวาประเด็นเร่ืองภูมิปญญา
ทองถิ่นมีรากฐานความคิดมาจากทฤษฎีทุนทางสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ไมเหมือนกับองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบางชนิดท่ีสามารถสรางข้ึนและถายทอดไดโดยปจเจกชนผานกระบวนการ
ทําวิจัยและพัฒนาในหองทดลอง และการจดบันทึกเปนคูมือ (Codification) แตภูมิปญญาทองถิ่นสราง
ข้ึนและสั่งสมผานกระบวนการทางสังคมท่ีตองมีการเรียนรูและถายทอดโดยการปฏิสัมพันธ
(Interactive learning) ระหวางคนในสังคม ดังน้ัน หากมองในแงน้ี ทุนทางสังคมจึงเปนปจจัยสําคัญท่ี
สงเสริมใหเกิดการผลิต ถายทอด และสั่งสมภูมิปญญาของทองถิ่น นอกจากน้ี ภูมิปญญาทองถิ่น

6สศช. ไดกําหนดคํานิยามชุมชนเขมแข็งวาเปน “ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเปนปกแผนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
และการเรียนรูในระดับสูงมีองคกรในชุมชนกลุมผูนําการเปล่ียนแปลงและภาคีเครือขายการพัฒนาที่เขมแข็งของ
ชุมชนรวมทั้งมีความสามัคคีเอ้ืออาทรอยูรวมกันอยางสงบสุขและธํารงไวซ่ึงคุณคาของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาที่เปนเอกลักษณของชุมชน/ทองถิ่นหรือเอกลักษณความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง”
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บางอยาง เชน การละเลนพื้นบาน ประเพณีของทองถิ่น ศิลปกรรมทองถิ่น พิธีกรรม ฯลฯ โดยตัวเองก็
เปนทุนทางสังคมรูปแบบหน่ึง ท่ีมีบทบาททําใหเกิดการปฏิสังสรรคของคนในชุมชน กอใหเกิดความ
เขาใจอันดีระหวางกันของคนในทองถิ่น ตลอดจนเปนจุดเกาะเกี่ยวใหคนในชุมชนสํานึกรักในชุมชน
ของตนเอง

ภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงรวมถึงประเพณี วัฒนธรรม และองคความรูของคนในทองถิ่น มี
ความสําคัญตอการพัฒนาในยุคปจจุบันเปนอยางมาก ประการแรก ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งท่ีตอง
อาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีอาศัยการสั่งสม ถายทอด เพิ่มเติม/ตอยอด รับเอา และนําไปใชเพื่อใหเกิด
คุณคา ดังน้ัน หากปรากฏวาชุมชนใดมีภูมิปญญาทองถิ่นมาก ก็อาจสันนิษฐานไดวาชุมชนน้ันไดมี
กระบวนการเรียนรูโดยคนในชุมชน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากคนรุนกอนและถายทอดมาสูคนรุนตอมา7

ประการท่ีสอง ภูมิปญญาทองถิ่นนอกจากจะมีคุณคาในฐานะเปนองคความรูหรือแหลงเรียนรูแลว ยัง
อาจมีคุณคาในเชิงพาณิชย ท้ังน้ีภูมิปญญาทองถิ่นหลายอยาง (หากไดรับการจัดการท่ีเหมาะสม) อาจ
สามารถนําไปสูการผลิตสินคาและบริการ ท่ีมีสวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
ได8 ประการท่ีสาม ภูมิปญญาทองถิ่นในสวนท่ีเปนประเพณี วัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน พิธีกรรม
งานศิลปะ ฯลฯ อาจมีคุณคาทางสังคม ในแงของการเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจคนในชุมชน กอใหเกิด
การปฏิสังสรรค การแลกเปลี่ยนทําความเขาใจระหวางกัน ซ่ึงนําไปสูความรวมมือและลดความขัดแยง
ประการสุดทาย ภูมิปญญาทองถิ่นอาจเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการกําหนดขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศนับจากน้ีไป เปนท่ีทราบกันดีวา ปจจัยท่ีเอื้อตอการแขงขันในโลกยุคปจจุบัน
คือเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge economy) ซ่ึงมักจะหมายถึงองคความรูทางวิทยาศาสตรและ

7แนวคิดระบบนวัตกรรม (Innovation system approach) เชื่อวากระบวนการพัฒนาความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเปนกระบวนการทางสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ( Interactive learning) โดยอาศัย
เครือขายทางสังคมเปนแหลงเรียนรูและถายทอด และเชื่อวานวัตกรรมเปนกระบวนการที่ยึดตรึงอยูในสังคม (Social
embeddedness) ซ่ึงตางจากแนวคิดของสํานักคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (นีโอคลาสิค) ที่เชื่อวาการพัฒนาความรู
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนกระบวนการที่แยกจากสังคม โดยใหความสําคัญกับเร่ืองการวิจัยและพัฒนา (R&D)
เปนสําคัญ (ดู Edquist 1997)
8ในประเทศญี่ปุน ความเขมแข็งของวิสาหกิจสมัยใหม (รวมถึง SMEs) ในปจจุบันเปนผลมาจากการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ส่ังสมกันมาอยางยาวนาน องคความรูที่มีอยูในแตละทองถิ่น (เชน การทําเซรามิกส การหมักสาเก การทํา
เตาหู ซอสมิโสะ ฯลฯ) มีการสืบตอและขยายผลเชิงพาณิชยอยางกวางขวางโดยเฉพาะในสมัยเอโดะ (Edo period:
1603-1868) เปนตนมา ยกตัวอยางเชน อุตสาหกรรมสาเกซ่ึงปจจุบันมีผูผลิตอยูเกือบ 2,000 กิจการ เปน
อุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ (Product differentiation) ตามสูตรการผลิตที่พัฒนา ส่ังสม
ดัดแปลงในแตละทองถิ่น ส่ิงดังกลาวสะทอนความเชี่ยวชาญของทองถิ่น (Regional specialization) ที่มีรากฐานมา
จากภูมิปญญาเฉพาะของทองถิ่น ซ่ึงอาจกลาวไดวาความเขมแข็งของ SMEs ญี่ปุนในปจจุบันเกิดจากภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ส่ังสมและเปนรากฐานความเชี่ยวชาญที่มีอยูตามทองที่ (ดู Morris-Suzuki 1994)
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เทคโนโลยี อยางไรก็ตาม องคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังอยูในระดับท่ีไมสูงนัก
เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานระหวางประเทศและยังตองการการพัฒนาอีกมาก ดวยเหตุน้ี ภูมิปญญา
ทองถิ่นจึงอาจเปนสวนท่ีชวยเสริมศักยภาพการแขงขันในระยะยาวของประเทศได หากไดรับการ
สนับสนุนอยางเหมาะสม

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ไดใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นไวหลายประการ ไมวาจะ
เปนการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับรากหญาและ SMEs การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาผูสูงอายุ ฯลฯ ในแงของการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ภูมิปญญาทองถิ่นถูกมองวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางการเรียนรูของชุมชน การสรางและปลูกฝง
เอกลักษณของทองถิ่น การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน/รากหญา เปนตน ท่ีปรึกษาจึงเห็น
วาการจัดทําตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งในอนาคต ภูมิปญญาทองถิ่นควรถูกนํามาเปนองคประกอบยอยหน่ึง
ของชุมชนเขมแข็งดวย เพื่อใหเกิดความสมบูรณและครอบคลุมนิยามชุมชนเขมแข็ง และสอดคลองกับ
แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับชุมชนเขมแข็ง อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในปจจุบันยังมีปญหาเร่ืองความ
สมบูรณของขอมูลท่ีจะนํามาใชวัดภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีปรึกษาจึงเสนอใหพิจารณาตัวช้ีวัดเร่ืองภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนตัวช้ีวัดเสริม ซ่ึงอาจมีการนํามาใชในอนาคตเม่ือการพัฒนาขอมูลมีความสมบูรณ
มากข้ึน

จากการสํารวจแหลงขอมูลตางๆท่ีมีการรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นพบวามี
ขอมูลท่ีอาจนํามาใชประกอบการจัดทําตัวช้ีวัดเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นได คือ

1. ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นท่ีไดรับการจดแจง ของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย

2. ขอมูลสินคา OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลาน้ีอาจมีความไมสมบูรณอยูมากในปจจุบัน ซ่ึงควรไดรับการปรับปรุง
ดีข้ึนในอนาคต

ท่ีปรึกษาเห็นวาขอมูล “ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีไดรับการจดแจง” และ “ขอมูลสินคา OTOP” อาจ
นํามาใชเปนตัวช้ีวัดเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นไดในอนาคต จึงเสนอใหตัวช้ีวัดท้ังสองน้ีเปนตัวช้ีวัดเสริม

ขอมูลชุดแรก (ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีไดรับการจดแจง ของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย)  เปนตัวช้ีวัดท่ีบงบอกการมีอยูและจํานวนภูมิปญญาทองถิ่นไทยโดยกรมทรัพยสินทาง
ปญญาเปนผูรับจดแจงภูมิปญญาทองถิ่นขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาวมาจากการรับจดแจงภูมิปญญา
ทองถิ่นไทยท่ีอยูในรูปขององคความรูของชุมชนทองถิ่น (เชน องคความรูเกี่ยวกับการทําไวนกระชาย
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ดํา การทํามีดอรัญญิก การทอผาไหม เปนตน) และการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน (เชน
ตํานานกวีนิพนธการแสดงพิธีกรรม งานศิลปะ เปนตน) ขอมูลน้ีสะทอนความเขมแข็งของชุมชนอยาง
นอย 2 ประการ คือ ประการแรก ภูมิปญญาทองถิ่นสรางข้ึนจากองคความรูและประสบการณท่ีอาศัย
การสั่งสมและสืบทอดมาของคนในทองถิ่นซ่ึงคนในชุมชนสามารถเรียนรูถายทอดและนําไปใช
ประโยชนท้ังในเชิงสังคมและเชิงพาณิชยได ประการท่ีสอง ภูมิปญญาทองถิ่นทําหนาท่ีเปนสิ่งยึด
เหน่ียวคนในชุมชน เชน การมีวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นจะทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกรวม
หรือรูสึกเปนสมาชิกของชุมชน

ชุดขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของกรมทรัพยสินทางปญญามีจุดแข็งคือ (1) เปนตัวช้ีวัดท่ีแสดง
ถึงคลังความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย (2) มีการเก็บรวบรวมและรายงานผลรายปและ (3) เปน
ตัวช้ีวัดท่ีอยูในคําจํากัดความชุมชนเขมแข็งของ สศช.แตมีจุดออนท่ีสําคัญคือ (1) ยังมีภูมิปญญา
ทองถิ่นท่ีไดรับการแจงจดคอนขางนอยถึงแมขอบเขตคําจํากัดความจะครอบคุลมภูมิปญญาทองถิ่น
หลายประเภทและ (2) ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีการจัดเก็บจะเนนในเร่ืองวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ
พื้นบาน และความรูบางอยางท่ีเฉพาะเจาะจง (เชน สูตรการทําสมุนไพร ฯลฯ) ซ่ึงตองอาศัยระยะ
เวลานานในการสั่งสม และมีการเปลี่ยนแปลงในแงของการพัฒนาข้ึนมาใหมคอนขางนอย

ขอมูลสินคา OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนขอมูลผลิตภัณฑของ
ชุมชนท่ีมีการประเมินในเร่ืองการใชภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงแบงเปนภูมิปญญาหมวดอาหารและ
เคร่ืองดื่ม เสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร และอื่นๆ
จุดแข็งของขอมูลชุดน้ีคือ (1) ขอมูลมีการแปรเปลี่ยนข้ึนลงคอนขางมาก เน่ืองจากมีการผลิตคิดคน
สินคาใหมอยูเสมอ (ตางจากขอมูลเกี่ยวกับประเพณี การละเลน สูตรยาสมุนไพรซ่ึงขอมูลมีแนวโนมท่ี
จะน่ิง) (2) เปนขอมูลท่ีบงช้ีภูมิปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงคลายกับขอมูลสิ่งประดิษฐใหมใน
ฐานขอมูลสิทธิบัตรท่ีมักจะถูกใชในการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ อยางไรก็ตาม
ขอมูลน้ีมีจุดออนคือ (1) ไมมีการรายงานขอมูลเปนรายป จึงทําใหไมทราบวาแตละปมีสินคา OTOP ท่ี
เขาเกณฑการใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูเทาใด (2) สินคา OTOP อาจสะทอนความพยายามของ
ผูประกอบการท่ีจะสรางผลิตภัณฑข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด และไมจําเปนตองสะทอน
กระบวนการเรียนรูและสั่งสมความรูรวมกันของคนในสังคมเสมอไป

โดยรวมแลวขอมูลท่ีสะทอนภูมิปญญาทองถิ่นในปจจุบันมีอยูคอนขางจํากัด และเทาท่ีมีอยูก็
ยังไมสมบูรณ ตองอาศัยการปรับปรุงอยางมาก ท่ีปรึกษาจึงขอเสนอตัวช้ีวัด 2 ตัวท่ีกลาวถึงขางตน
เปนตัวแปรเสริม
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ในการจัดทําชุดดัชนีชุมชนเขมแข็ง ท่ีปรึกษาเสนอใหใชมิติการวัด “ชุมชนธํารงไวซ่ึงคุณคา
ภูมิปญญาทองถ่ิน” ซ่ึงอาจนิยามไดวาหมายถึง “ชุมชนมีการพัฒนา ตอยอด เรียนรู ถายทอด รักษา
ไว และใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นซ่ึงประกอบไปดวยภูมิปญญาในรูปขององคความรูของทองถิ่น
การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน รวมถึงประเพณี และเอกลักษณของชุมชน”

สําหรับการวัดน้ันอาจใชตัวช้ีวัดสองตัวรวมกัน คือ

1. ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีไดรับการจดแจงตอประชากร 10,000 คน

2. สินคา OTOP ท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นตอประชากร 10,000 คน9

ซ่ึงขอมูลสินคา OTOP ท่ีควรจะนํามาใชคือจํานวนสินคา OTOP ท่ีมีอยูท้ังหมดเปนรายป

5.3.4 การปรับปรุงตัวชี้วัด

ผลการศึกษาในองคประกอบชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงมาจากการทบทวนขอมูลตามรายตัวช้ีวัดและ
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัด
เสริมท่ีใชอธิบายประกอบ ในแตละองคประกอบยอย ไดดังตารางท่ี 5-20 และแผนภาพท่ี 5-6

9เกณฑ 10,000 คนมาจากจํานวนประชากรตอ 1 ตําบล ซ่ึงอยูทีป่ระมาณ 8,000 คน
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ตารางที่ 5-20: สรุปตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม
องคประกอบยอย
“ชุมชนพึ่งตนเอง
ได”

1.สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงิน
หรือความมั่นคงขององคกรในชุมชน
2.สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน
3. สัดสวนวสิาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการ
ดําเนินงานในระดับดี

-

องคประกอบยอย
“ชุมชนเก้ือกูลกัน”

1.สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปน
สมาชิกองคกรชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการ
ตอพันครัวเรือน

-

องคประกอบยอย
“ชุมชนธํารงไวซึ่ง
คุณคาภูมิปญญา
ทองถ่ิน”

- 1. ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการจดแจงตอ
ประชากรหนึ่งหมื่นคน
2. สินคา OTOP ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ตอประชากรหนึ่งหมื่นคน
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แผนภาพที่ 5-6 : สรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบสําหรับองคประกอบหลัก “ชุมชนเขมแข็ง”
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5.3.5 สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขในองคประกอบชุมชนเขมแข็ง

ในสวนน้ีจะนําเสนอผลการคํานวณคาตัว ช้ีวั ดรวมขององคประกอบชุมชนเขมแข็ง ซ่ึง
ประกอบดวย

(1) สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความม่ันคงขององคกรในชุมชน ซ่ึงวัดจาก
สัดสวนสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีเสถียรภาพทางการเงินระดับม่ันคงดีหรือดีมากโดยมีคาเกณฑ
มาตรฐานเทากับรอยละ50

(2) สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน ซ่ึงมีคาเกณฑมาตรฐาน (เดิม) เทากับรอยละ 50
(3) สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการตอพัน

ครัวเรือน มีคาเกณฑมาตรฐาน (เดิม) เทากับ 80 ครัวเรือนตอพันครัวเรือน
ชุดตัวช้ีวัดใหมไดเพิ่มตัวช้ีวัดเขาไปอีกหน่ึงตัวช้ีวัด คือ
(4) ความมีศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนซ่ึงวัดจากสัดสวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการ

ดําเนินงานในระดับดี โดยมีเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดเปนคาเปาหมายเทากับรอยละ 50 ตัวช้ีวัดน้ีใชเปน
ตัวช้ีวัดหลักท่ีใชควบคูกับตัวช้ีวัดในขอ (1)

ตาราง 5-21 สรุปคาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานชุมชนเขมแข็งระหวางป พ.ศ. 2550 – 2555 โดย
คาดัชนีท่ีคํานวณแลวจะถูกแสดงอยูในตารางท่ี 5-22
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ตารางที่ 5-21: คาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีองคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

2550 2551 2552 2553 2554 2555
ชุมชนพึ่งตนเองได
ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

- สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคง
ขององคกรชุมชน

37.48 36.62 23.27 28.65 19.09 19.09

- สัดสวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการดําเนนิงานใน
ระดับดี

28.94 28.88 28.74 30.00 26.31 32.43*

การเรียนรูเพื่อแกไขปญหารวมกันอยางตอเนื่อง
- สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน 33.80 33.80 40.86 40.86 42.71 42.71

ชุมชนเกื้อกูลกัน
- การมีสวัสดิการชุมชน
- สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกร

ชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือน
17.20 32.83 46.13 50.11 72.91 106.57

หมายเหตุ: * ขอมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556, ขอมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2556

ตารางที่ 5-22: สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันองคประกอบ “ชุมชนเขมแข็ง”

2550 2551 2552 2553 2554 2555
ภาพรวม 42.10 49.69 56.50 60.15 69.16 84.24

ชุมชนพึ่งตนเองได 67.01 66.55 66.87 70.18 65.41 68.47
ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

- สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคง
ขององคกรชุมชน

74.96 73.24 46.54 57.30 38.18 38.18

- สัดสวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการดําเนนิงานใน
ระดับดี

57.88 57.75 57.48 59.99 52.62 66.0

การเรียนรูเพื่อแกไขปญหารวมกันอยางตอเนื่อง
- สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน 67.60 67.60 81.72 81.72 85.42 85.42

ชุมชนเกื้อกูลกัน 17.20 32.80 46.10 50.10 72.90 100.00
- การมีสวัสดิการชุมชน
- สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกร

ชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือน 17.20 32.80 46.10 50.10 72.90 100.0
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ขอสังเกต:
1. การตั้งคาเกณฑมาตรฐานของตัวช้ีวัดแตละตัวมีผลตอนํ้าหนัก (Magnitude) ของคาเฉลี่ยชุด

ตัวช้ีวัด โดยหากตั้งคาเกณฑมาตรฐานไวใกลกลับคาท่ีเกิดข้ึนจริง จะทําใหตัวช้ีวัดท่ีคํานวณออกมามีคา
สูง แตถาตั้งไวหางจากคาจริง ตัวช้ีวัดก็จะมีคาต่ํา ท้ังน้ีเพราะสูตรการคํานวณน้ันเนนสัดสวนของคาจริง
ตอคามาตรฐาน เพื่อดูวาผลการดําเนินงานเปนเทาใดเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงหากตั้งไวต่ําผล
การดําเนินงานก็จะใกลเคียงกับเปาหมาย และสัดสวนการบรรลุผลก็จะสูง

2. ในฐานขอมูลชุดน้ียังมีปญหาเร่ืองความไมสมบูรณของขอมูล เชน ขอมูล กชช. 2ค ซ่ึงใช
สําหรับตัวช้ีวัด “สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน” มีการประมวลและรายงานทุก 2 ป ทําใหไม
สามารถใชขอมูลจริงในการคํานวณคาเฉลี่ยชุดตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งในบางปได นอกจากน้ี เน่ืองจาก
ขอมูลเพิ่งจะเร่ิมมีการประมวลและรายงานนับตั้งแตป พ.ศ.2550 เปนตนมา ทําใหไมสามารถหาคาตัว
แทน (Proxy) อื่นๆ มาใชได ท่ีปรึกษาจึงตองใชสถิติของปท่ีผานมาเพื่อนํามาคํานวณคาในปปจจุบัน ซ่ึง
เปนวิธีการเดิมท่ีใชกันอยู นอกจากน้ี ตัวช้ีวัดบางตัวมีคาบการประมวลและรายงานผลคอนขางเหลื่อมป
มาก ทําใหอาจไมสามารถนําขอมูลมาคํานวณไดทันในรอบปปจจุบัน เชน ขอมูลผลการประเมินความ
ม่ันคงทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ซ่ึงกําหนดรอบการประเมินคือ 1 เมษายนถึง 31
มีนาคมของปถัดไปและประมวลผล/รายงานผลภายใน 31 ธันวาคมของปท่ีครบรอบประเมิน ซ่ึง
หมายความวา ขอมูลความม่ันคงทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรป พ.ศ.2555 จะถูกรายงาน
ผลภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความลาชาในการคํานวณคาเฉลี่ยชุดตัวช้ีวัดรายป

5.3.6 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวชี้วัดในอนาคต

1. ตัวช้ีวัดอาจถูกพัฒนาข้ึนจากฐานคิดเชิงทฤษฎีหรือนโยบายในระยะยาว มากกวาพัฒนาข้ึน
บนฐานหรือชุดของขอมูลท่ีมีอยูแลว เน่ืองจากอาจประสบปญหาในเร่ืองความไมสมบูรณหรือความไม
ตอเน่ืองของขอมูล เชน บางฐานขอมูลอาจมาจากการจัดเก็บรายป หรือทุกสองหรือสามป ซ่ึงทําใหมี
ขอจํากัดในการนําขอมูลมาใช

2. ขอมูลบางชนิดมีปญหาในเร่ืองคุมรวมเชิงพื้นท่ี คือมีการเก็บขอมูลเฉพาะชุมชนในชนบท ไม
รวมชุมชนเมือง เชน ขอมูลท่ีใชฐานขอมูล กชช.2ค จะเก็บรวบรวมและรายงานเฉพาะหมูบานในชนบท
ปจจุบัน ยังเปนการยากท่ีจะหาขอมูลท่ีมีการจัดเก็บในภาคเมืองท่ีมีดัชนีช้ีวัดท่ีสอดคลองกัน (เชน ไมมี
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ขอมูลหมูบานท่ีไดรับการเรียนรูโดยชุมชนท่ีจัดเก็บในภาคเมือง) ในแงน้ี สศช. อาจสนับสนุนหรือผลักดัน
ใหมีการใชตัวช้ีวัดการพัฒนาชุมชน/หมูบานท่ีสอดคลองกันท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท10

3. สศช. อาจพิจารณาจัดทําการสํารวจภาวะความเขมแข็งของชุมชนไทย โดยอาจกําหนดคาบ
การจัดเก็บเปนรายปหรือทุกๆ 2 ป โดยใชแบบสํารวจท่ีพัฒนาข้ึนบนฐานคิดเร่ืองความเขมแข็งของ
ชุมชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตัวอยางเชน ในกรณีของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ซ่ึงมีการจัดทําดัชนีความเขมแข็งของชุมชน (Community Strength Indicators) ทุกป โดย
ใชฐานขอมูลจากการสํารวจท่ีดําเนินการโดยหนวยงานปกครองทองถิ่นในรัฐ การสํารวจใชชุดของแบบ
สํารวจเดียวกัน จึงสามารถรายงานผลเปนภาพรวมได

ขอดีของการทําการสํารวจคือ สามารถลดความไมแนนอนของขอมูลท่ีมีการจัดเก็บโดย
หนวยงานอื่นๆ นอกจากน้ีผูสํารวจก็ยังสามารถออกแบบแบบสํารวจใหสะทอนแนวคิด นิยาม และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนไดดวย นอกจากน้ี การสํารวจยังสามารถ
แกปญหาความไมสอดคลองระหวางขอมูลท่ีมีอยู (จัดเก็บโดยหนวยงานอื่นๆ) กับแนวคิดการทําตัวช้ีวัด
ชุมชนเขมแข็งของ สศช. เพราะแตละหนวยงานอาจมีระบบการเก็บขอมูลท่ีถูกออกแบบเพื่อสนองความ
จําเปนท่ีแตกตางจากของ สศช. อยางไรก็ตาม การสํารวจอาจมีขอเสียตรงท่ีอาจมีการใชงบประมาณ
มากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการใชขอมูลท่ีมีการจัดเก็บไวแลว และอาจใชงบประมาณมากกวามากหาก
ตองการใหมีคุมรวม (Coverage) ในการสํารวจมากข้ึน

4. หาก สศช.จะมีการปรับปรุงชุดตัวช้ีวัดชุมชนเขมแข็งในอนาคต และมีความประสงคจะนํา
ฐานขอมูลท่ีมีการจัดเก็บโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของก็อาจทําได โดยอาจเสนอใหหนวยงานเหลาน้ัน
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ คุมรวม และความถี่ของการจัดเก็บ/การรายงานผลขอมูล ท้ังน้ี ในการศึกษา
คณะท่ีปรึกษาไดพิจารณาตัวช้ีวัดหลายตัวท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะนํามาจัดทําเปนชุดดัชนีช้ีวัดชุมชน
เขมแข็ง และมีหลายตัวช้ีวัดท่ีไดพิจารณาตัดออกไป ท้ังน้ีเน่ืองจากความไมสมบูรณของขอมูลเปนหลัก
ในท่ีน้ี หากจะนําตัวช้ีวัดเหลาน้ันมาใช อาจตองมีการปรับปรุงบางประการ ดังท่ีเสนอในตารางท่ี 5-23 ถึง
ตาราง 5-25 (ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวกท่ี 5-1 และ 5-2)

10ซ่ึงแนนอนวาคงไมใชทุกตัวชี้วัดจะตองเปนตัวชีว้ัดเดียวกัน เน่ืองจากสภาพเมืองและชนบทมีความแตกตางกัน
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ตารางที่ 5-23: ขอเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งในอนาคต องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได

ตัวชี้วัด องคประกอบ/มิติการวัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงฐานขอมูล
สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงิน
หรือความมั่นคงขององคกรในชุมชน*

 องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได
 มิติ: ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ควรขยายจํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ไดรับ
การประเมินเสถียรภาพในแตละปใหเพิ่มมากขึ้น หรือ
อาจครอบคลุมสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีอยูทั้งหมด

สัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพใน
ระดับดี*

 องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได
 มิติ: ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

กรมสงเสริมการเกษตร
(ฐานขอมูลวิสาหกิจชุมชน)

 ควรขยายขอบขายคุมรวม (coverage) ของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ไดรับการประเมินศักยภาพในแตละป ทั้งน้ี อาจ
พิจารณาจัดระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดที่
มีอยูทุกป เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ และตรวจสอบได
วาวิสาหกิจชุมชนใดบางที่มีการดําเนินการจริง

สัดสวนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่มี
ความเขมแข็ง (หมายเหตุ: ถูกตัดออกไป
เน่ืองจากขอมูลไมสมบูรณ)**

 องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได
 มิติ: ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
(รวบรวมโดย สํานักพัฒนาทุนและ
องคกรการเงินชุมชน)

 ควรขยายขอบขายการประเมินกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตใหครอบคลุมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่มีอยู
ทั้งหมด
 ควรรายงานผลการประเมินกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตเปนรายป

สัดสวนหมูบานที่มีการใชประโยชนจาก
ขอมูลชุมชนและแผนชุมชน (หมายเหตุ:
ถูกตัดออกเน่ืองจากมีคุมรวมนอย และมี
ความไมสมบูรณของขอมูล)**

 องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได
 มิติ: ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูลหมู บ านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

 ควรขยายขอบขายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมาก
ขึ้น (ปจจุบันมีอยูเพียง 4,500 หมูบาน)
 ควรจัดเก็บขอมูลความกาวหนาในการดําเนินการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานขอมูลรายป

สัดส วนหมู บ านที่ มี ก า รปฏิ บั ติ ต าม
หลักการพึ่งตนเอง (หมายเหตุ: ถูกตัด
ออกเน่ืองจากมีคุมรวมนอย และมีความ
ไมสมบูรณของขอมูล)**

 องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได
 มิติ: ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูลหมู บ านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

 ควรขยายขอบขายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมาก
ขึ้น (ปจจุบันมีอยูเพียง 4,500 หมูบาน)
 ควรจัดเก็บขอมูลความกาวหนาในการดําเนินการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานขอมูลรายป
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ตัวชี้วัด องคประกอบ/มิติการวัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงฐานขอมูล
สัดสวนหมูบานที่มีการเรียนรูโดยชุมชน*  องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได

 มิติ: การเรียนรูเพื่อแกปญหารวมกัน
อยางตอเน่ือง

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูล กชช.2 ค)

 อาจพิจารณาจัดเก็บและรายงานผลขอมูลหมูบานเปน
รายป

สัดสวนหมูบานที่มีศูนย เ รียนรูชุมชน
(หมายเหตุ: ตัดออก เน่ืองจากเปนการนับ
ซํ้ากับตัวชี้ วัดสัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชน)**

 องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได

 มิติ: การเรียนรูเพื่อแกปญหารวมกัน
อยางตอเน่ือง

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูล กชช.2 ค)

 อาจมีการประเมินศูนยเรียนรูชุมชนในเชิงคุณภาพ
เพื่อใหทราบวามีศูนยการเรียนรูชุมชนจํานวนเทาใด
ที่ยังมีการดําเนินการอยู

หมายเหตุ: (1) เคร่ืองหมาย * คือ ตัวชี้วัดที่เสนอใหคงไว; (2) เคร่ืองหมาย ** คือ ตัวชี้วัดที่ตัดออกหลังจากที่ไดศึกษาแลว
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ตารางที่ 5-24: ขอเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งในอนาคต องคประกอบยอย: ชุมชนเก้ือกูลกัน

ตัวชี้วัด องคประกอบ/มิติการวัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงฐานขอมูล
สัดสวนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเปน
สมาชิกองคกรชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการ
ตอพันครัวเรือน*

 องคประกอบยอย: ชุมชนเก้ือกูลกัน
 มิติ: การมีสวัสดิการชุมชน

สถ าบั นพัฒนาอ งค ก รชุ ม ช น
(พอช.)

 ควรมีการรายงานขอมูลเฉพาะองคกรชุมชนที่ยัง
ดําเนินการอยูจริง เพื่อใหขอมูลนาเชื่อถือ โดยไมรวม
องคกรชุมชนที่จดทะเบียนไวแตไดยุบเลิกแลวและไมได
แจงตอ พอช.

สัดสวนหมูบานที่มีกองทุนสวัสดิการแก
สมาชิก (หมายเหตุ: ตัดออกเน่ืองจากมี
คุมรวมนอย และมีความไมสมบูรณของ
ขอมูล)**

 องคประกอบยอย: ชุมชนเก้ือกูลกัน
 มิติ: การมีสวัสดิการชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูลหมู บ านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

 ควรขยายขอบขายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมาก
ขึ้น (ปจจุบันมีอยูเพียง 4,500 หมูบาน)
 ควรจัดเก็บขอมูลความกาวหนาในการดําเนินการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานขอมูลรายป

สัดสวนหมูบานที่ไมมีปญหาเร่ืองผูที่ไมได
รับความคุมครองทางสังคม (หมายเหตุ:
ตัดออก เ น่ืองจากเปนการนับซํ้ากับ
ตัวชี้วัดอ่ืน)**

 องคประกอบยอย: ชุมชนเก้ือกูลกัน
 มิติ: การมีสวัสดิการชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูล กชช.2 ค)

 อาจพิจารณาจัดเก็บและรายงานผลขอมูลหมูบาน
เปนรายป

หมายเหตุ: (1) เคร่ืองหมาย * คือ ตัวชี้วัดที่เสนอใหคงไว; (2) เคร่ืองหมาย ** คือ ตัวชี้วัดที่ตัดออกหลังจากที่ไดศึกษาแลว
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ตารางที่ 5-25: ขอเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งในอนาคต องคประกอบยอย: ชุมชนธํารงไวซ่ึงคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน

ตัวชี้วัด องคประกอบ/มิติการวัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงฐานขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการจดแจงตอ
ประชากรหน่ึงหมื่นคน**

 องคประกอบยอย: ชุมชนธํารงไวซ่ึง
คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น
 มิติ: การรักษาภูมิปญญาทองถิ่น

กรมทรัพยสินทางปญญา
(ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย)

 ควรขยายการรับจดแจงสินคา หรือกระบวนการผลิต
สินคาหรือบริการที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น ทั้งน้ี
เพื่อใหทราบถึงจํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูจริง และ
เพื่อใหเกิดการเคล่ือนไหวของขอมูลรายปมากขึ้น

สินคา OTOP ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นตอ
ประชากรหน่ึงหมื่นคน**

 องคประกอบยอย: ชุมชนธํารงไวซ่ึง
คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น
 มิติ: การรักษาภูมิปญญาทองถิ่น

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูล OTOP)

 ควรมีการรายงานจํานวนสินคา OTOP ที่ไดรับการ
จดแจงทุกป เพื่อใหสามารถทราบวาในแตละปมีสินคา
OTOP ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นอยูเทาใด

สัดสวนหมูบานที่มีการคนหาและใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการสรางคุณคา**

 องคประกอบยอย: ชุมชนธํารงไวซ่ึง
คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น
 มิติ: การรักษาภูมิปญญาทองถิ่น

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูลหมู บ านเศรษฐกิจ
พอเพียง)

 ควรขยายขอบขายหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมาก
ขึ้น (ปจจุบันมีอยูเพียง 4,500 หมูบาน)
 ควรจัดเก็บขอมูลความกาวหนาในการดําเนินการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และรายงานขอมูลรายป

สัดสวนหมูบานที่มีผูรู ภูมิปญญาชาวบาน
หรือปราชญชาวบาน

 องคประกอบยอย: ชุมชนธํารงไวซ่ึง
คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น
 มิติ: การรักษาภูมิปญญาทองถิ่น

กรมการพัฒนาชุมชน
(ฐานขอมูล กชช.2 ค)

 ควรพิจารณาปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลปราชญ
ชาวบานเพื่อไมใหเกิดการนับซํ้า เชน ระบุแตจํานวน
ปราชญชาวบานในหมูบาน และนับที่ตัวบุคคลเปนหลัก
แทนการนับที่สาขาความเชี่ยวชาญของปราชญชาวบาน
แตละคน

หมายเหตุ: (1) เคร่ืองหมาย * คือ ตัวชี้วัดที่เสนอใหคงไว; (2) เคร่ืองหมาย ** คือ ตัวชี้วัดที่ตัดออกหลังจากที่ไดศึกษาแลว
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การปรับปรุงตัวชี้วัดองคประกอบหลัก “ชุมชนเขมแข็ง”

1) องคประกอบยอย: ชุมชนพึ่งตนเองได
ประเด็นการวัด: (1) ความเขมแข็งขององคกรชุมชน (2) การเรียนรูเพื่อแกปญหารวมกันอยางตอเน่ือง
ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:
ยังคงประเด็นการวัดเดิมท้ัง 2 ประเด็น ซ่ึงมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับประเด็นการพัฒนา (ขอ 1) การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน (ขอ 3)
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจและ (ขอ 9) การบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑ
มาตรฐาน

วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1.ความเขมแขง็ของ
องคกรในชมุชน

1. สัดสวนความมี
เสถียรภาพทางการเงิน
หรือความมั่นคงของ
องคกรในชุมชน

หมายเหต:ุ ใชสหกรณ
และกลุมเกษตรกรเปน
ตัวแทนองคกรชมุชน11

วัดจาก “สัดสวนสหกรณ
และกลุมเกษตรกรทีม่ี
เสถียรภาพทางการเงิน

-คงเดิม-
เ น่ื อ ง จ าก เป นตั ว ชี้ วั ด ที่
สะทอนความมั่นคงทางการ
เงินขององคกรชุมชน และ
เปนตัวชี้วัด End ของความ
เขมแข็งของชุมชน และมี
คาบการจัดเก็บรายป

นอกจากน้ี การใชสหกรณ
แล ะก ลุ ม เ กษ ต รก ร เป น
ตัวแทนองคกรชุมชนถือวามี
จุ ด แ ข็ ง ใ น เ ร่ื อ ง คุ ม ร ว ม

ใชสัดสวนสหกรณ
และกลุมเกษตรกร
ที่มีเสถียรภาพทาง
ก า ร เ งิ น ร ะ ดั บ
มั่นคงดีหรือดีมาก
เทากับรอยละ 50

100 * (X/B), B = 50
หมายเหตุ: คงคาเกณฑ
มาตรฐานเดิม (50%)
เ น่ื อ ง จ า ก ผ ล ก า ร
ดําเนินงานในชวง 5 ป
ของแผนฯ 10 (2550-
54) ยั งหางไกล
เปาหมาย คือ มีคาเฉล่ีย
ตลอดชวง 5 ปอยูที่
29.07 ดังน้ันจึงไม
จําเปนตองปรับเพิ่มคา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (จัดเก็บรายป)
http://www.cad.go.th/main.php?filename=inde
x

11ดู คําอธิบายเก่ียวกับลักษณะของขอมูลเพิม่เติมในภาคผนวก 2
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑ
มาตรฐาน

วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ระดับมั่นคงดีหรือดีมาก” เน่ืองจากสหกรณและกลุม
เกษตรกรมีการกอตั้งทั้งใน
ภาคเมืองและชนบท และมี
จํานวนสมาชิกรวมกันกวา
11 ลานคน

เกณฑมาตรฐาน

2. สัดสวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพ
การดําเนินงานใน
ระดับดี12

วัดจาก “สัดสวน
วิสาหกิจชุมชนทีม่ี
ศักยภาพในระดับดี”

-เสนอใหม-
เ น่ืองจากตัวชี้ วัด สัดสวน
ความมี เ สถี ย รภาพทา ง
การเงินหรือความมั่นคงของ
อ ง ค ก ร ใ น ชุ ม ช น ใ ช
ฐานขอมูลของกรมบัญชี
สห ก ร ณ  ซ่ึ ง  อ า จ ไ ม ไ ด
ครอบคลุมองคกรชุมชน
ประเภทอ่ืนทีนอกเหนือจาก
สหกรณและกลุมเกษตรกร
ในแงน้ี วิสาหกิจชุมชน เปน
หนวยทางเศรษฐกิจระดับ
รากหญาที่มีการดําเนินงาน
ที่ ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ก ว า
เพราะครอบคลุมกิจกรรม

ใชสัดสวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพ
ในระดับดี เทากับ
รอยละ 50
เหตุผล: เน่ืองจาก
สัดสวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพ
ใ น ร ะ ดั บ ดี โ ด ย
เฉล่ียอยูที่รอยละ
28.5ในชวงแผนฯ
10 การกําหนดคา
เกณฑมาตรฐานไว
ที่รอยละ 50 จึง
นาจะสมเหตุสมผล
และมีความทาทาย

100 * (X/B), B = 50 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
http://www.sceb.doae.go.th/

12ดู คําอธิบายเก่ียวกับลักษณะของขอมูลเพิม่เติมในภาคผนวก 2
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑ
มาตรฐาน

วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ดานการผลิต บริการ และ
อ่ืนๆ นอกจาก น้ี การวัด
ค ว า ม มี ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
วิสาหกิจชุมชนก็เปนตัวชี้วัด
ระดับ End เน่ืองจากเปน
ตัวชี้วัดที่สะทอนศักยภาพ
มากกวาปริมาณเพียงอยาง
เดียว

อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  อ า จ
พิจารณาใชตัวชี้วัดน้ีเสริม
ตัวชี้วัดที่ 1 เน่ืองจากมีความ
ครอบคลุมดานประชากร
นอยกวาสหกรณและกลุม
เกษตรกร โดยปจจุบัน (ณ
ส้ินป 2555) สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนมีเพียง 1.25 ลานคน
เทาน้ัน

เพียงพอ

2.การเรียนรูเพื่อ
แกปญหารวมกันอยาง
ตอเน่ือง

2. สัดสวนหมูบานที่
มีการเรียนรูโดย
ชุมชน13

- คงเดิม แตปรับเกณฑ
มาตรฐาน -

ป รั บ เ ก ณ ฑ
ม า ต ร ฐ า น เ ป น
สัดสวนหมูบานที่มี

100 * (X/B), B = 60

หมายเหตุ: เสนอใหปรับ

ฐานขอมูล กชช.2 ค. ของศูนยขอมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน (จัดเก็บและ
รายงานผลทุก 2 ป)

13ดู คําอธิบายเก่ียวกับลักษณะของขอมูลเพิม่เติมในภาคผนวก 2
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑ
มาตรฐาน

วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย
ชุมชนรอยละ 60

คาเกณฑมาตรฐานเปน
60% เน่ืองจากผลการ
ดําเนินงานในชวงแผนฯ
10 (2550-54) มีการ
บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย
คอนขางมากจากที่ตั้งคา
เ ป า ห ม า ย ไ ว ที่ 50%
ในชวงตนของแผนฯ คือ
มีสัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชนเพิ่มขึ้น
จาก 33.8% (2550)
เปน 42.7% (2554) คิด
เปน 85.4% ของเกณฑ
ม า ต ร ฐ า น  ซ่ึ ง ห า ก
แ น ว โ น ม ยั ง ค ง เ ดิ ม
เปนไปไดวาจะมีการ
บรรลุเกณฑมาตรฐาน
ในชวงปลายแผนฯ 11
(2555-59) ดังน้ัน จึง
เห็นควรใหมีการปรับคา
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ใ ห
สูงขึ้นเปน 60%

http://www.rdic.cdd.go.th/index1.html
หมายเหตุ: ขอมูล กชช. 2 ค. รายงานจํานวนและ
สัดสวนหมูบานชนบทที่มีปญหาในเร่ืองการ
เรียนรูโดยชุมชน โดยแยกระดับความรุนแรงของ
ปญหาออกเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
นอย/ไมมีเลย

ที่ปรึกษาเห็นวา การกําหนดคาเปาหมายควรอิง
เกณฑเดิม คือกําหนดจากสัดสวนหมูบานที่ไมมี
ปญหาเร่ืองการเรียนรูโดยชุมชนหรือมีปญหา
เพียงเล็กนอยเปนหลัก
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2) องคประกอบยอย: ชุมชนเก้ือกูลกัน

ประเด็นการวัด : 1. การมีสวัสดิการชุมชน
ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

ยังคงประเด็นการวัดเร่ืองการมีสวัสดิการชุมชน ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนา(ขอ 2) การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนใน
สังคมไทยและยุทธศาสตรการพัฒนา (ขอ 1) การสรางความเปนธรรมในสังคม
ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/

ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด
คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บ

ขอมูล
1.การมีสวัสดิการ
ชุมชน

1 . สั ด ส ว น
ครัวเรือนที่มีคนใน
ค รั ว เ รื อ น เ ป น
ส ม า ชิ ก อ ง ค ก ร
ชุมชนที่มีการจัด
สวัสดิการตอพัน
ครัวเรือน

- คงเดิม แตปรับ
เกณฑมาตรฐาน-

เน่ืองจากเปนตัวชี้วัด
ที่ วั ด บ ท บ า ท ข อ ง
ชุ ม ช น ใ น ก า ร จั ด
สวัสดิการ ซ่ึงบงชี้ถึง
ความเก้ือกูลกันของ
ชุมชน

สัดสวนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกร
ชุมชนทีม่ีการจัดสวัสดิการเทากับ 150 ตอพันครัวเรือน
เหตุผล: เน่ืองจากในป 2555 ซ่ึงเปนปแรกของแผนฯ 11
สัดสวนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกร
ชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือนอยูที่ 106
ครัวเรือน ซ่ึงผานเกณฑมาตรฐานเดิม (80 ครัวเรือน) มา
คอนขางมาก นอกจากน้ี หากพิจารณาการเพิ่มของ
จํานวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกองคกรสวัสดิการตอพัน
ครัวเรือนในชวงแผนฯ 10 (2550-54) แลวพบวา มี
จํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นปละ 11 ครัวเรือนโดยเฉล่ีย ซ่ึง
ในแงน้ีหากนําขอมูลป 2555 มาเปนฐาน (106 ครัวเรือน/
พันครัวเรือน) แลวใชการเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียในแผนฯ 10
มาพิจารณารวม ก็จะพบวาเมื่อส้ินแผนฯ 11 (ป 2559)
สัดสวนดังกลาวก็ควรเปน 150 ครัวเรือนตอพันครัวเรือน
ซ่ึงถึงเปนการบรรลุเปาหมาย 100% พอดี

100 * (X/B), B = 150 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พอช.)
http://www.codi.or.th/
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3) (เพิ่ม) องคประกอบยอย: ชุมชนธํารงไวซ่ึงคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน
ประเด็นการวัด: 1. การรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของ
อาหารและพลังงาน และยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1.การรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัดเสริม
1 . ภู มิ ป ญ ญ า
ทอ ง ถ่ิ นที่ ไ ด รั บ
ก า ร จ ด แ จ ง ต อ
ป ร ะ ช า ก ร ห น่ึ ง
หมื่นคน14

ภูมิ ปญญาท อ งถิ่ นยั ง
สะทอนศักยภาพของ
ทองถิ่นเพื่อกาวเขาสูยุค
เ ศ รษ ฐ กิ จ แ ห ง ข อ มู ล
ขาวสารและการเรียนรู
(Knowledge economy)
นอกจากน้ี เน่ืองจากเปน
ตัวชี้วัดที่อยูในคําจํากัด
ความชุมชนเขมแข็งของ
สศช. การเพิ่มตัวชี้วัดน้ี
จะทําใหครอบคลุมคํา
จํ า กั ด ค ว า ม ชุ ม ช น
เขมแข็งมากขึ้น

ใชเกณฑ 1 ภูมิปญญาทองถิ่นที่มกีารจดแจงตอประชากร
1 หมื่นคน

100 * (X/B), B = 1 ระบบฐานขอมูลภมูิปญญา
ทองถิ่นไทย
กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย
http://www.ipthailand.go.th/ipt
hailand/index.php?option=co
m_content&task=section&id=2
5&Itemid=202

14 ดู คําอธิบายเก่ียวกับลักษณะของขอมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 2
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ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ยิ่งไปกวาน้ัน สศช.
ยังใหความสําคัญกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นในหลายๆ
ด า น  ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนฯ 11

ตัวชี้วัดเสริม
2. สินคา OTOP ที่
เปนภูมปิญญา
ทองถ่ิน
ตอประชากรหน่ึง
หมื่นคน

ใชตัวชี้วัดสินคา OTOP
รวมกับตัวชี้วัดภูมปิญญา
ทองถิ่นที่ได รับการจด
แจงเพื่อเสริมขอมูลให
ครอบค ลุมภู มิ ปญญา
ทองถิ่นในดานผลิตภัณฑ

ใชสัดสวนสินคา OTOP ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นตอ
ประชากร 10,000 คน

100 * (X/B), B = 3 คลังขอมูลภมูิปญญาไทย OTOP
http://www.otoptoday.com/
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ในการจัดทําตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็ง ที่ปรึกษาไดมีการสํารวจแหลงขอมูลที่มีการจัดทําตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับความเขมแข็งของชุมชนไว และไดรวบรวมไวเปนชุดตัวที่วัดที่อาจ

นําไปใช (Potential Indicators) หลังจากน้ันไดนําขอมูลมาพิจารณาเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะนํามาจัดทําเปนชุดตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งตามกรอบดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
สังคมไทย ตัวชี้วัดที่ไดพิจารณามีดังตอไปน้ี

องคประกอบ
ยอย

มิติ ตัวชี้วัด+คําอธิบาย แหลงขอมูล ผลการพิจารณา เหตุผล
คงไว ตัดออก เสนอเปน

ตัวชี้วัดเสริม

1. ชุมชน
พ่ึงตนเองได

1.1 ความ
เขมแข็งของ
องคกรชุมชน

1. สัดสวนความมีเสถียรภาพทาง
การเงินหรือความมั่นคงขององคกร
ในชุมชน (องคกรชุมชน = สหกรณ)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ตามรายละเอียดในรายงาน

2. สัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพในระดับดี

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม
การเกษตร

 ตามรายละเอียดในรายงาน

3. สัดสวนของตําบลที่มีผลิตภัณฑ
OTOP 4 หรือ 5 ดาว ตอตําบล
ทั้งหมด

สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ
วิสาหกิจชุม กรมการพัฒนาชุมชน

 ตัดออกเน่ืองจากขอมูลไมครบ(มี
ขอมูลเฉพาะป 2555)

4. สัดสวนกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตที่มีความเขมแข็ง

สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงิน
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 ตัดออกเน่ืองจากขอมูลไมสมบูรณ
และไมนาเชื่อถือ เชน รายงาน
ขอมูลเดียวกันในแตละป

5. สัดสวนหมูบานที่มีการใช
ประโยชนจากขอมูลชุมชนและแผน
ชุมชน

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน(ฐานขอมูล
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ)

 ตัดออก เพราะยั งอยู ใ นร ะ ดับ
โครงการนํารองซองครอบคลุม
เพียง 4,500 หมูบาน
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องคประกอบ
ยอย

มิติ ตัวชี้วัด+คําอธิบาย แหลงขอมูล ผลการพิจารณา เหตุผล
คงไว ตัดออก เสนอเปน

ตัวชี้วัดเสริม

6. สัดสวนหมูบานที่มีการปฏิบัติตาม
หลักการพ่ึงตนเอง

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (ฐานขอมูล
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

 ตัดออก เพราะยั งอยู ใ นร ะ ดับ
โครงการนํารองซองครอบคลุม
เพียง 4,500 หมูบาน

1.2 การเรียนรู
เพ่ือแกปญหา
รวมกันอยาง
ตอเน่ือง

1. สัดสวนหมูบานที่มีการเรียนรูโดย
ชุมชน

ฐานขอมูล กชช. 2 ค. ของศูนย
ข อ มู ล เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ช น บ ท
กรมการพัฒนาชุมชน

 ตามรายละเอียดในรายงาน

2. สัดสวนหมูบานที่มีศูนยเรียนรู
ชุมชน

รายงานหมูบานชนบทไทย (จาก
ฐานขอมูล กชช. 2ค.)
กรมการพัฒนาชุมชน

 ตัดออกเน่ืองจากเปนตัวชี้วัดยอย
ของตัวชี้วัดสัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชน

2. ชุมชนเก้ือกูล
กัน

2.1 การมี
สวัสดิการชุมชน

1. สัดสวนครัวเรือนที่มีคนใน
ครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชนที่
มีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือน

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  ตามรายละเอียดในรายงาน

2.  สั ด ส ว นห มู บ า นที่ มี ก อ งทุ น
สวัสดิการแกสมาชิก

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุ ม ช น  ก รม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
(ฐ า น ข อ มู ล ห มู บ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงตนแบบ)

 ตัดออก เพราะยั งอยู ใ นร ะ ดับ
โครงการนํารองครอบคลุมเพียง
4,500 หมูบาน

3. สัดสวนหมูบานที่ไมมีปญหาเร่ือง
ผูที่ไมไดรับความคุมครองทางสังคม

รายงานหมูบานชนบทไทย (จาก
ฐานขอมูล กชช. 2ค.)
กรมการพัฒนาชุมชน

 ตัดออก เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดยอย
ของตัวชี้ วัด“หมูบานที่มีการจัด
สวัสดิการ” (ขอมูล กชช. 2ค) ซ่ึงมี
สัดสวนหมูบานเกือบ 100% ที่ไม
มีปญหา
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องคประกอบ
ยอย

มิติ ตัวชี้วัด+คําอธิบาย แหลงขอมูล ผลการพิจารณา เหตุผล
คงไว ตัดออก เสนอเปน

ตัวชี้วัดเสริม

3. ชุมชนธํารง
ไวซ่ึงคุณคาภูมิ
ปญญาทองถิ่น

3.1 การรักษา
ภู มิ ป ญ ญ า
ทองถิ่น

(1) ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการจด
แจงตอประชากรหน่ึงหมื่นคน

ระบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ไทย กรมทรัพยสินทางปญญา

 ในทางแนวคิด เปนตัวชี้วัดที่ดี แต
มีความไมสมบูรณของขอมูล

(2) สินคา OTOP ที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่นตอประชากรหน่ึงหมื่นคน

คลังขอมูลภูมิปญญาไทย OTOP  เปนตัวชี้วัดที่อาจนํามาใชไดหากมี
การรายงานขอมูลรายป

(3) สัดสวนหมูบานที่มีการคนหา
และใชภูมิปญญาทองถิ่นในการสราง
คุณคา

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน(ฐานขอมูล
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ)

 ตัดออกเพราะยังอยูในระดับ
โครงการนํารองซองครอบคลุม
เพียง 4,500 หมูบาน

(4) สัดสวนหมูบานที่มีผูรู ภูมิปญญา
ชาวบาน หรือปราชญชาวบาน

รายงานหมูบานชนบทไทย (จาก
ฐานขอมูล กชช. 2ค. กรมการ
พัฒนาชุมชน)

 ตัดออก เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดยอย
ของตัวชี้วัดสัดสวนหมูบานที่มีการ
เ รียน รู ของชุมชน นอกจาก น้ี
ปราชญชาวบานอาจมีการนับซํ้า
(เชน ปราชญชาวบานหน่ึงคน
อาจมีองคความรูในหลายดาน ซ่ึง
การนับปราชญชุมชนในแตละดาน
อาจทําใหเกิดการนับซํ้าได)
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คําอธบิายเพิ่มเติมตัวชีว้ัดหลกัชุมชนเขมแข็ง

นิยามชุมชนเขมแข็ง(ตามกรอบแนวคิดเร่ืองความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ของ สศช.)
“ชุมชนที่มีการรวมตวักันเปนปกแผน มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และการเรียนรูในระดับสูง มอีงคกรในชมุชน กลุมผูนําการเปล่ียนแปลง และภาคีเครือขายการพัฒนาที่

เขมแข็งของชมุชน รวมทั้งมีความสามัคคี เอ้ืออาทร อยูรวมกันอยางสงบสุข และธํารงไวซ่ึงคุณคาของประเพณี วฒันธรรม และภมูิปญญาที่เปนเอกลักษณของชมุชน/ทองถิ่น หรือ
เอกลักษณความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง
องคประกอบยอย(ถอดจากคํานิยาม)

1. ชุมชนพึ่งตนเองได(ของเดิม โดย สศช.)
2. ชุมชนเก้ือกูลกัน(ของเดิม โดย สศช.)

องคประกอบยอย ตัวชี้วัด ประเภท ลักษณะของตัวชี้วัด/ขอมลู จุดเดน จุดดอย
ตัวชี้วัด

หลัก
ตัวชี้วัด
เสริม

1. ชุมชนพึง่ตนเอง
ได

1.1 มิต:ิ ความ
เขมแข็งขององคกร
ชุมชน

สัดสวนความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิ นห รือความ
มั่นคงขององคกรชุมชน

  เปนตัวชี้ วัดที่ ไดมาจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงไดมี
การประเมินจัดระดับเสถียรภาพของสหกรณ
และกลุมเกษตรกรที่เขาขายตองประเมินทุกป
นับตั้งแตป 2548 เปนตนมา(รอบการประเมิน
คือ 1 เม.ย. ถึง 31 มี.ค. ของปถัดไป และ
ประมวลผล/รายงานผล ภายใน 31 ธ.ค. ของป
ที่ครบรอบประเมิน)
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดทําการประเมิน
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณและกลุม

(1) ไมมีขอจํากัดเร่ืองความ
เปนเมืองหรือชนบท(ความ
ครอบคลุมในเชิงพื้นที่)
(2) มีคาบการจัดเก็บและ
รายงานขอมูลรายป
(3) มีการประเมินที่เปนระบบ
และเปนขอมูลที่สะทอนความ
เขมแข็งทางการเงินและการ
บริหารงานขององคกรชุมชน
(4) เปนตัวชี้วัดบงชี้ความ

(1) อาจไมไดสะทอนองคกร
ชุ ม ช นทุ ก รู ปแ บบ  เ ช น
องคกรชุมชนเพื่อการผลิต
ห รื อ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ลักษณะ อ่ืนๆที่ ไม ไดขึ้ น
ทะเบียนเปนสหกรณหรือ
กลุมเกษตรกร
(2) ความมั่นคงทางการเงิน
ข อ ง ส ห ก รณ อ า จ ไ ม ไ ด
สะทอนความเขมแข็งของ
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องคประกอบยอย ตัวชี้วัด ประเภท ลักษณะของตัวชี้วัด/ขอมลู จุดเดน จุดดอย
ตัวชี้วัด

หลัก
ตัวชี้วัด
เสริม

เกษตรกรใน 2 ดาน คือ ดานการเงิน (นํ้าหนัก
70%) และดานการบริหาร (นํ้าหนัก 30%)
และไดแบงระดับความมั่นคงทางการเงิน
ออกเปน 6 ระดับคือ มั่นคงดีมาก มั่นคงดี
มั่นคงตามมาตรฐาน ต่ํากวามาตรฐาน ตอง
ปรับปรุง และตองแกไขเรงดวน
 สหกรณและกลุมเกษตรกรเปนองคกรชุมชน
ที่มีจุดเดนคือเปนองคกรที่กระจายอยูทั่ ว
ประเทศ ไมจํากัดเฉพาะภาคเมืองหรือชนบท
และมีสมาชิกกวา 11 ลานคน (ณ ส้ินป 2555)
หรือประมาณ 18% ของประชากรทั้งประเทศ
นอกจากน้ี สมาชิกอาจเปนคนที่อยูในพื้นที่
หรือไมอยูในพื้นที่เฉพาะ (เชน หมูบาน ตําบล
ฯลฯ) ก็ได ซ่ึงเปนองคกรที่สะทอนความเปน
ชุมชนทั้งในเชิงพื้นที่ และเครือขาย

เขมแข็ งทางการเงินของ
องคกรชุมชน ซ่ึงเปนตัวชี้วัด
ระดับเปาหมาย

ชุมชนทั้งหมด เชน ความ
มั่นคงดังกลาวอาจเกิดจาก
ความสามารถในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการ
บริหาร มากกวาการมีสวน
รวมอยางกระตือรือรนของ
สมาชิก

สัดสวนวิสาหกิจชมุชนที่มี
ศักยภาพการดําเนินงาน
ในระดับดี

  ขอมูลจากกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงเปน
หนวยงานผู รับผิดชอบหลักตาม พ.ร.บ.
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ป 2548 ใหทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
 การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

(1) ไมมีขอจํากัดเร่ืองความ
เปนเมืองหรือชนบท(ความ
ครอบคลุมในเชิงพื้นที่)
( 2 )  ค าบการจั ด เ ก็บและ
รายงานผลขอมูลสามารถ
นํามาคํานวณตัวชี้วัดรายปได

(1) คุมรวมในแงของ
ประชากรมีคอนขางนอย
(1,245,869 คน)
(2) การประเมินทํากับ
วิสาหกิจบางแห งแต ไม
ทั้งหมด จึงไมไดสะทอน
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องคประกอบยอย ตัวชี้วัด ประเภท ลักษณะของตัวชี้วัด/ขอมลู จุดเดน จุดดอย
ตัวชี้วัด

หลัก
ตัวชี้วัด
เสริม

ดําเนินการเปนรายไตรมาสนับตั้งแตป 2551
เปนตนมา โดยมีการกําหนดกรอบการประเมิน
ไว 7 ดาน คือ ทิศทาง การวางแผนการ
ดําเนินงาน การบริหารตลาด การจัดการ
ความรูและขอมูลขาวสาร การบริหารสมาชิก
วิสาหกิจ กระบวนการจัดการสินคาและบริการ
และผลลัพธการดําเนินงาน  ผลการประเมินมี
การจัดแบงวิสาหกิจชุมชนตามศักยภาพทั้ง 7
ดาน ออกเปน 3 ระดับคือ ระดับดี ระดับปาน
กลาง และระดับตองปรับปรุง (การวัด
ศักยภาพในแตละดานจะมีตัวแปรยอย ซ่ึงมีคา
คะแนน 1-3 คะแนน ซ่ึงแทนระดับ ดี-ตอง
ปรับปรุง)
 วิสาหกิจชุมชน เปนองคกรทางเศรษฐกิจ
ระดับรากหญาที่มีการดําเ นินกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งในดานการผลิต การใหบริการ
และอ่ืนๆ นอกจากน้ัน ยังมีการจัดตั้งในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ (ไมวาจะเปนภาคเมืองหรือ
ชนบท) ปจจุบัน (ณ ส้ินป 2555) มีวิสาหกิจ
ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนจํานวน 71,602 แหง
ครอบคลุมสมาชิก 1,245,869 คน

(3) มีกระบวนการประเมินที่
คอนขางวางไว เปนระบบ
และมี ผลการประ เมิ น ซ่ึ ง
ส ะ ท อ น ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
วิสาหกิจชุมชนในหลายๆมิติ
(4) ผลการประเมิน (ดี ปาน
กลาง และตองปรับปรุง) เปน
ตัวสะทอนความเขมแข็งของ
องคกรชุมชน ซ่ึงจัดไดวาเปน
ตัวชี้วัดระดับเปาหมาย

ภาพความเข มแข็ งของ
ประชากรวิสาหกิจทั้งหมด
(เชน ป 2555 มีวิสาหกิจ
ชุมชนที่ถูกประเมินเพียง
43.2% ของวิสาหกิจชุมชน
ทั้งหมด)



257

องคประกอบยอย ตัวชี้วัด ประเภท ลักษณะของตัวชี้วัด/ขอมลู จุดเดน จุดดอย
ตัวชี้วัด

หลัก
ตัวชี้วัด
เสริม

1.2 มิต:ิ การเรียนรู
เพื่อแกปญหา
รวมกันอยาง
ตอเน่ือง

สัดสวนหมูบานทีม่ีการ
เรียนรูโดยชมุชน

  ขอมูลจากฐานขอมูลหมูบาน (กชช. 2ค)
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงใหขอมูลเก่ียวกับหมูบานในเขตชนบททุก
หมูบาน โดยมีคาบการจัดเก็บและรายงานผล
ทุกๆ 2 ป
 ขอมูล กชช. 2ค สรางขึ้นจากขอมูล จปฐ.
และกระบวนการมีสวนรวมของคนในหมูบาน
(กรรมการหมูบาน) ในการรายงานผลไดแบง
ประเภทหมูบานออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มี
ปญหามาก กลุมที่มีปญหาปานกลาง และกลุม
ที่มีปญหานอยหรือไมมีเลย (ตามคาคะแนน 1-
3 ที่กําหนดในตารางวิเคราะหสภาพปญหา
ของหมูบาน)

(1)เปนตัวชี้วัดที่สรางขึ้นจาก
ตัวชี้วัดยอยบางตัวที่เปนตัว
บงชี้การเ รียนรูของคนใน
ชุมชน ไดแก จํานวนศูนย
เ รียน รูชุมชน จํ านวนผู รู /
ปราชญชุมชนในหมูบาน และ
ครัวเรือนที่ไดรับการเรียนรู
จากศูนยเรียนรูชุมชน และ
ผูรู/ปราชญชุมชน
(2) เปนตัวชี้วัดที่สะทอน
สถานะการเรียนรูของคนใน
ชุมชน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับ
เปาหมาย

(1) มีปญหาในเร่ืองคุมรวม
เน่ืองจากเปนตัวบงชี้ที่อยู
บ น ฐ า น ข อ มู ล ห มู บ า น
ช น บ ท  แ ต ไ ม ไ ด ร ว ม
หมูบานหรือชุมชนในเขต
เมือง
(2) คาบการจัดเก็บและ
รายงานผลดําเนินการทุก 2
ป ซ่ึงมีผลตอการคํานวณคา
รวมขององคประกอบชุมชน
เขมแข็งรายป

2. ชุมชนเก้ือกูลกัน

2.1 มิต:ิ การมี
สวัสดิการชุมชน

สัดสวนครัวเรือนที่มีคนใน
ครัวเรือนเปนสมาชิก
องคกรชุมชนทีม่ีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน

  ขอมูลจากฐานขอมูลองคกรชุมชน ของ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ซ่ึง
รายงานจํานวนองคกรชุมชนหลากหลาย
ประ เภท ได แก  ก ลุ มธุ ร กิ จชุ มชน ก ลุ ม
วัฒนธรรมและภู มิ ปญญาท อ งถิ่ น  ก ลุ ม
สวัสดิการ กลุม ส่ิงแวดลอม กลุมองคกร
การเงิน กลุมส่ือชุมชน กลุมประชาสังคม และ
อ่ืนๆ

(1) มีคาบการจัดเก็บและ
รายงานผลขอมูลรายป
(2) ครอบคลุมองคกรชุมชน
ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท  แ ล ะ
ครอบคลุมประชากรจํานวน
มาก (ป 2554 องคกรชุมชน
ที่ดูแลโดย พอช. มีสมาชิกถึง
28.8 ลานคน)

(1) ขอมูลถูกออกแบบมาให
ใ ช กับหน วยพื้ นที่ ร ะ ดับ
ตําบล จึงอาจไมสามารถ
รายงานขอมูลชุมชนใน
หนวยพื้นที่ที่เล็กกวา เชน
หมูบาน
(2) ในแงของสมาชิก อาจ
เกิดการนับซํ้า เน่ืองจาก
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 พอช. มีการเก็บขอมูลกลุม/องคกรชุมชนทุก
ป และมีการรายงานผลอยางเปนระบบ โดย
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะ อบต. และเทศบาล

(3) พื้นที่ที่จัดเก็บมีคุมรวมทัง้
ที่เปนพื้นที่ชนบทและพื้นที่
เมือง จึงคอนขางครอบคลุม
ในเชิงพื้นที่

หน่ึงคนสามารถเปนสมาชิก
อ ง ค ก รชุ ม ช น ได ห ล า ย
องคกร
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5.4 องคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

5.4.1 ทบทวนองคความรูของแนวคิดที่เก่ียวของขององคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็ง
และเปนธรรม

ในการปรับปรุงกรอบแนวคิดของตัวชี้วัดขององคประกอบดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม ของดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 น้ัน จะยึด
นิยาม “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เดิม น่ันคือ สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชิวิตอยางมี
ดุลยภาพท้ังจิต กาย ปญญา ท่ีเช่ือมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม และ
สัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม15

องคประกอบเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมของดัชนีอยูเย็นเปนสุขตามแผนพัฒนาฯฉบับ
ท่ี 10 หมายถึง เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีม่ันคง กอใหเกิดรายไดท่ี
เพียงพอตอการดํารงชีพ มีความม่ันคงและปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใตเศรษฐกิจท่ีมีการ
เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดและกระจายผลประโยชนการพัฒนา
ในกลุมตางๆในสังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของรายไดและหลุด
พนจากปญหาความยากจน16

ดวยเหตุน้ี การประเมินผลกระทบสุดทายของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและเปนธรรม ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จึงสะทอนถึงความสัมพันธเช่ือมโยงจากเศรษฐกิจระดับปจเจกบุคคล
ครัวเรือน และ เศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีองคประกอบยอย 3 รายการ คือ การมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจ
เขมแข็ง และ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

15อางถึง รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชมุประจําป 2550
ของ สศช. หนา 1-3

16อางถึง รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชมุประจําป 2550
ของ สศช. หนา 5-1
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ตารางที่ 5-26: ประเด็นการวัดและตัวช้ีวัดในองคประกอบหลักเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

องคประกอบยอย ประเด็นการวัด ตัวชี้วัด
การมีสัมมาชีพ การมีงานทํา - อัตราการวางงาน

การมีหลักประกันและความ
ปลอดภัยในการทํางาน

- สัดสวนแรงงานท่ีไดรับสวัสดิการตอกําลัง
แรงงานท้ังหมด

เศรษฐกิจเขมแข็ง การพึ่งตนเอง - สัดสวนอุปสงคภายในตอภาคระหวางประเทศ
- สัดสวนการออมมวลรวมตอ GDP

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ - อัตราการเติบโต GDP
- อัตราการเติบโต Total Factor Productivity

เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ - อัตราเงินเฟอ
- สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP

ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ

การกระจายรายไดอยางเปนธรรม
และเทาเทียม

- สัดสวนคนยากจน
- สัดสวนคนรวยตอคนจน

สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 น้ียังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนา
และบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังคน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง เชน การมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ใหมี
คุณลักษณะดังน้ี

ก) มุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยการลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูประกอบการในภาคเกษตร (ท้ังน้ี
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน)

ข) มุงยกระดับการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท้ังดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม และ
ดานบริการ

ค) ปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศ
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ง) เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม และความรวมมือ
แบบหุนสวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังดานการขนสงและระบบโลจิสติกส การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร เพื่อใหเกิดการสรางฐานการผลิตใหสอดคลองกันในภูมิภาค และรวมกันกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธระหวางภูมิภาคกับประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจในตลาดโลก

จ) นําไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพและชีวมวลท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิต
และบริการ

ฉ) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
สังคม ท้ังในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ รวมท้ังการเฝาระวังและการสรางภูมิคุมกัน
ดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจน
สงเสริมการสงออกสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จากแนวคิดทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดําเนินการมาตั้งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และ 10 แลวน้ัน และ แนวการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เปนแนวคิดใหมท่ีแตกตางจากแผนพัฒนาฯฉบับกอนๆ โดยแนวคิดใหมน้ีกําลังเปนแนวคิดท่ีมีการ
กลาวถึงมากท่ีสุดในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ซ่ึงใชช่ือแตกตางกันไป เชน เศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy หรือ Green Growth) เศรษฐกิจคารบอนต่ํา (Low Carbon Economy) สังคมคารบอนต่ํา
(Low Carbon Society) เปนตน สําหรับแนวคิดใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวน้ี ไดมี
การอธิบายโดยละเอียดแลวในบทท่ี 3

ในดานความเปนธรรม เน่ืองจากสังคมประกอบไปดวยกลุมคนมากกวา 1 คน การตัดสินใจ
ของสังคมเพื่อแกปญหา หรือ เพื่อกระทํากิจกรรมตางๆน้ันจึงซับซอนกวาการตัดสินใจของปจเจก
เพราะอยางนอยการพิจารณาจะตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และ ความเปนธรรมของผลสัมฤทธิ์ โดยกรอบ
แนวคิดของสังคมน้ันไดมาจากการกําหนดความเปนธรรมของสังคมในอุดมคติกอน ตัวอยางเชน ให
สังคมในอุดมคติเปนสังคมท่ีมีความเปนธรรมทางดานผลลัพธรวม หรือ ใหสังคมในอุดมคติเปนสังคมท่ี
มีความเปนธรรมทางดานผลลัพธของแตละปจเจก หรือ ใหสังคมในอุดมคติเปนสังคมท่ีมีความเปน
ธรรมทางดานเสรีภาพ หรือ ใหสังคมในอุดมคติเปนสังคมท่ีมีท้ังความเปนธรรมทางดานผลลัพธและ
เสรีภาพ เปนตน

อยางไรก็ตาม ความเปนธรรมโดยอุดมคติดานหน่ึงน้ันไมจําเปนจะตองสอดคลองกับอุดมคติ
อีกดานหน่ึง หรืออาจจะขัดแยงกับอีกดานหน่ึงได ตัวอยางเชน หากสังคมยึดอุดมคติความเปนธรรม
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ทางดานผลลัพธของแตละปจเจก รัฐอาจจะตองทําการเก็บภาษีจากคนรวยมาชวยคนจน ซ่ึงการเก็บ
ภาษีน้ันถือวาเปนการบังคับเพื่อเอาทรัพยสินสวนตัวของปจเจก และอาจจะขัดกับอุดมคติดานความ
เปนธรรมของเสรีภาพสวนบุคคล (Libertarianism) ได ดังน้ัน ในการสรางกรอบแนวคิดของสังคมใน
อุดมคติ สังคมจะตองเลือกใหชัดเจนวาจะใหคุณคากับความเปนธรรมดานไหนบาง และใหคุณคากับ
ดานไหนมากกวากันในกรณีท่ีมีความขัดแยง

กรอบแนวคิดทางดานสังคมในอุดมคติท่ีจะใชในงานน้ีคือกรอบ Capability Approach ของ
ศาสตราจารย อมาตยะ เซน (Amartya Sen) ซ่ึงใหคุณคากับความเปนธรรมทางดานโอกาส หรือ
Equal Opportunity อมาตยะเซนเช่ือวา ถาหากปจเจกมีโอกาสท่ีเทาเทียมแลว ปจเจกจะมีศักยภาพใน
การใชชีวิตท่ีเทาเทียมและจะสามารถสรรหาผลลัพธทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆท่ีเขาตองการมาได
เอง โดยรัฐท่ีใหคุณคากับอุดมคติน้ีจะตองมุงเนนจัดสรรใหประชากรในประเทศไดมีโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพใหเทาเทียม สวนเร่ืองผลลัพธน้ันใหข้ึนอยูกับความพยายาม (Effort) ท้ังดานการ
พัฒนาศักยภาพ และการใหไดมาซ่ึงผลลัพธของแตละบุคคล ดังน้ันในสังคมอุดมคติของอมาตยะ เซน
รัฐจะมีหนาท่ีเปนผูใหโอกาสหรือ "ปรับฐาน" ของประชาชนใหมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพท่ีเทา
เทียม หากมีเด็กสองคนท่ีมันสมองดีเทากันและอยากเปนหมอท้ังคู โอกาสท่ีเขาแตละคนจะไดเปนหมอ
จะตองเทากันหากท้ังสองคนใชความพยายามเทากัน ดังน้ัน หากพบวาเด็กท่ีมีฐานะทางบานยากจน
จะตองใชความพยายามใหไดเปนหมอมากกวาเด็กท่ีมีฐานะทางบานรํ่ารวย สังคมน้ันก็ยังไปไมถึงอุดม
คติตามความหมายของ อมาตยะ เซน

แนวคิดของเซนน้ันตางจากแนวคิดทางสังคมยุคอื่นๆ ตรงท่ีไดใหคุณคากับความสามารถ
(หรือศักยภาพ) ในการเลือกผลลัพธท่ีแตละปจเจกอยากได รัฐเพียงแคชวยสนับสนุนใหทุกคนมีโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อท่ีจะไดมาซ่ึงผลลัพธเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็อาจจะคลายกับ
การปฏิบัติของกรอบแนวคิดอื่นๆได เชน เพื่อใหประชากรมีโอกาสท่ีเทาเทียม รัฐจะตองใหสวัสดิการ
ดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทาเทียมแกทุกคน รัฐตองใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลท่ีเพียงพอ
สําหรับทุกคน รัฐจะตองจัดใหมีความเทาเทียมทางดานการรับรูขอมูล ความรู และ ขาวสาร ซ่ึงเหลาน้ี
ก็ตรงกับการปฏิบัติของสังคมท่ีมีอุดมคติใหมีความเปนธรรมดานผลลัพธของปจเจก (Rawlsian) แตใน
อุดมคติของอมาตยะเซน จะเนนแตผลลัพธท่ีทําใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของปจเจกเปนหลัก

อีกตัวอยางหน่ึงก็คือ ในสังคมอุดมคติของอมาตยะ เซน จะใหคุณคากับ"กระบวนการการไดมา
ซ่ึงผลลัพธท่ีดี" หรือ "ลักษณะของผลลัพธท่ีดี" ซ่ึงก็คือกระบวนการท่ีปจเจกเลือกดวยตนเอง
ตัวอยางเชน หากสังคมหน่ึงมีความสงบสุขมาก มีอัตราการทําราย หรือฆาตกรรมเปนศูนย อุดมคติอื่น
อาจประเมินวาเปนผลลัพธท่ีดีมาก แตสําหรับแนวคิดของอมาตยะ เซน แลวผลลัพธน้ีจะดีมากไดก็
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ตอเม่ือเปนผลลัพธท่ีเกิดจากการสมัครใจเลือกกระทําเองโดยประชาชน ดังน้ัน หากความสงบสุขท่ีเห็น
เกิดจากการท่ีรัฐเอาทหารมายืนคุมประชาชนทุกสี่แยก และมีกฎหมายลงโทษท่ีรุนแรงไรเหตุผล ความ
สงบสุขน้ียังไมนับวาเปนความสงบสุขท่ีแทจริงในสังคมอุดมคติของอมาตยะเซน

จากการวิเคราะหกรอบแนวคิด Capability Approach โดยศาสตราจารย อมาตยะ เซน
ขางตน เราสามารถแบงสิ่งท่ีสังคมใหคุณคาออกไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือผลลัพธท่ีดี
ประเภทท่ีสองคือลักษณะของผลลัพธท่ีดี โดยผลลัพธท่ีดีน้ันจะประกอบไปดวยผลลัพธทางดานสุขภาพ
การมีความรู การมีอยูมีกิน และ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนลักษณะของผลลัพธท่ี
ดีน้ันประกอบดวยความเทาเทียมทางดานโอกาสท่ีจะพัฒนาศักยภาพ และความมีสิทธิเสรีภาพในการ
เลือกสิ่งท่ีแตละปจเจกตองการโดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีพึงมีของผูอื่นในสังคม

แผนภาพที่ 5-7: ตัวช้ีวัดทางสังคมใหคุณคาท้ังผลลัพธและลักษณะของผลลัพธท่ีดี

นอกเหนือจากการใหคุณคากับกับผลลัพธของการพัฒนาท่ีดีแลว คณะท่ีปรึกษาจะเสนอ
ตัวช้ีวัดท่ีใหคุณคากับความเทาเทียมและความย่ังยืน กรอบแนวคิดท่ีนํามาสรางหรือเลือกตัวช้ีวัดคือ
กรอบ Capability Approach ของ ศาสตราจารย อมาตยะ เซน ดังท่ีไดกลาวไวในขางตน โดยตัวช้ีวัด
เสริมทางดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจจะแบงเปนสองกลุมคือ 1) ผลลัพธทางสังคมท่ีดีและ 2)
ลักษณะประกอบผลลัพธท่ีดีเพื่อเอื้อใหเกิดความเทาเทียมและย่ังยืน โดยปจจัยท้ังสองประเภทขางตน
สามารถอธิบายไดดังน้ี
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 ตัวชี้วัดผลลัพธทางสังคมที่ดี หมายถึง ผลลัพธท่ีสะทอนความมีคุณภาพทางสังคมท่ีดี
โดยท่ัวไป ประกอบดวย การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (physical and mental
health) การมีความรู การศึกษา (education and knowledge) การมีความเปนอยูท่ีดีและ
การมีกินมีใช (living condition, income, consumption) การมีความม่ันคงและปลอดภัย
(security and safety)

 ตัวชี้วัดลักษณะประกอบผลลัพธทางสังคมและสถาบันที่ดี คือ ลักษณะประกอบของ
ผลลัพธท่ีเปนหลักประกันวาในระยะยาวผลลัพธท่ีดีน้ันจะเทาเทียมและย่ังยืน ในท่ีน้ี คณะ
ท่ีปรึกษาไดนําทฤษฏีของ ศาสตราจารย อมาตยะ เซน ท่ีเสนอไวในหนังสือเร่ืองการ
พัฒนาดุจเสรีภาพ (Development as Freedom) วา ลักษณะประกอบผลลัพธท่ีดีน้ันคือ
1) ความมีสิทธิเสรีภาพและการไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ 2) การมีโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนท่ีเทาเทียมตามท่ีไดอธิบายไปในสวนท่ีแลว ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 5-7

อยางไรก็ดี ดัชนีช้ีวัดผลลัพธทางสังคมและสถาบันท่ีดีไดถูกรวมอยูในองคประกอบหลักในดาน
การมีสุขภาวะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแลว ในสวนขององคประกอบยอยดานเศรษฐกิจ
เขมแข็งและเปนธรรมจะเสนอดัชนีเสริมท่ีบงช้ีความเปนธรรมทางดานโอกาสซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะประกอบผลลัพธท่ีท่ีดี ควบคูกับการประยุกตแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีให
ความสําคัญกับ การพึ่งพาตนเองของประเทศ การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน รวมท้ังการเติบโตอยางมีคุณภาพในระยะยาว โดยแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมเพียงแตจะประยุกตใชกับระดับปจเจกชนแลว ยังสามารถประยุกตใชกับระดับประเทศไดดวย เชน
ระบบเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองภายในประเทศไดมากนอยเพียงใด และ
สามารถสรางภูมิคุมกันจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคท้ังจากภายในประเทศและจากภายนอก
ประเทศไดมากเพียงใด โดยเฉพาะอยางย่ิง ในอนาคตประเทศไทยกําลังจะเช่ือมโยงกับประเทศในกลุม
อาเซียนมากข้ึนอยางเต็มรูปแบบในอนาคต

5.4.2 ศึกษาประเด็นพัฒนา 9 ประเด็นและ 6 ยุทธศาสตร ผลตอการปรับปรุงดัชนี

5.4.2.1 ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 9 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
สืบเน่ืองจากองคประกอบเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมท่ีมีการประเมินความอยูเย็นเปนสุข

รวมกันของสังคมไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (ตามท่ีไดกลาวไวแลวขางตนน้ัน) จะนํามาใชใน
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การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย สําหรับชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เชนกัน
โดยมีองคประกอบยอย 3 รายการ และมีประเด็นการวัด ดังน้ี การมีสัมมาชีพ (มีประเด็นการวัด คือ
การมีงานทํา และ การมีหลักประกันและความปลอดภัยจากการทํางาน) เศรษฐกิจเขมแข็ง (มีประเด็น
การวัด คือ การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ และ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ)
และ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ (มีประเด็นการวัด คือ การกระจายรายไดอยางเปนธรรมและเทา
เทียม)

ดังน้ัน ในการพิจารณาความเช่ือมโยงขององคประกอบดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
กับ ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็นท่ีระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี
11 น้ัน จะยึดหลักการเกี่ยวของของประเด็นการพัฒนา (ในแตละประเด็น) กับ ประเด็นการวัด 6
ประการ (3 องคประกอบยอย) ดังกลาว ท้ังน้ีจะยังคงยึดคํานิยามของ “เศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม” เดิม และจะพิจารณาวา ประเด็นการวัด (หรือ ตัวช้ีวัด) ท้ัง 6 ประการขององคประกอบยอยท้ัง
3 น้ัน ควรจะมีการปรับปรุงหรือไม (เพิ่ม หรือ ลด หรือ ยาย)

ในการพิจารณาความเช่ือมโยงระหวางองคประกอบดานเศรษฐกิจเขมเข็งและเปนธรรม
เพื่อใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกันน้ัน จะนําเน้ือหาสาระสําคัญของประเด็นการพัฒนา 9 ประเด็น
ท่ีระบุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาประกอบดวย ควบคูไปกับ นิยามของเศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม ท้ังน้ีจะพิจารณาเฉพาะประเด็นการพัฒนาท่ีมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับองคประกอบหลัก
เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมเทาน้ัน

ในท่ีน้ีจะขอกลาวนิยามของเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมอีกคร้ังหน่ึง เพื่องายตอการ
พิจารณาเปรียบเทียบ น่ันคือ “เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีม่ันคง
กอใหเกิดรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความม่ันคงและปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใต
เศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดและกระจาย
ผลประโยชนการพัฒนาในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม นําไปสูการลดความเหลื่อม
ล้ําของรายไดและหลุดพนจากปญหาความยากจน”

ประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับองคประกอบหลักเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม มี
เพียง 3 ประเด็น ไดแก

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนใน
สังคมไทย ท่ีระบุถึง “ปรับโครงสรางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึง ให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเศรษฐกิจในประเทศ ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเนนการใช
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เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคและการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มกับ
สาขาการบริการท่ีมีศักยภาพบนฐานของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและ
เมืองสรางสรรค สรางความเขมแข็งและความม่ันคงดานอาหาร พรอมท้ังขยายตัวทางเศรษฐกิจฐาน
รากใหมีความหลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน มีระบบคาจางแรงงานและสวัสดิการท่ีเปนธรรม มีการ
คุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะและความรู
ท้ังดานการผลิตและการบริหารจัดการ การเขาถึงทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพท่ีม่ันคง รวมท้ัง
พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมใหมีคุณภาพและครอบคลุมอยางท่ัวถึง”

หากพิจารณาสาระท่ีละสวนของประเด็นการพัฒนาน้ี จะพบวา
“ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคและการ

ผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” เช่ือมโยงกับ ประเด็นการวัดเร่ือง การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ

อยางไรก็ดี ดัชนีมิติการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เดิมมีตัวช้ีวัดเร่ือง สัดสวนอุปสงคในประเทศ
ตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ กับ สัดสวนการออมตอ GDP เทาน้ัน ยังไมมีตัวช้ีวัดดานการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมดังกลาว และ ดัชนีมิติเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ เดิมมีตัวช้ีวัดเฉพาะ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับ ประสิทธิภาพการผลิตรวม แตยังไมมีตัวช้ีวัดดานการผลิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

“สรางมูลคาเพิ่มกับสาขาการบริการท่ีมีศักยภาพบนฐานของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค” เช่ือมโยงกับ ประเด็นการวัดเร่ือง เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
คุณภาพ

ถึงกระน้ัน ดัชนีมิติเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ ยังไมมีตัวช้ีวัดดานน้ี
“สรางความเขมแข็งและความม่ันคงดานอาหาร พรอมท้ังขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานรากใหมี

ความหลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน” เช่ือมโยงกับ ประเด็นการวัดเร่ือง การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
และ เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ

แตดัชนีมิติการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และ ดัชนีมิติเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ ยังไมมี
ตัวช้ีวัดในดานน้ี

“มีระบบคาจางแรงงานและสวัสดิการท่ีเปนธรรม มีการคุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ” เช่ือมโยงกับ ประเด็นการวัด การมีสัมมาชีพ โดยผานตัวช้ีวัดเร่ือง การมี
หลักประกันและความปลอดภัยในการทํางาน
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“ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะและความรูท้ังดานการผลิตและการบริหารจัดการ การเขาถึง
ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เพื่อ
เพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพท่ีม่ันคง รวมท้ังพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมใหมีคุณภาพและ
ครอบคลุมอยางท่ัวถึง” เช่ือมโยงกับ ประเด็นการวัด การมีสัมมาชีพ

สําหรับประเด็นการพัฒนาทักษะและความรูของฝายแรงงาน หรือ ลูกจางพนักงานน้ัน
บางสวนอาจจะเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity
Growth) ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนตองมีตัวช้ีวัดใหมเพิ่มเติม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและระบบการแขงขันที่เปนธรรม ท่ีระบุวา
“เนนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ ความคิดสรางสรรค ควบคูกับการพัฒนา
กําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง บริหารจัดการโลจิสติกส พัฒนาการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ระบบราง
พัฒนาบริหารอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และสรางความม่ันคงดานพลังงาน รวมท้ังปฏิรูปกฎหมาย กฎ
ระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของใหเหมาะสมและทันตอเหตุการณ”

หากพิจารณาสาระทีละสวนของประเด็นการพัฒนาน้ี จะพบวา ประเด็นการพัฒนาน้ีเช่ือมโยง
กับองคประกอบยอยเศรษฐกิจเขมแข็ง ในประเด็นการวัดเร่ือง เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ
โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และ ประสิทธิภาพ
การจัดการดานโลจิสติกส โดยผานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีดานพลังงาน และ การ
บริหารจัดการโลจิสติกส ซ่ึงชวยสงเสริมใหเกิดการลดลงของตนทุนของผูประกอบการได ซ่ึงจะนําไปสู
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตในประเทศไทย

อยางไรก็ดี หากตองการระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาปจจัย
สนับสนุนดังกลาวน้ี จําเปนตองมีตัวช้ีวัดเพิ่มในองคประกอบยอยดานเศรษฐกิจเขมแข็ง เชน สัดสวน
การพัฒนาและวิจัยตอ GDP วามีแนวโนมเพิ่มข้ึนหรือไม สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP วามี
แนวโนมลดลงหรือไม และ สัดสวนการใชพลังงานในสาขาขนสงตอการใชพลังงานท้ังหมด วามี
แนวโนมลดลงหรือไม เปนตน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุนสวนการพัฒนา ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค ท่ีระบุวา “เนนสรางความเช่ือมโยงทางขนสงและระบบโลจิสติกสท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวดานการคาการลงทุนผานการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
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ผานแดนและขามแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมท่ีเช่ือมโยง
ภูมิภาคเอเชียใต”

หากพิจารณาสาระทีละสวนของประเด็นการพัฒนาน้ี จะพบวา ประเด็นการพัฒนาน้ีเช่ือมโยง
กับองคประกอบยอยเศรษฐกิจเขมแข็ง ในประเด็นการวัดเร่ือง การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ กลาวคือ
หากประเทศไทยมีการเช่ือมโยงทางขนสงและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกัน
และท่ีมีความตกลงแบบทวิภาคีหรือแบบหุนสวนการพัฒนา ก็อาจจะทําใหเกิดการขยายตัวทางการคา
และการลงทุนในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน เม่ือน้ัน ภาคการคาระหวางประเทศของ
ไทยอาจจะเพิ่มข้ึน (ไมวาจะเปนดานการสงออก หรือ ดานการนําเขา หรือ ท้ังสองดาน) ดังน้ัน ระดับ
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ (ท่ีหมายถึง การบริโภคสินคาและบริการท่ีผลิตในประเทศ) อาจจะมี
แนวโนมลดลง เพราะเศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโต โดยผานปจจัยดานการขยายตัวทางการคาระหวาง
ประเทศ

ดังน้ัน หากใชตัวช้ีวัดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ผานตัวช้ีวัดเดิม คือ “สัดสวนอุปสงค
ภายในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ” และ “สัดสวนการออมตอ GDP” อาจจะไมสามารถ
บงบอกถึง แนวโนมหรือทิศทางของการพึ่งตนเองไดอยางเหมาะสมอีกตอไป กลาวคือ หากประเทศ
ไทยมีการพึ่งพิงการคากับประเทศหุนสวนตางๆ อาจจะทําให สัดสวนอุปสงคภายในประเทศตอภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศ เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง ก็ได ข้ึนอยูกับ ประเภทของรายการสินคาท่ีมีการนําเขา
และสงออก และยังข้ึนอยูกับวา การขยายตัวการคาดังกลาวน้ีจะทําใหประชาชนในประเทศมีรายได
เพิ่มข้ึน หรือไม (หากรายไดเพิ่มข้ึนอาจจะกระตุนใหมีการนําเขาสินคาและบริการมากข้ึนก็ได) เปนตน

ดวยเหตุน้ี จึงควรมีการจับตาตัวช้ีวัดอื่นๆ ประกอบดวย เชน สัดสวนการคาชายแดนตอการคา
ท้ังหมดของประเทศ เพื่อนํามาพิจารณารวมกับตัวช้ีวัดเดิม ในการวิเคราะหวา เศรษฐกิจประเทศไทยมี
การพึ่งพิงการคาระหวางประเทศภายในกลุมอาเซียนมากนอยเพียงใด และพึ่งพิงการคาระหวาง
ประเทศกับประเทศนอกกลุมอาเซียนเพิ่มข้ึนหรือลดลง (โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความตกลงแบบทวิภาคี
และแบบหุนสวนการพัฒนา)

นอกจากน้ี อาจจะตองมีตัวช้ีวัดดานการลงทุนของไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนดวย (Thai
FDI in ASEAN) เพื่อประกอบการพิจารณาวา การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจดังกลาวน้ี จะ
เปนการสงเสริมศักยภาพของนักลงทุนไทยในการเขาไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานหรือประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดมากนอยเพียงใด หรือกลาวอีกนัยหน่ึง นักลงทุนไทยตองอาศัยปจจัยการผลิตใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนมากนอยเพียงใดน่ันเอง อันเปนตัวช้ีวัด “การพึ่งพาซ่ึงกันและกัน” ภายในกลุม
อาเซียนอีกหนทางหน่ึงดวย
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ท้ังน้ีตัวช้ีวัดท้ังสองท่ีเสนอใหเพิ่มเติมน้ัน จะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินมาตรการ
หรือนโยบายภายในประเทศท่ีเหมาะสมในการสงเสริมความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย กลาวคือ
หากสัดสวนอุปสงคภายในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศ ลดลง อาจจะนําไปสูการพึ่งตนเอง
ภายในประเทศลดลง และจะทําใหสังคมไทยมีภูมิคุมกันท่ีแยลง หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ
โลกท่ีมีผลกระทบตอภาคการคาระหวางประเทศ (การนําเขาชะงักงัน หรือ การสงออกชะลอตัว) ดังน้ัน
ภาครัฐจึงตองมีการบริหารจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจใหเหมาะสม (นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง และ นโยบายดานสวัสดิการตางๆ เปนตน)

สําหรับประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางยั่งยืน
น้ัน ไมเกี่ยวของกับองคประกอบหลักดานเศรษฐกิจโดยตรง แตก็อาจจะเช่ือมโยงผานกระบวนการ
เรียนรูและการพัฒนาทักษะในการทํางาน ซ่ึงผลลัพธของการพัฒนาคนฯ น้ัน บางสวนจะปรากฏใน
ตัวช้ีวัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity Growth) ดังน้ัน จึงไมมีความ
จําเปนตองมีตัวช้ีวัดใหมเพิ่มเติม

สวนประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมบทบาท
ภาคประชาสังคมและธุรกิจ ไมเกี่ยวของกับองคประกอบหลักดานเศรษฐกิจโดยตรงเชนกัน แต
อาจจะเช่ือมโยงผานกระบวนการสรางความเปนธรรมในระดับชุมชน ท้ังในดานการจัดสรรแหลงเงินทุน
ท่ีไดรับจัดสรรจากภาครัฐใหเทาเทียมและยุติธรรม และ การดูแลทุกขสุขของสมาชิกในชุมชน ตลอดจน
กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน
โดยกระบวนการมีสวนรวมน้ัน ควรจะประกอบดวย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ภาคธุรกิจ
ในชุมชน หรือ หนวยธุรกิจภายนอกท่ีมาลงทุนในพื้นท่ีน้ัน อยางไรก็ดี ประเด็นการพัฒนาน้ี เนนท่ี
กระบวนการ (process หรือ means) ท่ีจะทําใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน การ
จะพิจารณาความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศอันเน่ืองมาจากประเด็นการพัฒนาน้ีน้ัน
อาจจะยังไมมีตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมในขณะน้ี

สําหรับประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเตรียมความพรอมของไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
ไมเกี่ยวของโดยตรงกับองคประกอบดานเศรษฐกิจ ในแงท่ีประเด็นการพัฒนาน้ี เปนกระบวนการ
(means) ท่ีจะนําประเทศกาวเขาสูประชาคมอาเซียน สวนผลลัพธของการเขาสูประชาคมอาเซียนน้ัน
จะปรากฏในประเด็นท่ี 5 อยูแลว

สวนประเด็นการพัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการนํ้าและที่ดิน เพื่อสนับสนุนความม่ันคง
ดานอาหารและการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และ ประเด็นการพัฒนาที่ 8 การยกระดับขีด
ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ไมเกี่ยวของโดยตรงกับองคประกอบดานเศรษฐกิจ ในแงท่ีประเด็นการพัฒนาน้ี เปน
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กระบวนการ (means) ท่ีจะใหการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางมีคุณภาพ (ปจจัยการผลิตมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ) และมีเสถียรภาพ (ทางดานอาหาร)

และ ประเด็นการพัฒนาที่ 9 การบริหารจัดการประเทศ เพื่อสรางความเปนธรรมใน
สังคม ไมเกี่ยวของโดยตรงกับองคประกอบหลักดานเศรษฐกิจ ในแงท่ีประเด็นการพัฒนาน้ีเปน
กระบวนการ (means) ท่ีจะทําใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ซ่ึงมีตัวช้ีวัดผลลัพธ
(ends) แลว

ความเช่ือมโยงระหวางประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็นท่ีระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 กับองคประกอบ “เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม” สรุปอธิบายไวใน
ตารางท่ี 5-27 พรอมท้ังพิจารณาการปรับปรุงตัวช้ีวัดในองคประกอบดังกลาว

ตารางที่ 5-27 : ประเด็นพัฒนาและขอคิดเห็นตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจฯ

ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นฯกับ
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม”

1. การพัฒนาคนเพื่อ
เสริมสรางทุนทางปญญา
อยางยั่งยืน

ไมเก่ียวของโดยตรงกับองคประกอบยอย
แตกระบวนการพัฒนาคนบางสวนอาจ
เชื่อมโยงผานการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity
Growth)

ไมมีการปรับปรุงตัวชี้วดัเพื่อ
ประเดน็การพัฒนานี้

2. การสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหทุกคน
ในสังคมไทย

- การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ
- การมีสัมมาชีพ (การมีงานทํา และ การมี
หลักประกันและความปลอดภยัในการ
ทํางาน)

- ควรเพิ่มตัวชี้วัดดาน
อุตสาหกรรมท่ีเนนการใช
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค

- ควรเพิ่มตัวชี้วัดดานการ
ผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

- ควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัด
เรื่องความมั่นคงดานอาหาร

- ควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัด
เรื่อง เศรษฐกิจฐานราก

3. การเสริมสรางความ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยเรื่อง ความ ในขณะนี้ ยังไมมีตัวชี้วัดท่ี
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นฯกับ
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม”

เขมแข็งของชุมชนและ
สงเสริมบทบาทภาคประชา
สังคมและธุรกิจ

เปนธรรมทางเศรษฐกิจ แตเปนผลของ
กระบวนการ (means) มากกวาจะเปน
ผลลัพธ (ends)

เหมาะสม ท่ีจะเชื่อมโยงสู
องคประกอบยอยเรื่อง ความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ระดับมหภาค หรือใน
ระดับประเทศ

4. การพัฒนาปจจัยสนับสนุน
ท่ีเอ้ือตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
และระบบการแขงขันท่ีเปน
ธรรม

เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยเรื่อง
เศรษฐกิจเขมแข็ง ในประเด็นการวัด
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ (เชน การ
เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของ
ปจจัยพลังงาน และ การจดัการดานโลจิ
สติกส)

ควรเพิ่มตัวชี้วัดใหม เพื่อ
ประเมินการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ
- การใชพลังงานในสาขา

ขนสงตอการใชพลังงาน
ท้ังหมด

- R&D Investment / GDP
- Logistic Cost / GDP)

5. การสงเสริมความรวมมือ
อยางเปนหุนสวนการพัฒนา
ท้ังในระดับอนุภูมภิาคและ
ภูมิภาค

เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยเรื่อง
เศรษฐกิจเขมแข็ง ในประเด็นการวัด การ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวของกับการขยายตัวทางการคา
ระหวางประเทศ และการขยายตัวของอุป
สงคภายในประเทศ

ควรเพิ่มตัวชี้วัดใหม เพื่อ
ประเมินการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจของไทย
- สัดสวนการคาตาม

ชายแดนไทย
- การลงทุนของไทยโดยตรง

ในประเทศสมาชิกอาเซียน
- การลงทุนโดยตรงของ

ตางชาติในประเทศไทย
6. การเตรียมความพรอมของ
ไทยเขาสูประชาคมอาเซียน

ไมเก่ียวของโดยตรงกับองคประกอบดาน
เศรษฐกิจ เนื่องจากเปน กระบวนการ
(means) ท่ีจะนําประเทศเขาสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะสะทอนผลลัพธ (ends) ใน
ประเดน็การพัฒนาท่ี 5 แลว

ไมมีขอเสนอ

7. การบริหารจัดการน้ําและ
ท่ีดินเพื่อสนับสนนุความ
มั่นคงดานอาหารและการ
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ไมเก่ียวของโดยตรงกับองคประกอบดาน
เศรษฐกิจ เนื่องจากเปนกระบวนการ
(means) ท่ีจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธภิาพ
ของปจจัยการผลิต และ มีเสถียรภาพ

ไมมีขอเสนอ
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ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นฯกับ
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม”

ทางดานอาหาร
8. การยกระดับขดี
ความสามารถในการปรบัตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ

ไมเก่ียวของโดยตรงกับองคประกอบดาน
เศรษฐกิจ เนื่องจากเปนกระบวนการ
(means) ท่ีจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธภิาพ
ของปจจัยการผลิต และ มีเสถียรภาพ
ทางดานอาหาร

ไมมีขอเสนอ

9. การบริหารจัดการประเทศ
เพื่อสรางความเปนธรรมใน
สังคม

ไมเก่ียวของโดยตรงกับองคประกอบดาน
เศรษฐกิจ เนื่องจากเปนกระบวนการ
(means) ในการสรางความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งมีตัวชี้วัดอยูแลว

ไมมีขอเสนอ

5.4.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท้ัง 6 ยุทธศาสตรท่ีระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 มีความเช่ือมโยงกับองคประกอบ “เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม” อยางไรจะ
อธิบายไวในตารางท่ี 5-28 พรอมท้ังพิจารณาการปรับปรุงตัวช้ีวัดในองคประกอบดังกลาว

ตารางที่ 5-28 : ยุทธศาสตรการพัฒนาและขอคิดเห็นตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นฯ
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุงตัวชี้วัดใน
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”
1. การสรางความ
เปนธรรมในสังคม

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น
เศรษฐกิจ ฯในเนื้อหาท่ีวา “การสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให
ทุกคนในสังคมไทย สามารถเขาถึง
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการ
คุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึง
และมีคุณภาพเทาเทียมกัน”

เดิมตัวชี้วัดการเขาถึงสวัสดิการสังคม ครอบคลุม
เฉพาะ “แรงงานในระบบ” เทานั้น ซึ่งประกอบ
ดวยขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ลูกจาง
เอกชนท่ีเขาขายมาตรา 33 (ผูมีสถานะเปนลูกจาง)
มาตรา 39 (ผูมีสถานะสิ้นสภาพการเปนลูกจาง)
ของ พรบ ประกันสังคม
ควรปรับปรุงตัวชี้วัดเรื่องการมีหลักประกันและ
ความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดนิยาม
ของตัวชี้วัดใหครอบคลุมกลุมแรงงานนอกระบบ ท่ี
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นฯ
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุงตัวชี้วัดใน
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”
เขาขาย มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม

2. การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียน รู
ต ล อ ด ชี วิ ต อ ย า ง
ยั่งยืน

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น
เศรษฐกิจฯในเนื้อหาท่ีวา “สงเสริมการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง และ
สามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน
และ เปนพลังทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศ”

ไมจําเปนตองปรับปรุงตัวชี้วัด เนื่องจากผลลัพธ
(ends) ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะปรากฏ
ใหเห็นไดในตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ท่ี
เปนตัวชี้วัดเดิม ของดัชนีความอยูเย็นฯ

3. ความเขมแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคง
ข อ ง อ า ห า ร แ ล ะ
พลังงาน

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น
เศรษฐกิจ ฯ ในเนื้อหาท่ีวา “สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว
แ ล ะ สั ต ว น้ํ า  ร ว ม ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
การเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม
สินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน บท
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและ
ความรูสรางสรรค การสรางความมั่นคง
ในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการ
สร า งความมั่ นคงด านอาหารและ
พลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน
ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกัน
ใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและ
เผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆไดอยาง
มั่นคง”

ไมจําเปนตองปรับปรุงตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัด
เดิม คือ Total Factor Productivity Growth
สามารถครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีได
อยางไรก็ดี เห็นควรเพิ่มตัวชี้วัดเก่ียวกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี โดยตรง เชน สัดสวนรายจาย
ดาน R & D ตอ GDP
นอกจากนี้  ยั งมี อีกประเด็นการวัด  คือ การ
พึ่งตนเอง โดยมี ตัวชี้ วัด คือ สัดสวนอุปสงค
ภายในประเทศ ตอ ภาคระหวางประเทศ ซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกลาว สามารถครอบคลุมเรื่องการใช
ปจจัยการผลิตภายในประเทศ ของภาคเกษตร

4 .  ก า ร ป รั บ โ ค ร ง
สรางเศรษฐกิจสูการ
เ ติ บ โ ต อ ย า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น
เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

เก่ียวของกับตัวชี้วัดเดิม และ อาจจะตองมีตัวชี้วัด
ใหม หรือ ตัวชี้วัดเสริม เพื่อใหตัวชี้วัดและดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย สะทอน
บริบทของสังคมภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11
โดยจะกลาวในรายละเอียดตอไป

5. การสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความ

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น
เศรษฐกิจฯ ในเนื้อหาท่ีวา “การพัฒนา
เศรษฐกิจภายใตประเทศ กับมิติของ

เก่ียวของกับประเด็นการวัด การพึ่งพิงตนเองทาง
เศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดสัดสวนอุปสงค
ภายในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นฯ
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

ขอคิดเห็นตอการปรับปรุงตัวชี้วัดใน
องคประกอบ

“เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
ตางๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิต
และการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเ ฉียงใต  รวม ท้ัง
เชื่ อม โยง กับการผลิ ต ในประ เทศ
พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการ
พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  บ น พื้ น ฐ า น อ ง
ผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค ...... ควบคูกับการ
พัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและ
ระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุ
ภูมิภาค ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสง
คนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดําเนิน
ธุรกิจ...."

กลาวคือ ถามีการเชื่อมโยงกับประเทศในอนุ
ภูมิภาคหรือภูมิภาคมากขึ้น มูลคาของการคา
ระหวางประเทศอาจจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ตัวชี้วัดดังกลาว อาจจะมีแนวโนมลดลง และอาจจะ
สงสัญญาณวาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจลดลง
ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัดดังกลาว อาจจะขัดแยงกับ
ยุทธศาสตรนี้ได
ยิ่งกวานั้น ยุทธศาสตรนี้ยังเก่ียวของกับตัวชี้วัด
ดานประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor
Productivity Growth) แตตัวชี้วัดดังกลาว อาจจะ
ยังไมสะทอนใหเห็นชัด เรื่องตนทุนการขนสง และ
ตนทุนการจัดการโลจิสติกส
จึงควรเพิ่มตัวชี้วัด เชน

- สัดสวนการใชพลังงานในสาขาขนสง ตอ
การใชพลังงานท้ังหมด

- สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP

6 .  ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น
เศรษฐกิจฯ ในเนื้อหา ท่ีว า “ . . . ให
ความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู และ
ส ร า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและ
ขั บ เ คลื่ อ น ป ร ะ เทศไป สู ก า ร เ ป น
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม....”

เก่ียวของกับองคประกอบยอยเศรษฐกิจเขมแข็ง
ในประเด็นวัดเรื่ อง เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
คุณภาพ โดยมี ตัวชี้วัด คือ Total Factor
Productivity (TFP) Growth
แตกระนั้น ตัวชี้วัด TFP Growth ก็มิไดบงบอกวา
ประสิทธิภาพการผลิตรวม จะกอใหเกิดการผลิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดวยเหตุนี้ จึงควรใช Adjusted GDP หรือ Green
GDP ท่ีไดคํานึงถึง ผลกระทบดานมลพิษ และการ
ลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และคาใชจายใน
ก า ร ป ก ป อ ง คุ ม ค ร อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มา: อางถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (หนา 23 – 24)
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5.4.3 การปรับปรุงตัวชี้วัด

ในบรรดาองคประกอบยอยท้ัง 3 รายการขององคประกอบหลักเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและเปน
ธรรม (คือการมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจเขมแข็ง และ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ) น้ัน ยังมีองคประกอบ
ยอยอีกหลายรายการ ท่ีมีจุดออนในการวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย อีกท้ังยังไม
อาจจะสะทอนหรือเช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
11 ดวยเหตุน้ีเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 และ
ประเด็นการพัฒนาใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากแผนพัฒนาฯในอดีต คณะท่ีปรึกษาจึงมีความเห็นในการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตัวช้ีวัดเสริม สําหรับใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดหลักขององคประกอบ
ยอยตางๆ ดังน้ี

(1) การมีสัมมาชีพ คือการทํางานท่ีสุจริตไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ โดยมีหลักประกันความม่ันคง และความปลอดภัยในการทํางาน โดยในชวงป พ.ศ.
2550 – 2554 ดัชนีมีคาระหวาง 82.40 – 82.46 ซ่ึงมีองคประกอบยอย 2 รายการ ไดแก

(1.1) การวัดการมีงานทํา หมายถึง การมีงานทําท่ีสุจริตม่ันคง เต็มศักยภาพ
สะทอนจากการท่ีมีคนมีงานทําเพิ่มมากข้ึน ทํางานเต็มกําลังความสามารถอยางมีความสุข และการ
วางงานลดลง โดยการกําหนดตัวช้ีวัดเดิมน้ันใช “อัตราการวางงาน” ซ่ึงมีคาเกณฑมาตรฐานคืออัตรา
การวางงานตามธรรมชาติเทากับรอยละ 2 เปนเกณฑ ซ่ึงจะพบวา อัตราการวางงานของประเทศไทย
ตลอดแผนฯ 10 มีคาอยูในระดับท่ีต่ํากวา 1.5 มาโดยตลอดและอัตราเฉลี่ยอยูท่ี 1.33 และสงผลใหดัชนี
การมีงานทํามีอัตรารอยละ 100 ตลอดชวงป พ.ศ. 2550-2554

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดอัตราการวางงาน ไดแก

(ก) หากพิจารณาถึงคําจํากัดความของการวางงานท่ีใชโดยสํานักงานสถิติแหงชาติน้ัน
จะพบวา “แรงงานผูมีงานทํา” น้ันไดแกแรงงานท่ีในรอบ 1 สัปดาหหลังการสํารวจทํางานอยางนอย 1
ช่ัวโมง ซ่ึงจะพบวาคําจํากัดความดังกลาวทําใหแรงงานท่ีถูกจําแนกเปนผูไมมีงานทําน้ันมีจํานวนนอย
มาก

(ข) คําจํากัดความดังกลาวอาจจะไมเหมาะสมกับประเทศท่ีมีสัดสวนแรงงานนอก
ระบบในระดับท่ีสูง
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(ค) ถาหากพิจารณาถึงแรงงานท่ีทํางานต่ําระดับ (under-employment) ซ่ึงวัดแรงงาน
ท่ีทํางานต่ํากวาสัปดาหละ 35 ช่ัวโมง จะพบวามีอยูประมาณรอยละ 1.3 การทํางานต่ํากวาระดับ
เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในแงท่ีวา บุคคลมีความสามารถท่ีจะทํางานไดตามปกติ
แตอาจดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจหรือระดับการศึกษาท่ีไมเหมาะสม ทําใหบุคคลน้ันทํางานไดนอย
กวาท่ีควรจะเปน อันสะทอน “การวางงาน” ดวยเชนกัน เม่ือประชาชนทํางานไดนอยกวาท่ีควรจะเปน
ดังน้ัน ระดับรายไดก็อาจจะนอยกวาท่ีควรจะเปน และอาจจะสงผลใหประชาชนมีความอยูเย็นเปนสุข
นอยกวาท่ีควรจะเปนดวย แมวาจะทํางานโดยสุจริตและไมเบีอดเบียนผูอื่นก็ตาม

(ง) หากรวมสัดสวนการวางงานและการทํางานต่ําระดับ (ทํางานต่ํากวา 35 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห) เขาดวยกันจะพบวา โดยเฉลี่ยสัดสวนดังกลาวในชวงแผนฯ 10 จะอยูท่ีประมาณ 2.5% ซ่ึงสูง
กวาอัตราการวางงานท่ีใชกับตัวช้ีวัดการมีสัมมาชีพดังกลาวขางตน

(จ) ปจจัยท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงของการจางงานท่ีเหมาะสมกวาในกรณีของ
ประเทศไทยไดแก การเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงการทํางาน (hours worked)

(ฉ) อาจจะตองพิจารณาเพิ่มตัวช้ีวัดดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงนาจะ
สะทอนการมีงานทําหรือการมีสัมมาชีพของครัวเรือน

โดยสรุป ขอเสนอของท่ีปรึกษา คือ ใหคงตัวช้ีวัดหลักไว (คือ อัตราการวางงาน)
เพราะเปนตัวช้ีวัดท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไปและมีการจัดเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง17 และใหนําตัวช้ีวัดอื่นมา
ประกอบเพื่ออธิบายเสริมเกี่ยวกับผลลัพธท่ีสะทอนการมีงานทําอยางแทจริง ไดแก

(ก) นําขอมูลการจางงานต่ําระดับ (under-employment) มารวมกับการวางงาน
(unemployment) โดยหากตัวช้ีวัดน้ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แสดงวา ความอยูเย็นเปนสุขของสังคม (มิติ
เศรษฐกิจ) มีแนวโนมลดลง

17 รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชุมประจําป 2550 ของ สศช.
(หนา 5-4) มีการกลาวถึง สัดสวนครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวารายจายไมนอยกวารอยละ 10 เน่ืองจากครัวเรือน
อาจจะมีปญหาหน้ีสิน (หน้ีสินสวนบุคคล การเขาถึงแหลงทุนตามนโยบายของภาครัฐ เชน โครงการกองทุนหมูบาน
ธนาคารชุมชน และการแปลงทรัพยสินเปนทุน อาจจะเปนตนเหตุหน่ึงที่ทําใหครัวเรือนมีหน้ีสินเพิ่มขึ้น) ทําใหเกิด
ภาระหน้ีสินสูงและมีการออมต่ํา อันนําไปสูการดํารงชีวิตอยางไมเปนสุข นอกจากน้ี การที่ครัวเรือนมีเงินออมนอย
(เพราะรายไดนอย ในขณะที่รายจายเพิ่มขึ้น) จะสงผลกระทบตอการดํารงชีพของครัวเรือนที่ไมเปนสุข โดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุจํานวนมากขึ้น (ความสามารถในการหารายไดของครัวเรือนลดลง)
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(ข) ช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห (hours worked) จะเปนการช้ีวัดถึงสภาวะการ
จางงานท่ีละเอียดข้ึนกวาอัตราการวางงาน โดยหากดูการเปลี่ยนแปลงจํานวนช่ัวโมงท่ีแรงงานใชไปใน
การทํางานจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ GDP ซ่ึงแตกตางจากการวัดอัตราการ
วางงานท่ีไม sensitive เทาท่ีควร โดยหากตัวช้ีวัดน้ีมีแนวโนมวามีการเพิ่มช่ัวโมงการทํางาน แสดงวา
ผูมีงานทําท่ีเคยทํางานต่ํากวาระดับ (ทํางานนอยกวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห) มีจํานวนช่ัวโมงการ
ทํางานเพิ่มข้ึน หรือ ผูมีงานทําท่ีทํางานตามปกติแลวมีจํานวนช่ัวโมงการทํางานเพิ่มข้ึน ยอมมีรายได
จากการทํางานมากข้ึน (รายไดท่ีแปรเปลี่ยนตามช่ัวโมงการทํางาน) น่ันยอมทําใหความอยูเย็นเปนสุข
ของสังคม (มิติเศรษฐกิจ) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน แตในทางตรงกันขาม หากตัวช้ีวัดน้ีมีแนวโนมวามีการลด
ช่ัวโมงการทํางาน แสดงวา ความอยูเย็นเปนสุขของสังคม มีแนวโนมลดลง

(ค) มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวล
รวมท้ังประเทศ (มูลคาผลิตภัณฑท่ีมาจากวิสาหกิจชุมชน จะสะทอนการจางงานไดดีกวาการใช
“จํานวน” วิสาหกิจ เพราะ “มูลคาผลิตภัณฑ” สามารถสะทอน “มูลคาหรือระดับการจางงาน” ได กลาว
อีกนัยหน่ึง หากจํานวนวิสาหกิจเพิ่มข้ึน และมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ อาจจะไมเพิ่มข้ึนก็ได ซ่ึง
แสดงวา ไมเกิดการจางงานเพิ่ม น่ันเอง) โดยหากตัวช้ีวัดน้ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แสดงวา ชุมชนไดมี
ผลผลิตทางการเกษตรมาสรางมูลคาเพิ่มภายในชุมชน และกอใหเกิดการสรางงานและการพึ่งพา
ตนเอง (และอาจจะสงผลใหภาคเกษตรกรรมมีความเขมแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะระดับฐานรากของ
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรายยอยในพื้นท่ีตางๆ) อันอาจสงผลให
ความอยูเย็นเปนสุขของสังคม (มิติเศรษฐกิจ) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน

ดังน้ัน การแปรผลการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดดานการมีสัมมาชีพโดยใชตัวช้ีวัดหลัก
อัตราการวางงานน้ัน อาจจะสะทอนความอยูเย็นเปนสุขไดมากนอยเพียงใด ก็อาจจะตองพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดเสริมดวย ยกตัวอยางเชน หากตัวช้ีวัดอัตราการวางงานมีแนวโนมลดลง (หรือ
การจางงานเพิ่มข้ึน) และถาสมมติวามูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึนดวย กรณีเชนน้ีย่ิงเปน
การสนับสนุนวา สังคมมีความอยูเย็นเปนสุขแนนอน แตถาสมมติวามูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ชุมชนกลับลดลง กรณีเชนน้ีอาจจะเปนการขัดแยงกับตัวช้ีวัดอัตราการวางงานท่ีลดลง หรือกลาวอีกนัย
หน่ึง ความอยูเย็นเปนสุขของสังคม (มิติเศรษฐกิจ) อาจจะไมครบถวนหรือถวนหนาในสังคม เพราะ
อัตราการวางงานท่ีลดลงน้ัน เปนการวางงานของแรงงานในระบบ ท่ีไมรวมการจางงานนอกระบบใน
วิสาหกิจชุมชน เปนตน

(1.2) การวัดความมีหลักประกันและความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การ
ทํางานอยางมีความสุข สงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ตลอดจนทํางานในสภาวะแวดลอมท่ี
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ปลอดภัย และมีอาชีวอนามัย โดยการกําหนดตัวช้ีวัดเดิมน้ันใชสัดสวนแรงงานท่ีไดรับสวัสดิการตอ
กําลังแรงงานท้ังประเทศ (เชน ท่ีเขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมและพนักงานของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ) ตอจํานวนแรงงานท้ังหมด ดังน้ัน ถาสัดสวนดังกลาวสูงข้ึน แสดงวาแรงงานมีความม่ันคง
มากข้ึน โดย ตัวช้ีวัดน้ีมีคาเกณฑมาตรฐานคือ รอยละ 50 และพบวาตัวช้ีวัดน้ีมีคาระหวางรอยละ
64.80 – 64.93 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดความมีหลักประกันและความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก

(ก) ควรปรับปรุงแกไข เน่ืองจากเพราะแรงงานท่ีมีหลักประกันการทํางาน (ไดแก
ประกันสังคม สวัสดิการขาราชการ และรัฐวิสาหกิจ) น้ันคือแรงงานท่ีอยูในระบบประมาณรอยละ 30
เทาน้ัน แตแรงงานนอกระบบยังไมไดอยูภายใตระบบสวัสดิการแรงงานใด ๆ

(ข) แมวาภาครัฐจะมีการขยายการคุมครองการประกันสังคมโดยภาคสมัครใจ
ภายใตมาตรา 40 ของ พระราชบัญญัติประกันสังคม สําหรับกลุมท่ีไมมีสิทธิอยูในระบบประกันสังคม
หรือผูประกอบอาชีพอิสระ แตจํานวนผูขอเขาประกันตนในกลุมน้ีในชวงแรกมีจํานวนไมถึง 100 คน
(ตามความสมัครใจ ภายใตมาตรา 40 พ.ร.บ. ประกันสังคม) ตอมาแมวาจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนภายหลัง
การประชาสัมพันธและการเรียกรองใหมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน แตก็ยังถือวามีจํานวนนอยอยู
(จํานวนผูประกันตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 40 มีประมาณ 1.3 ลานราย ราย ณ เดือนมกราคม 2556
– www.ssc.go.th) เน่ืองจากในชวงแรกน้ันประชาชนยังไมมีความเขาใจเร่ืองสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ
จากระบบประกันสังคม อีกท้ังผูขอรับประกันตนตองจายเงินสมทบในอัตราสูงเม่ือเทียบกับรายไดของ
ตน (กลาวคือ ชุดสิทธิประโยชน 100 บาทตอเดือน (จายเอง 70 บาท และรัฐสมทบ 30 บาท) จนถึง
ชุดสิทธิประโยชน 150 บาทตอเดือน (จายเอง 100 บาท และรัฐสมทบ 50 บาท) ข้ึนอยูกับสิทธิ
ประโยชนท่ีพึงประสงค) ถึงกระน้ัน ผูประกันตนเองดวยความสมัครใจตามมาตรา 40 พ.ร.บ.
ประกันสังคม มีจํานวนไมมากนัก และคาดวาจะคงท่ีประมาณ 1 ลานคน ในขณะท่ีจํานวนแรงงานนอก
ระบบอีกประมาณ 25 ลานคน ยังไมสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมไดอยางท่ัวถึง หรือ  มีอุปสรรคใน
การเขาถึงอยูมาก เชน ตนทุนการเดินทาง และตนทุนคาเสียโอกาสดานรายได หากตองหยุดงานเพื่อ
รับการรักษาพยาบาล เปนตน

(ค) ตัว ช้ีวัดดังกลาวยังไมไดวัด “ความปลอดภัยในการทํางาน” ซ่ึงเปน
วัตถุประสงคอีกประการหน่ึงดวย ซ่ึงแรงงานในระบบและนอกระบบมีลักษณะงานท่ีมีระดับความ
อันตรายแตกตางกัน และมีระดับความปลอดภัยในการทํางานท่ีแตกตางกันนาจะไดรับการคุมครอง
จากกฎหมายไมเทากัน
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โดยสรุปขอเสนอ คือ การปรับคํานิยามโดยเพิ่มขอบเขตของ “แรงงานท่ีไดรับ
สวัสดิการ” ใหรวมถึงแรงงานนอกระบบท่ีมีหลักประกันสุขภาพของตนเอง (เชน การซ้ือประกันสุขภาพ
และประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน) เชน ผูประกันตนในมาตรา 39 (ท่ีสิ้นสภาพการเปน
ลูกจาง แตยังประกันตนเองโดยจายเงินสมทบตอไป) และมาตรา 40 (บุคคลอื่นท่ีมิใชลูกจางตาม
มาตรา 33 ประสงคประกันตนเองโดยความสมัครใจ) และปรับตัวช้ีวัดหลักเปน “สัดสวนแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบท่ีมีการประกันสุขภาพและสวัสดิการของตนเองตอจํานวนแรงงานท้ังหมด”
โดยหากสัดสวนน้ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แสดงวา สังคมไทยมีหลักประกันและความปลอดภัยมากข้ึน หรือ
มีความอยูเย็นเปนสุขเพิ่มข้ึน

และมีตัวช้ีวัดเสริม 2 รายการ ไดแก (ก) สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุและประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานตอลูกจางพันคนของท้ังแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
ซ่ึงจะชวยสะทอนการดูแลความปลอดภัยของหนวยงานท่ีแทจริง แมวาในปจจุบันน้ี ขอมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุและอันตรายกับโรคจากการทํางาน ภายใต พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ครอบคลุมเฉพาะกรณีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสถาน
ประกอบการท่ีมีสถานะนายจางลูกจางเทาน้ัน แตก็เปนแนวทางในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลท่ีจะ
นํามาวิเคราะหความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยไดในระดับหน่ึง และในอนาคต ควรจะนําขอมูลดาน
ความเจ็บปวยจากการทํางานเขามาพิจารณาดวย และ (ข) สัดสวนผูท่ีไมใชสิทธิในการเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เน่ืองดวยปจจัยภายนอกท่ีไมไดอยูในความควบคุมของผูปวย (เชน
เดินทางไมสะดวก, สถานพยาบาลอยูไกล, ไมสะดวกเวลาทําการ, รอนาน, ถูกเลือกปฏิบัติ, บุคลากรดุ,
แพทยไมมีเวลา) ซ่ึงจะชวยสะทอนการเขาถึงบริการและสวัสดิการทางดานสุขภาพท่ีใกลเคียงกับความ
เปนจริง โดยสิทธิในการเขารับการรักษาพยาบาลน้ีไดแก บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ ประกัน
สุขภาพกับบริษัทประกัน และสวัสดิการจัดโดยนายจาง ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีการจัดเก็บอยูแลวโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงหากตัวช้ีวัดเสริม (ก) หรือ (ข) มีแนวโนมลดลง ยอมสะทอนวา สังคมมี
หลักประกันและความปลอดภัยจากการทํางานมากข้ึน

ดังน้ัน การแปรผลการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดดานการมีสัมมาชีพโดยใชตัวช้ีวัดหลัก
สัดสวนแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบท่ีมีการประกันสุขภาพและสวัสดิการของตนเองตอ
จํานวนแรงงานท้ังประเทศน้ัน อาจจะสะทอนความอยูเย็นเปนสุขไดมากนอยเพียงใด ก็อาจจะตอง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดเสริมดวย ยกตัวอยางเชน หากตัวช้ีวัดสัดสวนแรงงานท่ีมี
หลักประกันฯมีแนวโนมเพิ่มข้ึน และถาสมมติวาแนวโนมของตัวช้ีวัดเสริม (ก) หรือ (ข) มีแนวโนม
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ลดลง ยอมสนับสนุนวา สังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุข (มิติการมีสัมมาชีพ) ดีข้ึน แตถาตัวช้ีวัดเสริม
(ก) หรือ (ข) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน อาจจะแสดงวา ความอยูเย็นเปนสุขของสังคม (มิติเศรษฐกิจ) อาจจะ
ไมถวนหนาเทาท่ีควร เปนตน

(2) เศรษฐกิจเขมแข็ง คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ ย่ังยืน บนรากฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงจากความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพ
การผลิต และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก โดยในป พ.ศ. 2550 มีคารอย
ละ 77.84 และ รอยละ 69.62 ในป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีองคประกอบยอย 3 รายการ18 ไดแก

(2.1) การวัดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีระบบเศรษฐกิจสามารถ
พึ่งพาตนเองในภาคการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปจจัยการผลิตท้ังเงินทุน เทคโนโลยี และ
วัตถุดิบในประเทศอยางเหมาะสม โดยการกําหนดตัวช้ีวัดในประเด็นการวัดน้ีสามารถพิจารณาได 2
ระดับ คือ ในระดับมหภาค การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาความแข็งแกรงหรือ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศ ลดการพึ่งพิงสินคาและบริการและตลาดตางประเทศ
ลง หรือ การผลิตภายในประเทศเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศ และอาศัยปจจัย
การผลิตและเงินทุน (หรือการออม) ท่ีมีในประเทศน่ันเอง สวนในระดับจุลภาค การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง ครัวเรือนมีรายไดเพียงพอกับรายจาย หรือ แมวาครัวเรือนจะมีหน้ีสิน แตก็มี
ความสามารถท่ีจะแสวงหารายไดมาจายคืนหน้ีสิน (พรอมดอกเบ้ีย) ได อยางไรก็ดี ในการประเมิน
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยท่ีผานมาน้ัน ในมิติ น้ี ไดใหความสนใจตอการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาค หรือ ระดับประเทศเปนสําคัญ เน่ืองจากการพึ่งตนเองระดับจุลภาพจะ
ปรากฏอยูในองคประกอบครอบครัวอบอุน และ พบวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดัชนีมีคา
ระหวางรอยละ 82.19 ในป พ.ศ. 2550 และ รอยละ 69.39 ในป พ.ศ. 2554 โดยดัชนีน้ีประกอบดวย 2
ตัวช้ีวัด ไดแก

(2.1.1) สัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยใชเกณฑ
มาตรฐานเทากับรอยละ 75 ซ่ึงเปนการวัดการพึ่งตนเองในสวนของอุปสงค

18รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชุมประจําป 2550 ของ สศช.
(หนา 5-4) มีการกลาวถึง ตัวชี้วัดอีก 4 รายการ คือ (ก) ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (ข) สัดสวนการนําเขาวัตถุดิบ
และสินคาทุนตอ GDP (ค) สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP และ (ง) ระดับการเปดประเทศ (สัดสวนมูลคาการสงออก
และนําเขาสินคาและบริการ ตอ GDP) โดยระดับการเปดประเทศมาก แสดงวา เศรษฐกิจของประเทศเส่ียงตอการ
ขาดความสมดุลสูง และ มีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงในตลาดโลก
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ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี คือ

ตัวช้ีวัดน้ี มิไดสะทอนยุทธศาสตรความเช่ือมโยงกับตางประเทศในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาค ท้ังดานการคาระหวางประเทศ และ การเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (รวมท้ังไมไดสะทอน
เร่ืองประเด็นการพัฒนาในการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม)

(ก) ตัวช้ีวัดน้ีอาจจะขัดแยงกับยุทธศาสตรความเช่ือมโยงกับตางประเทศ ในระดับ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค (ท้ังดานการคาระหวางประเทศ และ การเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ) ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 กลาวคือ

ถาภายหลังการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป พ.ศ. 2558 ท่ีประเทศไทย
อาจจะมีการนําเขาสินคาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากข้ึน เพราะสินคาของประเทศเพื่อนบาน
หลายรายการมีราคาถูกกวาสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ เชน ผลิตภัณฑทางการเกษตร และ
เคร่ืองนุงหม เปนตน ซ่ึงสงผลใหตัวช้ีวัดน้ีมีคาเพิ่มข้ึนหรือลดลงได (อุปสงคภายในประเทศเพิ่มข้ึน
เพราะรายไดประชาชนเพิ่มข้ึน และภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศก็เพิ่มข้ึนเชนกัน อันเน่ืองมาจากการ
ขยายตัวการนําเขา)

ในอีกดานหน่ึง การเกิดประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบหลังป พ.ศ. 2558
อาจจะทําใหประเทศไทยสามารถสงออกสินคาไปยังประเทศเพื่อนบานไดมากข้ึน ดังน้ัน การผลิตเพื่อ
สงออกอาจจะมีการขยายตัว ซ่ึงสงผลใหตัวช้ีวัดน้ีมีคาลดลง (อุปสงคภายในประเทศเทาเดิม ในขณะท่ี
ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศเพิ่มข้ึน อันเน่ืองจากการสงออก)

(ข) อาจจะตองพิจารณาตัวช้ีวัดอื่นเพิ่ม เพื่อสรางความสมดุล เชน สัดสวนการคา
ในตลาดอาเซียนตอ GDP หรือการขยายตัวของการคากับประเทศเพื่อนบาน และการขยายตัวการ
ลงทุนโดยตรงของไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน (ย่ิงตัวช้ีวัดเหลาน้ีมีแนวโนมมากข้ึน อาจหมายถึง
การพึ่งพิงตลาดภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค มากข้ึน และยังเปนการสะทอนยุทธศาสตรความเช่ือมโยงกับ
ตางประเทศในระดับอนุภาคและภูมิภาค ท้ังในดานการคาระหวางประเทศและการเปนหุนสวนทาง
เศรษฐกิจ)

(2.1.2) สัดสวนการออมมวลรวมตอ GDP โดยใชเกณฑข้ันสูงท่ีรอยละ 35 และข้ันต่ํา
ท่ีรอยละ 21 ดัชนีน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีวัดการพึ่งพาตนเองในแงของการออม

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี คือ
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(ก) การระมัดระวังในการตีความถึงการพึ่งพาตนเองในแงของการใชทรัพยากร
จากการออมเพื่อการลงทุนในประเทศ ดัชนีช้ีวัดการออมซ่ึงเปนดานอุปทานของทรัพยากรท่ีใชในการ
ลงทุน แตกลับมิไดนําสัดสวนการลงทุนซ่ึงเปนดานอุปสงคเขามารวมพิจารณา

(ข) สัดสวนการออมมวลรวมตอ GDP ต่ํามิไดหมายความวาระดับการพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจจะอยูในระดับท่ีต่ําไปดวย เพราะถาหากการลงทุนตอ GDP อยูในระดับท่ีต่ําดวย ก็มิได
หมายความวา ประเทศไทยไมสามารถพึ่งตนเองได ในทางตรงกันขาม ถาสัดสวนการออมและสัดสวน
การลงทุนตอ GDP อยูในระดับใกลเคียงกัน อาจจะตีความไดวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
พึ่งตนเอง เชนกัน

(ค) ควรปรับตัวช้ีวัด เปน สัดสวนชองวางการออมการลงทุนตอ GDP (หรือ
Saving-Investment Gap per GDP) กลาวคือ ถาสัดสวนดังกลาวย่ิงมาก อาจจะหมายความวา
ประเทศไทยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองไดมาก

(ง) ควรปรับตัวช้ีวัด เปน สัดสวนของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP มาใช
แทนกันได ซ่ึงตามนิยามแลว ชองวางระหวางการออมและการลงทุนก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดน่ันเอง ถา
สัดสวนการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (มูลคาการสงออกนอยกวามูลคาการนําเขาสินคาและบริการ) ลดลง
อาจจะหมายความวา ประเทศไทยมีการพึ่งตนเองในหารายไดเขาประเทศจากการสงออกไดมากข้ึน

โดยสรุป ขอเสนอสําหรับตัวช้ีวัดการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ คือ

(1) การคงตัวช้ีวัดเดิม คือ สัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ
และควรเพิ่มตัวช้ีวัดเสริมอีก 2 ตัว คือ (ก) การขยายตัวของการคากับประเทศเพื่อนบาน และ (ข) การ
ขยายตัวของการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศเพื่อนบาน ท้ังน้ีเพื่อตองการใหตัวช้ีวัดเสริมท้ังสอง
สามารถสะทอนการพึ่งพาตนเองเปรียบเทียบกับการพึ่งพาการคาระหวางประเทศในระดับอาเซียน
และ ในระดับประเทศอื่นๆ (Non-ASEAN) เพื่อใหตัวช้ีวัดเสริมดังกลาวเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวกับความเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 กลาวคือ
ถาตัวช้ีวัดเสริม (ก) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน (หากสมมติวาการคากับประเทศอื่นๆคงท่ี) แสดงวา ประเทศ
ไทยมีการพึ่งพาการคากับประเทศอาเซียนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของอาเซียนท่ีตองการให
ประชาคมอาเซียนมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจซ่ึงกันและกัน และ ถาตัวช้ีวัดเสริม (ข) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน
ก็อาจจะสะทอนวาประเทศไทยพึ่งพิงทรัพยากรในประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึน (ไมวาจะเปนการพึ่งพิง
อาเซียนเพื่อเปนตลาดสินคา หรือ เพื่อเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกไปยังประเทศอื่นๆ)
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(2) ควรปรับตัวช้ีวัดสัดสวนการออมมวลรวมตอ GDP เปน สัดสวนชองวางการออม
การลงทุนตอ GDP หรือ สัดสวนการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP เพื่อสะทอนความสมดุลระหวาง
อุปสงคและอุปทานของการออม เพราะหากสัดสวนชองวางการออมการลงทุนลดลง แสดงวา ประเทศ
ไทยมีแนวโนมท่ีจะพึ่งพิงตนเองไดนอยลง

(2.2) เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหความสําคัญ
กับ  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา ภายใตปจจัย
สนับสนุนท่ีเอื้ออํานวย และภายใตระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม มุงปรับโครงสรางทางการคาและการ
ลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขา
การบริการท่ีมีศักยภาพ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูสรางสรรคและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ และบริการจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีเขมเข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ อยางไรก็ดี ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 การ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ ท่ีเนนท่ีมีภูมิคุมกันและสามารถรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและของโลก โดยอาศัยตัวช้ีวัด เพียง 2 ตัวเทาน้ัน คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของประสิทธิภาพโดยรวมของปจจัยการผลิต โดยพบวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดัชนี
ช้ีวัดเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ มีคา 64.68 และ 49.99 ในป พ.ศ. 2550 และ 2554 ตามลําดับ
โดยดัชนีน้ีประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด ไดแก

(2.2.1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชชวงระหวาง 0% – 9% เปนเกณฑ
มาตรฐาน (ในชวงป พ.ศ. 2537 – 2552) ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีกวางอยางมาก

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี คือ

(ก) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตัวช้ีวัดการเติบโตของผลผลิต ซ่ึงไม
สามารถสะทอนวาเปนการเติบโตอยางมีคุณภาพ เพราะ GDP Growth ในปจจุบันมิไดคํานึงถึง
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (อางอิงแนวคิดของ อมาตยะ เซน และ เศรษฐกิจ
สีเขียว หรือ Adjusted GDP)

(ข) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ี อาจจะมาจากการผลิตของทุนขามชาติ และ
แรงงานขามชาติ ก็ได ซ่ึงมิไดประกันวา ประชาชนไทยจะไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางเต็มท่ี
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(ค) ถาหากมีการใช Green GDP หรือ Adjusted GDP ก็จะเปนตัวช้ีวัดท่ีประเมิน
คุณภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจไดระดับหน่ึง อยางไรก็ดี ในขณะน้ี ประเทศไทยยังไมมีการจัดทํา
บัญชีรายไดประชาชาติท่ีสอดคลองกับหลักการของ Green GDP

ดวยเหตุน้ี ดัชนีวัดการเจริญเติบโตของผลผลิตยังไมสามารถวัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีคุณภาพได จําเปนท่ีจะตองมีดัชนีอื่นมาใชประกอบดวย เพื่อใหสะทอนความอยูเย็น
เปนสุขของสังคมไทยโดยรวมกัน เชน การคํานึงถึงการพัฒนาท่ีเนนกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม หรือ การพัฒนาประเทศท่ีใสใจตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีตัวช้ีวัดท่ีมี
หลักการแตกตางกันเล็กนอย เชน Adjusted GDP ท่ีคํานึงถึงตนทุนการจัดการดานสิ่งแวดลอมควบคู
ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภายใตกรอบของ UNDP) หรือ Green GDP ท่ีเนนการเติบโตของ
สาขาบริการท่ีจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและหรือการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (ภายใตกรอบ UNEP และแนวคิดเร่ือง Sustainable Consumption and Production) เปน
ตน ตัวช้ีวัดดังกลาวจะสามารถสะทอนคุณภาพของเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ได

อน่ึง Adjusted GDP มักจะมีคาต่ํากวา Conventional GDP อยางไรก็ดี การเพิ่มข้ึน
ของ Adjusted GDP ยอมแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของ
Conventional GDP อาจจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติได ซ่ึง
ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลงน้ันมิไดปรากฏในการคํานวณ Conventional GDP
หรือ ถามีการคํานวณก็เปนการคํานวณท่ีขัดกับหลักการของ Adjusted GDP ตัวอยางเชน คาใชจาย
ในการลดมลพิษของภาครัฐบาล จะทําใหรายจายของภาครัฐบาลเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทําใหมูลคา
Conventional GDP เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีคาใชจายในการลดมลพิษของภาคเอกชนจะปรากฏรวมอยูใน
ตนทุนการผลิตของภาคเอกชน (หรือสะทอนในราคาสินคา) แตไมสามารถแยกแยะไดวา มูลคาสินคา
และบริการท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีลดปญหามลพิษของภาคเอกชนน้ัน ตองมีตนทุนดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด ในขณะท่ีรายจายดังกลาวน้ัน จะนําไปหักจากมูลคา Conventional GDP
จึงทําให Adjusted GDP ต่ํากวา Conventional GDP น่ันเอง และถาย่ิงตนทุนการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมของภาครัฐและภาคเอกชนนอยลงเทาใด Adjusted GDP จะมีคาใกลเคียงกับ
Conventional GDP เชนกัน

(2.2.2) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) ใชประสิทธิภาพการผลิต
รวมของการผลิตรวมท้ังหมด โดยในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 กําหนดอัตราการเติบโตของผลิตภาพ
การผลิตรวมระหวาง 3%-5% เปนเกณฑมาตรฐาน
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ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี คือ

(ก) การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิต จะเปนปจจัยท่ีสงผลตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ันดัชนีท้ังสองมีความเกี่ยวของกันอยูพอสมควร ซ่ึงยังมีขอจํากัดในการ
วัด “คุณภาพ” ของการเจริญเติบโต

(ข) TFP ไมไดสะทอนถึงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร พลังงาน การ
แขงขัน หรือโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนปจจัยในการกําหนดคุณภาพของการเจริญเติบโต

(ค) ตัวช้ีวัดน้ีไมไดสะทอนเร่ืองความเหลื่อมล้ําระหวางภาคการผลิต เน่ืองจาก
พบวาสาขาเกษตรกรรมมีผลิตภาพแรงงานต่ํากวาภาคอุตสาหกรรมหลายเทา (ในชวงป พ.ศ. 2544 –
2549 ผลิตภาพแรงงานมีความแตกตางประมาณ 9 เทา)19

(ง) ตัวช้ีวัดดังกลาวไมไดสะทอนประเด็นดานจุลภาคท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพและ
ความย่ังยืนของการเจริญเติบโต

(จ) ตัวช้ีวัดน้ียังละเลยเร่ืองตางๆ เชน ประสิทธิภาพจากการใชพลังงาน สภาวะ
การแขงขัน และการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความ
เขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม

โดยสรุป ขอเสนอตัวช้ีวัดเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ คือ

(1) ยังคงใช “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” เพราะเปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการ
เพิ่มข้ึนของ “ปริมาณผลผลิต” ภายในประเทศ แมวาจะไมสะทอน “คุณภาพของสินคาและบริการ” และ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางแทจริงก็ตาม (ไมวาจะเปน Actual GDP หรือ
Potential GDP หรือ Full Employment GDP ก็ตาม) นอกจากน้ีเห็นควรปรับเกณฑมาตรฐานใหม ซ่ึง
คาเกณฑมาตรฐานของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จําเปนตองดูตามบริบทของเศรษฐกิจไทย
เน่ืองจากแตละประเทศมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันและอยูในข้ันของการพัฒนาท่ีแตกตางกัน
ดังท่ีทฤษฏีเศรษฐศาสตรวาดวยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอธิบายไว ดังน้ันเกณฑของประเทศหน่ึง
จึงไมสามารถใชกับอีกประเทศหน่ึงได ในสวนของประเทศไทย ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.

19อางถึง รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชมุประจําป 2550
ของ สศช. หนา 5-20
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2540 ระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางไปอยางมาก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวของไทยหากวัดคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 11 ป จะอยูท่ีประมาณ รอยละ 4 (สมชัย จิตสุชน และ
นณริฏ พิศลยบุตร, 2556)20 ดังน้ัน เพื่อใหเกณฑมาตรฐานสอดคลองกับสภาพเชิงโครงสรางของ
ประเทศ และในขณะเดียวกันก็มีความทาทาย จึงเห็นวาควรจะตั้งเปาเกณฑมาตรฐานท่ีไมต่ํากวารอย
ละ 5 ตอป

(2) ควรใชตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงตนทุนการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เชน Adjusted GDP (ตามกรอบของ Satellite Economic and
Environment Accounts) หรือ Green GDP (ตามกรอบของ UNEP) ท่ีสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
สังคมใหดีข้ึน พรอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังสามารถช้ีวัดการเขาสูสังคมคารบอนต่ํา (low
carbon society) ไดถาการพัฒนาเศรษฐกิจเนนเร่ืองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ นําไปสู
Green Society ถาการพัฒนาเศรษฐกิจเนนเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ัง
ยังเสริมสรางคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอยางย่ังยืนอยางมีคุณภาพดวย อยางไรก็ดี ตัวช้ีวัดท้ังสอง
ประเภทดังกลาวในปจจุบันน้ีประเทศไทยกําลังยังอยูในข้ันตอนของการพัฒนาระบบบัญชีการคํานวณ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (ภายใตการพัฒนาระบบบัญชีของ UN) และ การคํานวณ Green GDP กําลัง
อยูในข้ันตอนของการพัฒนานิยามและขอบเขตของรายการสินคาและบริการ (ภายใตการพัฒนา
ตัวช้ีวัดของ UNEP)

(3) ยังคงใช “ประสิทธิภาพการผลิตรวม (TFP)” เพราะเปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการ
เปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต แมวาจะไมสะทอน “คุณภาพ” ของผลผลิตและ
บริการท่ีปจจัยการผลิต (แรงงาน ท่ีดิน เคร่ืองจักร และเทคโนโลยี) สรางข้ึนมา รวมถึงไมสะทอน
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรหรือพลังงานและโครงสรางทางเศรษฐกิจ

(4) ควรมีตัวช้ีวัดเสริม อาจจะสะทอนประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตเพื่อสะทอน
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ ท่ีเปนองคประกอบหลักหน่ึงในการสะทอนความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ของชาวไทย และยังสะทอนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได เชน
การผลิตอยางย่ังยืน (sustainable production) และ การสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน ตัวอยาง
ของตัวช้ีวัดเสริม สําหรับประสิทธิภาพปจจัยการผลิต ไดแก

20 สมชัย จิตสุชน และ นณริฏ พิศลยบุตร (2556) “โฉมหนาและแนวทางสูโมเดลใหมในการพัฒนาประเทศ”, งาน
สัมมนาวชิาการสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ป 2556.
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(4.1) สัดสวนการจางงานในอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชความรูเขมขน (employment
in knowledge intensive industries and services) แมวาตัวช้ีวัด TFP Growth จะไดรวม
ประสิทธิภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมและบริการแลวก็ตาม แตตัวช้ีวัดเสริมน้ียังอาจจะแสดงใหเห็น
วา หากสัดสวนการจางงานดังกลาวเพิ่มข้ึน สามารถสะทอนไดวา “แรงงานในระบบเศรษฐกิจมี
คุณภาพมากข้ึน” นอกจากน้ี TFP Growth ยังไมสะทอนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเขาสูสังคม
สรางสรรคและนวัตกรรมใหม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังน้ัน ตัวช้ีวัดเสริมน้ี จะเปนการวัดการจาง
งานท่ีเกี่ยวของกับสาขาการผลิตท่ีเนนการสรางสรรคและนวัตกรรมใหม และยังแสดงถึงความสามารถ
ในการปรับตัว (flexibility) และความเขมแข็ง (resilient) ของตลาดแรงงาน ซ่ึงสะทอนถึง “คุณภาพของ
แรงงาน” และนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ อุตสาหกรรมท่ี
จัดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีใชความรูเขมขนน้ัน แสดงในตารางท่ี 5-29 สัดสวนดังกลาวสามารถคํานวณได
โดยทําการนับจํานวนผูทํางานในอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชความรูเขมขนตามนิยามในตารางและหารดวย
จํานวนผูมีงานทําท้ังหมด โดยใชขอมูลดิบจากการสํารวจภาวพการมีงานทําของประชากร ซึ่งนิยามของ
อุตสาหกรรมและบริการท่ีใชความรูเขมขนนี้ใชนิยามตาม Department of Business, Innovation and Skill
ประเทศสหราชอาณาจักร

(4.2) สัดสวนการใชพลังงานในสาขาการขนสงตอการใชพลังงานท้ังหมด (ratio of
energy usage in transport sector to total energy consumption) เพื่อเปนการวัดประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานภายในประเทศ อันจะแสดงถึงความย่ังยืนของการใชพลังงานในประเทศดวย ซ่ึงจะทําให
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และการพัฒนาอยางย่ังยืน เน่ืองจากในปจจุบันน้ี การขนสงมี
บทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน หากสมมติวาเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต แตมีการใช
พลังงานในสาขาการขนสงลดลง ยอมหมายความวา สาขาการขนสงของประเทศมีการพึ่งพิงพลังงาน
ลดลง (ไมวาจะเปนการพึ่งพิงพลังงานท่ีใชวัตถุดิบในประเทศ หรือนําเขาจากตางประเทศ) ดังน้ัน หาก
สมมติ TFP Growth ของประเทศเพิ่มข้ึน แตสัดสวนการใชพลังงานในสาขาการขนสงเพิ่มข้ึนดวย
อาจจะยังไมสามารถสรุปไดวา เศรษฐกิจไทยจะมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพท่ีแทจริง เพราะ
ประเทศไทยอาจจะตองจัดหาพลังงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงหมายถึงการแสวงหาปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนน่ันเอง
หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของสาขาการขนสงอาจจะลดลง (เน่ืองจากมีการใช
พลังงานในสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน) น่ันเอง และอาจจะนําไปสูความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความ
ไมสามารถพึ่งพิงตนเองภายในประเทศไทย ถาหากประเทศไทยตองจัดหาพลังงานจากภายนอก
ประเทศ อันเปนการบ่ันทอนความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของประเทศไทย (ในระดับเศรษฐกิจมหภาค)
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ตารางที่ 5-29: หมวดอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชความรูเขมขน

หมวดอุตสาหกรรม รหัสอุตสาหกรรมและรายละเอียด
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง 21 การผลิตเภสัชภัณฑเคมีภณัฑผลิตภัณฑจากพืช/สัตวใชรักษาโรค

26 การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
30.3 การผลิตอุปกรณขนสงทางอากาศ ยานอวกาศ และอุปกรณท่ี
เก่ียวของ

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้น
กลาง-สูง

20 การผลิตเคมีภัณฑและผลติภัณฑเคมี
25.4 การผลิตอาวุธและยุทธภณัฑ
27 การผลิตอุปกรณไฟฟา
28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน
29 การผลิตยานยนตรถพวงและรถก่ึงพวง
30 การผลิตอุปกรณขนสงอ่ืนๆ
ยกเวน 30.1 การผลิตเรือ
ยกเวน 30.3 การผลิตอุปกรณขนสงทางอากาศ ยานอวกาศ และ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ
32.5 การผลิตและจัดหาอุปกรณทางการแพทยและทันตะ

อุตสาหกรรมบริการท่ีใชความรู
เขมขน

50 การขนสงทางน้ํา
51 การขนสงทางอากาศ
58 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร
59 การผลิตภาพยนตรวีดีทัศนและรายการโทรทัศน
60 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียง
61 การโทรคมนาคม
62 การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรการใหคําปรึกษา
63 การบริการสารสนเทศ
64 กิจกรรมบริการทางการเงิน
65 การประกันภัยการประกันภัยตอและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
66 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
69 กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
70 กิจกรรมของสํานักงานใหญและการบริการใหคําปรึกษาดานการ
บริหารจดัการ
71 กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร
73 การโฆษณาและการวจิัยตลาด
74 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคนิคอ่ืนๆ
75 การบริการรักษาสัตว
78 กิจกรรมการจางงาน
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หมวดอุตสาหกรรม รหัสอุตสาหกรรมและรายละเอียด
80 การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
84 การบริหารราชการการปองกันประเทศและการประกันสงัคม
85 การศึกษา
86 กิจกรรมดานสุขภาพมนุษย
87 กิจกรรมการใหการดูแลท่ีใหท่ีพัก
88 กิจกรรมสังคมสงเคราะหท่ีไมใหท่ีพัก
90 กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบนัเทิง
91 กิจกรรมหองสมุดหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑสถานและทาง
วัฒนธรรมอ่ืนๆ
92 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
93 กิจกรรมดานการกีฬาความบันเทิงและการนันทนาการ

ที่มา: ปรับปรุงจากนิยามของ Department of Business, Innovation and Skills, UK (2012), “Industrial Strategy: UK Sector
Analysis”, BIS Economic Paper Number 18. http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/economics-and-statistics/docs/i/12-1140-
industrial-strategy-uk-sector-analysis

(4.3) สัดสวนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาตอ GDP (R&D investment to GDP)
เน่ืองดวยรายจายดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเปนตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาของประเทศได
เชนกัน และแมวา TFP Growth จะสามารถเปนตัวช้ีวัดของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีใน
ภาพรวมของประเทศ แตก็ไมสามารถระบุไดวาเทคโนโลยีน้ันมาจากการลงทุนทางดานเทคโนโลยี
ภายในประเทศ หรือนําเขาจากตางประเทศ ดวยเหตุน้ี ตัวช้ีวัดเสริมน้ี จะสามารถบงบอกไดวา TFP
Growth ท่ีเพิ่มข้ึนน้ัน สวนหน่ึงเปนผลมาจากการลงทุน R&D ในประเทศน่ันเอง ซ่ึงจะเปนรากฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไดอยางแทจริง และถามีการนํา R&D น้ันมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย
ของภาคเอกชนไทยไดมากเทาใด ก็ย่ิงแสดงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพมากข้ึน

(4.4) ตนทุนโลจิสติกส (logistic cost to GDP) เน่ืองดวยสาขาโลจิสติกสจะมีแนวโนม
เติบโตมากข้ึน ซ่ึงเปนสาขาบริการท่ีเปนปจจัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต นอกจากน้ี
สาขาบริการดานโลจิสติกสยังเปนกิจการท่ีสําคัญของความเช่ือมโยงระบบโครงขายการจัดการดาน
สินคาและการขนสงระหวางประเทศภายในอาเซียน อันจะมีผลตอตนทุนการบริหารจัดการและการคา
ระหวางประเทศอาเซียนกับประเทศนอกกลุม ดวยเหตุน้ี ประสิทธิภาพของการดําเนินงานดานโลจิ
สติกสจะเปนการเสริมสรางใหประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตอื่นๆ (แรงงานและทุน) เพิ่มข้ึนอยางมี
คุณภาพดวย ดังน้ัน หากตัวช้ีวัด TFP Growth เพิ่มข้ึน และ ตัวช้ีวัดเสริมดานตนทุนโลจิสติกสลดลง
(ท่ีสะทอนการบริหารจัดการโลจิสติกสท่ีดี) ก็อาจจะเปนการสงเสริมใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางมี
คุณภาพได แตถาตัวช้ีวัด TFP Growth เพิ่มข้ึน แตตัวช้ีวัดเสริมดานตนทุนโลจิสติกสเพิ่มข้ึน ก็อาจจะ
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ไมสามารถสรุปไดวาเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางมีคุณภาพไดอยางแทจริง อน่ึง ตนทุนดานโลจิสติกส
ประกอบดวย ตนทุนขนสงสินคา ตนทุนคลังสินคา ตนทุนเคลื่อนยายสินคา และ ตนทุนการบริหาร
จัดการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังท่ีเปนดานการลงทุนในเคร่ืองจักรอุปกรณและยานพาหนะ และดาน
คาใชจายแปรผันตางๆ

(2.3) เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ หมายถึง เศรษฐกิจท่ีมีความม่ันคงและสามารถดําเนิน
อยูไดโดยอาศัยกลไกกระบวนการทางเศรษฐกิจท่ีมีความสอดคลอง สมดุล และมีเสถียรภาพท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ กลาวอีกนัยหน่ึง การบริการจัดการเศรษฐกิจสวนรวมท่ีทันตอเหตุการณและ
เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของบริบทในประเทศและตางประเทศ เชน การบริหาร
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง การ
เสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มี
การสงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการข้ันพื้นฐาน
ของภาครัฐเพิ่มข้ึน รวมถึง การมีเสถียรภาพทางดานรายไดของเกษตรกร และ การเช่ือมโยงกับ
เครือขายการผลิตสินคาและบริการบทฐานปญญา นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในภูมิภาค
อาเซียน เปนตน  และการบริการจัดการเศรษฐกิจมหาภาคของภาครัฐดังกลาว (นโยบายการเงินและ
การคลัง) จะตองไมเกิดปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ เชน ปญหาเงินเฟอ และ ปญหาการกอหน้ี
สาธารณะของรัฐบาล เปนตน โดยพบวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดัชนีวัดเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
มีคาระหวางรอยละ 86.6 – 89.47 โดยดัชนีน้ีประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด ไดแก

(2.3.1) อัตราเงินเฟอ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดเสถียรภาพทางดานราคาโดยใชเกณฑ 0%-8%
(ในชวงป พ.ศ. 2537 – 2552) เปนเกณฑเฉลี่ยมาตรฐาน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี คือการระมัดระวังในการตีความและประโยชนท่ีจะไดรับ
จากตัวช้ีวัดน้ี เน่ืองดวยเหตุผลดังน้ี

(ก) การกําหนดเกณฑท่ีคอนขางกวาง ในขณะท่ี เปาหมายเงินเฟอของธนาคาร
แหงประเทศไทยตั้งไวไมเกินรอยละ 3 ดังน้ันจึงไมนาแปลกใจท่ีตัวช้ีวัดดังกลาวจะมีผลการประเมินอยู
ในระดับท่ีดี

(ข) เปนดัชนีท่ีมีความสัมพันธผกผันกับอัตราการวางงาน กลาวคือ หากมีการจาง
งานมากข้ึน (การวางงานลดลง) อาจจะทําใหอัตราเงินเฟอสูงข้ึน และถาหากพิจารณาในระยะยาวแลว
อัตราการวางงานอาจจะคงท่ี ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอจะสูงข้ึน ตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจและ
การลดลงของทรัพยากร (อางถึงปรากฏการณของเศรษฐกิจมหาภาคของ Phillip Curve)
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(ค) การเพิ่มข้ึนของราคาสินคาท่ัวไป ไม จําเปนตองทําใหเศรษฐกิจขาด
เสถียรภาพ ในทางตรงกันขาม ถาอัตราการวางงานเพิ่มข้ึน ระบบเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะไมมี
เสถียรภาพ

(ง) การเพิ่มข้ึนของราคาสินคา อาจจะมาจากตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน ดวยมาตรการของ
รัฐ (เชน การเพิ่มอัตราคาจางข้ันต่ํา) หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (บาทตอดอลลาร สรอ)
เพิ่มข้ึน ทําใหสินคานําเขาท่ีเปนปจจัยการผลิตแพงข้ึน และการเพิ่มข้ึนของราคาสินคาน้ีอาจจะย่ิงทํา
ใหเกิดการวางงานมากข้ึน (ในระยะสั้น)

(จ) การลดลงของอัตราเงินเฟอ ก็อาจจะสะทอนวาเศรษฐกิจกําลังถดถอยก็ได

(2.3.2) สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP โดยใชกรอบความย่ังยืนทางการคลังท่ีรอยละ
50 ของ GDP เปนเกณฑมาตรฐาน (ซ่ึงภายหลังกระทรวงการคลังขยายกรอบดังกลาวเปน 60%)

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ี คือ เปนตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมแลว เพราะเปนตัวช้ีวัด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไดเปนอยางดี การกอหน้ีสาธารณะดังกลาว มาจากความ
ไมสมดุลของสัดสวนชองวางการออมการลงทุนของภาคเอกชน ดังน้ัน ความตองการลงทุนภายใน
ประเทศจึงตองพึ่งพิงเงินทุนของภาครัฐ แตหากภาครัฐไมสามารถจัดหางบประมาณรายไดอยาง
เพียงพอ (ซ่ึงเนนการเก็บภาษี) ภาครัฐก็จําเปนตองหาแหลงเงินทุนภายนอกประเทศ อยางไรก็ดี การ
กอหน้ีสาธารณะจนเกินความสามารถในการชําระหน้ี (พรอมดอกเบ้ีย) ของประชาชน ท่ีเปนผูชําระ
ภาษีใหแกรัฐเพื่อนําไปชําระเงินตนและดอกเบ้ียดังกลาว ก็จะทําใหประชาชนเปนผูท่ีตองรับภาระอยาง
มาก เชน ประชาชนอาจจะตองจายภาษีเงินไดหรือภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราท่ีสูงกวาในปจจุบัน หรือ
ประชาชนในอนาคตอาจจะตองจายภาษีเงินไดในอัตราท่ีสูงกวาประชาชนในรุนปจจุบัน ดังน้ัน
ประชาชนอาจจะตองเผชิญกับปญหาคุณภาพชีวิตถารายไดสุทธิท่ีแทจริงท่ีพึงใชจายไดของประชาชน
(real disposable income) มีนอยลง หรือมีเสถียรภาพนอยลง เพราะภาครัฐอาจจะมีการเรียกเก็บภาษี
เพิ่มข้ึนเพื่อนําไปชําระหน้ีสาธารณะ (ไมวาผูใหกูจะเปนคนรวยในประเทศไทย หรือ เปนชาวตางชาติ
หรือรัฐบาลตาง ประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศก็ตาม ซ่ึงอาจจะมีปจจัยดานความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเขามาเกี่ยวของดวย ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนอาจจะ
ลดลงน่ันเอง

โดยสรุป ขอเสนอตัวช้ีวัดองคประกอบยอยเร่ืองเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ คือ
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คงตัวช้ีวัด อัตราเงินเฟอไวเชนเดิม เน่ืองจากวา การเพิ่มข้ึนของราคาสินคา ยังคงเปนปจจัยท่ี
ทําใหประชาชนท่ัวไปเผชิญเชนเดียวกัน และประชาชนสวนใหญของประเทศยังเปนผูมีรายไดนอย
หรือ เปนกลุมท่ีอัตราการเพิ่มของรายไดน้ัน ต่ํากวาอัตราการเพิ่มของราคาสินคา การเพิ่มข้ึนของราคา
สินคาท่ัวไปจะทําใหรายไดท่ีแทจริง (real income) ของประชาชนลดลงได ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนมี
ความอยูเย็นเปนสุขทางดานเศรษฐกิจลดลง กลาวอีกนัยหน่ึง หากตัวช้ีวัดน้ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ยอม
สะทอนวาระบบเศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพทางดานราคาสินคา อยางไรก็ดีเห็นควรใหปรับเกณฑ
มาตรฐานใหแคบลงและสอดคลองกับเปาหมายอัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline inflation) ของ
หนวยงานทางเศรษฐกิจของประเทศ ใชชวงอัตราเงินเฟอท่ัวไป รอยละ 1.5-4.5 เปนเกณฑมาตรฐาน
ตามกรอบท่ีกระทรวงการคลังพิจารณารวมกับธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนกรอบท่ีใกลเคียงกับ
มาตรฐานของประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา (รอยละ 2) อังกฤษ (รอยละ 2) ออสเตรเลีย
(รอยละ 2-3)

(1) คงตัวช้ีวัด สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP ไวเชนเดิม เน่ืองจากวาหน้ีสาธารณะซ่ึง
หมายถึงหน้ีของรัฐบาลและหน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลค้ําประกันเปนตัวช้ีวัดความสามารถในการผลิต
สินคาและบริการภายในประเทศ ท่ีจะสามารถผอนชําระหน้ีสาธารณะในอนาคต ดังไดอธิบายขางตน
(แมวา GDP ท่ีเกิดข้ึนน้ัน อาจจะเปนผลพวงมาจากการลงทุนหรือฝมือแรงงานของชาวตางชาติก็ตาม
แตก็คาดวา รายไดท่ีแทจริงของประชาชนชาวไทยอาจจะเพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว) ดังน้ัน หากตัวช้ีวัดน้ี
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ยอมสะทอนวาระบบเศรษฐกิจมหภาคไมมีเสถียรภาพ และยังไมสามารถทําให
เศรษฐกิจไทยพึ่งพิงตนเองไดในระยะยาว (ถาประเทศไทยไมสามารถชําระหน้ีสาธารณะเปนระยะเวลา
ยาวนานหรือกอหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนอยางไมมีวินัยทางการคลัง)

(2) ตัวช้ีวัดท้ังสองดังกลาวน้ัน ยังไมเพียงพอในการวัดความมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากยังขาดตัวช้ีวัดความมีเสถียรภาพทางดานตางประเทศ และเสถียรภาพของ
ภาคเอกชน ซ่ึงท้ัง สองเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ีเปนเศรษฐกิจ
เปดขนาดเล็ก (small opened economy) ตัวช้ีวัดท่ีควรมีเพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบาย (หรือ
ตัวช้ีวัดเสริม) ไดแก

(3.1) สัดสวนดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP กลาวคือ ดุลบัญชีเดินสะพัดสะทอน
เสถียรภาพของเศรษฐกิจระหวางประเทศ การเกินดุลและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงสะทอน
ถึงการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี สัดสวนดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP ไดถูกรวมไวใน
กลุมตัวช้ีวัดดานการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจแลว เพื่อหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนตัวช้ีวัดดังกลาวจึงจะไม
ถูกรวมในกลุมดัชนีช้ีวัดดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในการศึกษาคร้ังน้ี
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(3.2) สัดสวนหน้ีตางประเทศระยะสั้นตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (short
term foreign debt /GDP) โดยหน้ีระยะสั้นหมายถึงหน้ีในรูปของเงินตราตางประเทศท่ีครบกําหนด
ชําระนอยกวา 1 ป สัดสวนดังกลาวสะทอนถึงเสถียรภาพของภาคตางประเทศ โดยถาหน้ีระยะสั้นอยู
ในระดับท่ีสูงเกิดไปเทียบกับขนาดของผลผลิต อาจจะสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได (ท้ังน้ี
อาจจะมีปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เขามาเกี่ยวของดวย

อน่ึง ในปจจุบันน้ี (2555-2556) ประเทศไทยเผชิญกับขอวิจารณเกี่ยวกับการรักษา
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (foreign exchange rate) ท่ีอยูภายใตระบบ Managed
Float Exchange Rate ท่ีดําเนินการโดยธนาคารแหงประเทศไทย (เชนเดียวกับท่ี ธนาคารแหง
ประเทศไทย ควบคุมนโยบายการเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและควบคุมอัตราเงินเฟอ) อยางไรก็ดี การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศน้ัน กอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียตอภาคสวน
ตางๆไมเหมือนกัน เชน หากอัตราแลกเปลี่ยนฯเพิ่มข้ึน (หรือคาเงินบาทลดลง) ผูท่ีไดประโยชนคือ
ภาคเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการสงออก แตผูท่ีเสียประโยชนคือภาคเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการนําเขา
และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนฯ ยังข้ึนอยูกับตลาดเงินตราตางประเทศ (ท้ังในประเทศไทย
และในตางประเทศ) และการเก็งกําไรอัตราแลกเปลี่ยนฯ อีกดวย ตลอดจนสัมพันธกับกองทุนเงิน
สํารองเงินตราตางประเทศ

ดวยเหตุน้ี การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึงเปนการดําเนินการ
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ และอาจจะไมสามารถเปรียบเทียบ “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย”
ไดในระยะยาว ดังน้ัน การดําเนินมาตรการดานอัตราแลกเปลี่ยนฯ จึงอาจจะยังไมเหมาะสมท่ีจะเปน
ตัวช้ีวัด “ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ” ท่ีบงบอกถึงความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยไดในระยะ
ยาวได อยางไรก็ดี ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนฯ ท่ีเกี่ยวของกับราคาสินคาการสงออกและการ
นําเขาและรายไดของผูสงออกและนําเขาน้ัน จะสะทอนอยูในตัวช้ีวัดอัตราเงินเฟอภายในประเทศและ
อัตราการเติบโตของ GDP แลว (ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดองคประกอบยอยดานเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและดาน
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ ตามลําดับ)

(3) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเปดโอกาสการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และปจจัยการผลิตท่ีจะนําไปสูการลดความยากจน ลดชองวางของการกระจายรายได และกระจาย
ความม่ังคั่งอยางท่ัวถึง โดยประเด็นการวัดดัชนีความอยูเย็นเปนสุขฯ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 น้ัน
เนนเร่ือง การกระจายรายไดอยางเปนธรรมและเทาเทียม เพื่อแสดงการลดความเหลื่อมล้ําของชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน เพื่อนําไปสูการลดปญหาความยากจน ซ่ึงพบวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
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10 ดัชนีวัดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจมีคาระหวางรอยละ 63.65 – 80.71 โดยดัชนีน้ีประกอบดวย 2
องคประกอบยอย ไดแก

(3.1) สัดสวนคนยากจน หมายถึง จํานวนประชากรท่ีมีรายจายเพื่อการบริโภคต่ํา
กวาเสนความยากจน (poverty line) หารดวยจํานวนประชากรท้ังหมด โดยใชเปาหมายของแผนฯ 10
เทากับรอยละ 4 (เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10) เปนเกณฑมาตรฐาน

(3.2) สัดสวนการถือครองรายไดของประชากรรอยละ 20 สุดทายที่รวยที่สุดตอ
ประชากรรอยละ 20 แรกที่จนที่สุด โดยใชเปาหมายของแผนฯ 10 เทากับ 10 เทา (เปาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10) เปนเกณฑมาตรฐาน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 2 ตัวน้ี คือ
(ก) ตัวช้ีวัดท้ังสองสามารถวัดความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางดานรายได แต

ยังไมไดวัดถึงความเปนธรรมและความเทาเทียมในมิติอื่นๆ เชน ความเปนธรรมทางดานการเขาถึง
บริการดานสวัสดิการ (อาทิ การรักษาพยาบาล การศึกษา) หรือความเปนธรรมทางการคลังในแงของ
สัดสวนการเสียภาษี และสัดสวนของงบประมาณท่ีชวยเหลือคนยากจน

(ข) ตัวช้ีวัดขององคประกอบยอยความเปนธรรมทางเศรษฐกิจน้ียังขาดมิติความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเปนภาคสวนท่ีสําคัญของประเทศ (ประชากรสวนใหญ
ของประเทศอยูในภาคเศรษฐกิจน้ี) ดังน้ัน ควรจะมีตัวช้ีวัดท่ีแสดงวา มูลคาทางเศรษฐกิจของภาค
เกษตรกรรมเพิ่มข้ึน เชน สัดสวนมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตอ GDP เปนตน

(ค) ตัวช้ีวัดขององคประกอบยอยความเปนธรรมทางเศรษฐกิจน้ียังขาดมิติความ
ม่ันคงทางอาหารของสังคม เชน ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนวา สินคาเกษตรและอาหาร จะมีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการบริโภคภายในประเทศ (ซ่ึงจะสามารถชวยสะทอนเร่ืองความเขมแข็งของภาคเกษตรได
อีกดวย) อาทิ การเพิ่มพื้นท่ีเกษตรกรรมอยางย่ังยืน (รอยละ 5 ตอป) ตัวอยางเชน พื้นท่ีเกษตรอินทรีย
เปนตน

(ง) ดัชนีช้ีวัดควรจะตองสามารถช้ีวัดลักษณะของผลลัพธท่ีดี กลาวคือความเทา
เทียมกันไมเพียงแตมีความเทาเทียมกันทางดานผลลัพธเชนการหลุดพนความยากจนเทาน้ันควรจะมี
ความเทาเทียมกันในโอกาสดานตาง ๆ เชนการศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัย ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ไดมาซ่ึงผลลัพธท่ีดีดวย

(จ) ตัวช้ีวัดดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีตองการใหเห็นเร่ือง ความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจน้ัน อาจจะตองพิจารณาปจจัยดานความเหลื่อมล้ําตามบริบทของสังคม เชน ความ
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เหลื่อมล้ําดานรายได ความเหลื่อมล้ําดานการถือครองท่ีดิน ความเหลื่อมล้ําดานการเปนเจาของหรือ
การเขาถึงปจจัยการผลิตอื่นๆ (เชน ดานทุน ดานแรงงาน ดานความสามารถประกอบการ) และ ความ
เหลื่อมล้ําดานโอกาสการเขาถึงบริการสาธารณะ เปนตน

โดยสรุป ขอเสนอตัวช้ีวัดขององคประกอบความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ คือ

(1) คงตัวช้ีวัดเดิมท้ังสองรายการ คือ สัดสวนคนยากจน และ สัดสวนการถือครอง
รายไดของประชากรรอยละ 20 สุดทายท่ีรวยท่ีสุดตอประชากรรอยละ 20 แรกท่ีจนท่ีสุด เน่ืองจาก
บริบทประเทศไทยน้ัน ตัวช้ีวัดความเหลื่อมล้ําเหลาน้ี สามารถวัดไดจาก ความยากจน และ การถือ
ครองรายได เน่ืองจากความยากจน เปน “ตนเหตุ” หน่ึง ของการเขาถึงปจจัยการผลิตและการเขาถึง
บริการสาธารณะ แมวาภาครัฐจะพยายามขยายบริการสาธารณะและการปรับ “ทรัพยสินตางๆ” ใหเปน
“ทุน” แลวก็ตาม แตก็ยังมีคนยากจน ท่ีไมมีทรัพยสิน และอยูหางไกลเกินกวาจะเขาถึงบริการ
สาธารณะไดอยางแทจริง ประกอบกับการขาดขอมูลท่ีสมบูรณในการถือครองท่ีดินและปจจัยการผลิต
ตางๆ เพื่อใชวิเคราะหการกระจายการถือครอง จึงทําใหตัวช้ีวัดความยากจนและการถือครองรายได
ยังคงมีบทบาทมากกวาตัวช้ีวัดความเหลื่อมล้ําอื่นๆ

(2) เปลี่ยนคาเกณฑมาตรฐานสัดสวนคนจน เน่ืองจากการปรับนิยามเสนความ
ยากจน เดิมขอเสนอของสศช. ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 10 เปาหมายสัดสวนคนจนอยูท่ีรอยละ 4 แต
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงเสนความยากจนใหมใหสูงข้ึน (จาก 1,781 บาท/คน/เดือน เปน 2,422
บาท/คน/เดือน) ทําใหจํานวนคนจนเพิ่มข้ึนจาก 5.5% (3.6 ลานคน) เปน 13.2% (8.8 ลานคน) ซ่ึง
เปนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงนิยามเสนความยากจน ตามนิยามและเกณฑเดิม จํานวนคนจนยังสูงกวา
เปาหมายอยู 1 ลานคน หรือ ตองลดลงอีก 27.3% เพื่อรักษาความทาทายใหคงเดิม จํานวนคนจนตอง
ลดลง 27.3% จากปจจุบัน กลาวคือเปาหมายจํานวนคนจนใหมท่ีรักษาความทาทายเดิมคือ 6.4 ลาน
คน (หรือ 9.6%) ดังน้ันจึงเสนอปรับเกณฑเปาหมายสัดสวนคนจนมาอยู ท่ี 9% (5.9 ลานคน)

(3) ควรจะมีตัวช้ีวัดอื่นเพิ่มเติม21 เปนตัวช้ีวัดเสริมท่ีสามารถแสดงถึงความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ ไดแก

21รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชุมประจําป 2550 ของ สศช.
(หนา 5-4) มีการกลาวถึง 3 รายการ คือ สัดสวนคนยากจน (จํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคต่ํากวาเสน
ความยากจน หรือ poverty line หารดวยจํานวนประชากรทั้งหมด) สัมประสิทธิ์จีนี (มีคาระหวาง 0 – 1 โดยหากมี
คาเขาใกล 1 มากเทาไหร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายได หรือ รายจายเพื่อการบริโภค มีมากขึ้นเทาน้ัน)
และ ดัชนีไทล (Theil Index) ที่ใชเปรียบเทียบการกระจายผลตอบแทนอยางเต็มธรรม (กลาวคือ หากสัดสวน
ผลผลิตมวลรวมของแตละพื้นที่ กับสัดสวนประชากรที่มีงานทํา ของแตละพื้นที่ มีคาใกลเคียงกัน แสดงวามีการ
กระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม)
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(2.1) สัดสวนผลิตภัณฑดานบริการของ SMEs ตอมูลคา GDP เน่ืองจากประชาชน
สวนใหญอยูในภาคบริการ ดังน้ัน การขยายตัวของมูลคาผลผลิตของธุรกิจบริการระดับ SMEs (เชน
ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจทําผม-ตัดเสื้อ ธุรกิจรานอาหาร ฯลฯ) หรือการเพิ่มข้ึนของสัดสวนมูลคาผลผลิตของ
ธุรกิจดังกลาวตอ GDP นาจะสะทอนการกระจายรายไดของประชาชนไดในระดับหน่ึง

(2.2) สัดสวนมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตรตอ GDP เน่ืองจาก
ประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมและการเกษตรแปรรูปทองถิ่น ดังน้ัน การขยายตัวของมูลคา
ผลผลิตดังกลาว หรือการเพิ่มข้ึนของสัดสวนมูลคาผลผลิตดังกลาวตอ GDP นาจะสะทอนการกระจาย
รายไดของประชาชนไดในระดับหน่ึง

(2.3) ความเสี่ยงท่ีจะจน (at-risk-of-poverty-rate) แบงตามระดับการศึกษาสูงสุดของ
หัวหนาครัวเรือน สัดสวนประชากรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 60% ของคา Median equivalised disposable
income โดยแบงตามระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานจากงานศึกษาของ
OECD22 เพื่อ สะทอนความเทาเทียมทางดานโอกาสในการศึกษา และผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ความเหลื่อมล้ําน้ัน

โดย Equivalised disposable income ของประชากรแตละคน จะตองคํานวณจากรายไดของ
ครัวเรือนและหารดวย “จํานวนสมาชิกของครัวเรือนท่ีใหน้ําหนักตามอายุ” ดังตอไปนี้

 1.0 สําหรับ ผูใหญคนแรก

 0.5 สําหรับ ผูใหญแตละคนท่ีเหลือและมีอายุมากกวา 14 ป

 0.3 สําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 14 ป

ตัวอยางเชน ครัวเรือนท่ีมีผูใหญ 2 คน และเด็กอายุตํ่ากวา 14 ป 1 คน ใหถือวามีสมาชิกใน
ครัวเรือนเทากับ 1 + 0.5 +0.3 = 1.8 คน และแตละคนจะมีรายไดเทากับ รายไดครัวเรือนหารดวย 1.8

ประชากรท่ีมีรายไดตํ่ากวา รอยละ 60 ของคา median equivalised disposable income จากวิธี
ขางตนใหถือวาเปนผูท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะจน

22 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Equivalised_disposable_income
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(2.4) การเปนเจาของท่ีทํากิน, ท่ีอยูอาศัยแยกตามรายได หมายถึง จํานวนครัวเรือน
เกษตรกรท่ีไมเปนเจาของท่ีทํากิน ตอ จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด ซ่ึงจะสะทอนความเทาเทียม
ของม่ันคงทางอาชีพเกษตรกรรม

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดตางๆขององคประกอบยอยและตัวช้ีวัดเสริมดังท่ีไดกลาวไวในหัวขอ
5.4.1 และหัวขอ 5.4.2 น้ัน ไดวิเคราะหรวมกันเพื่อใชในการออกแบบตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังกลาวน้ัน ปรากฏในตารางท่ี 5-28
ถึง 5-33 โดยจะอางอิงถึงองคประกอบยอยของดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ท่ีใชใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (เรียกวา “ตัวช้ีวัดเดิม”) พรอมท้ังเสนอ “ตัวช้ีวัดใหม”
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ตารางที่ 5-30: องคประกอบยอย: การมีสัมมาชีพ (องคประกอบยอย 1) ประเด็นการวัด:การมีงานทํา (ประเด็นการวัด 1.1)

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล

1. อัตราการวางงาน -คงเดิม-
เพราะเปนตัวชี้วัดท่ีใชโดยท่ัวไป
แมวาในวิธีการจัดเก็บขอมูลอาจจะ
ทําใหอัตราการวางงานสูงหรือตํ่ากวา
ความเปนจริงของสภาพสังคม
ในขณะเก็บขอมูลได

ขอเสนอของสศช.: ใชอัตราการ
วางงานตามธรรมชาติรอยละ 2
เปนเกณฑมาตรฐาน

B/X * 100 การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
http://service.nso.go.th/nso/nso_
center/project/search_center/23p
roject-th.htm

ตัวชี้วัดเสริม 1
การวางงานตํ่ากวาระดับ

แรงงานไทยสวนใหญทํางานตํ่ากวา
ระดับ (หรือประมาณรอยละ 1.3
ทํางานตํ่ากวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง)

การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ตัวชี้วัดเสริม 2
จํานวนชั่วโมงการทํางาน
เฉลี่ยตอสัปดาห

ชั่วโมงการทํางานสะทอนการจางงาน
ท่ีเหมาะสมกวาอัตราการจางงาน
(หรืออัตราการวางงาน)

การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตัวชี้วัดเสริม 3
มูลคาผลิตภัณฑจากวิสาหกจิ
ชุมชน

เนื่องจากประเทศไทยมีสัดสวน
แรงงานนอกระบบในระดบัสูง ดังนั้น
ตัวชี้วัดนีจ้ะสะทอนการมีงานทําหรือ
การมีสัมมาชีพของครัวเรือนไดดีกวา

เปาหมายของแผนพัฒนา ฯ
ฉบับท่ี 11 เทากับรอยละ 40
เปนเกณฑมาตรฐาน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมายเหตุ : อางอิง ยุทธศาสตร (4) การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และ ประเด็นการพฒันา (2) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
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ตารางที่  5-31: องคประกอบยอย: การมีสัมมาชีพ (องคประกอบยอย 1) ประเด็นการวัด:การมีหลักประกันและความปลอดภัยในการทํางาน (ประเด็นการวัด 1.2)

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล

1.สัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอกําลังแรงงาน
ประเทศ

เห็นควรปรับปรุงคํานิยามให
รวมแรงงานนอกระบบท่ีมีการ
ประกันตนเอง (สุขภาพและ
อุบัติเหตุจากการทํางาน)

ขอเสนอของสศช.: ใชสดัสวน
แรงงานท่ีไดรับสวัสดิการตอ
แรงงานท้ังประเทศเทากับรอย
ละ 50 เปนเกณฑมาตรฐาน

X/B*100 สํานักงานประกันสังคม และการ
สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร สํานักงานสถิติ
แหงชาติ
http://www.sso.go.th/wpr/cate
gory.jsp?lang=th&cat=800

2.สถิติอัตราการประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย จาก
การทํางานตอลูกจาง 1000
คน

เสนอใหม เนื่องจากตัวชี้วัดเดิม
นั้น ไมสามารถสะทอนความ
ปลอดภัยของการทํางานได
แทจริง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุตอลูกจาง
ตองตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 9

B/X*100 สํานักความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร สํานักงานสถิติ
แหงชาติ
http://www.oshthai.org/upload
/file_linkitem/2012101503451
0_2.pdf

ตัวชี้วัดเสริม 1
สัดสวนผูที่ไมใชสิทธิดาน
สวัสดิการสังคมจากปจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไมได (เชน

วัดความเทาเทียมทางดาน
โอกาสทางดานสุขภาพ สะทอน
การเขาถึงบริการและสวัสดิการ
ทางดานสุขภาพท่ีใกลเคียงกับ
ความเปนจริง

จํานวนผูปวยท่ีไมใชสิทธิจาก
เหตุผลดังกลาว หารดวยจํานวน
ผูปวยท้ังหมดท่ีมีสิทธิ

ฐานขอมูลดิบท่ีเก็บโดย
สํานักงานสถิติ “การสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการ ซึ่ง
สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการ
จัดเก็บและรวบรวมและนําเสนอ
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล

เดินทางไมสะดวก,
สถานพยาบาลอยูไกล, ไม
สะดวกเวลาทําการ, รอนาน, ถูก
เลือกปฏิบัติ, บุคลากรดุ, แพทย
ไมมีเวลา)

ไวเรียบรอยแลว สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สามารถนํามาใชไดเลย เชน
http://service.nso.go.th/nso/ns
opublish/themes/theme_2-5-
1.html
http://service.nso.go.th/nso/ns
opublish/download/files/Labor
Healty.pdf

หมายเหตุ : อางอิง ยุทธศาสตร (4) การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และ ประเด็นการพฒันา (2) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
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ตารางที่ 5-32: องคประกอบยอย: เศรษฐกิจเขมแข็ง (องคประกอบยอย 2) ประเด็นการวัด:การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ (ประเด็นการวัด 2.1)

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล
1. สัดสวนอุปสงค
ภายในประเทศตอภาค
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ

คงเดิม ใชสัดสวนอุปสงคในประเทศตอ
ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เทากับรอยละ 75 เปนเกณฑ
มาตรฐาน(ตามขอเสนอเดิมของ
สศช)

X/B*100 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
กรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย

ตัวชี้วัดเสริม 1
การขยายตัวของ
มูลคาการคาชายแดน
กับกลุมประเทศเพื่อน
บาน

ตัวชี้วัดเสริม 2
การขยายตัวของการ
ลงทุนโดยตรงของไทย
ในกลุมประเทศเพื่อน
บาน

ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังจะขยายความ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ภายใต
ASEAN Community ตัวชี้วัดเดิม (สัดสวนอุป
สงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ) มิไดสะทอนยุทธศาสตรความ
เชื่อมโยงกับตางประเทศในระดับอนุภูมิภาค
และภูมภิาค ท้ังดานการคาระหวางประเทศ
และ การเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (รวมท้ัง
ไมไดสะทอนเรื่องประเด็นการพัฒนาในการ
เปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม)

เปาหมายของแผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ท่ี 11:มูลคาการคาชายแดนกับ
กลุมประเทศเพื่อนบานขยายตัว
อยางนอยรอยละ15 ตอป

มูลคาการลงทุนโดยตรงของไทย
กั บ ก ลุ ม ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ า น
ขยายตัวอยางนอยรอยละ 10 ตอ
ป

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
กรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย

2. สัดสวนการออมตอ
GDP

ควรเปลี่ยนแปลงเปน สัดสวนชองวางการ
ออมการลงทุนตอ GDP
เนื่องจากควรวิเคราะหดุลยภาพระหวาง
อุปทาน (การออม) กับ อุปสงค (การลงทุน)

ชองวางการออมและการลงทุน
หรือดุลบัญชีเดินสะพดัตอ GDP
สูงสุด = 5% และ ตํ่าสดุ = -5%
เปนเกณฑมาตรฐาน (Mann,

100-(20*(X-5)) ถา
X>5

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล
199923; Holman, 200124) 100-(20*(5-X) ถา

X<-5

และ 100 if -5<X<5
หมายเหตุ : อางอิง ยุทธศาสตร (4) การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน กับ (5) ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคและอนุภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ประเด็นการพัฒนา (2) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย กับ (5) การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุนสวนการพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค (การเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหม)

23Mann, Catherine L.(1999). Is the U.S. Trade Deficit Sustainable?  Washington: Institute for International Economics.
24Holman, J. A. (2001), Is the Large US Current Account Deficit Sustainable? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 86 (1), pp. 5-23.
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ตารางที่ 5-33 : องคประกอบยอย: เศรษฐกิจเขมแข็ง (องคประกอบยอย 2) ประเด็นการวัด:เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ (ประเด็นการวัด 2.2)

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล
1. อัตราการ

เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน เพราะ
เปนตัวชี้วดัท่ีสะทอนการเพิ่มขึ้นของ
“ปริมาณ” ผลผลิตภายในประเทศ แมวาจะไม
สะทอน “คุณภาพ” ของสินคาและบริการ และ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตอเมื่อมีการพัฒนา Green GDP
หรือ Adjusted GDP ท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ก็
จะทําใหตัวชี้วดัอัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สะทอนคุณภาพของเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมรวมท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืนได

ไมตํ่ากวารอยละ 5
คาเกณฑมาตรฐานของอัตราการ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ทา ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
จํ า เปนต องดู ตามบริ บทของ
เศรษฐกิจไทย เนื่องจากแตละ
ประเทศมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ี
แตกตางกันและอยูในขั้นของการ
พัฒนาท่ีแตกตางกัน ดังท่ีทฤษฏี
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ว า ด ว ย ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอธิบาย
ไว ดังนั้นเกณฑของประเทศหนึ่ง
จึงไมสามารถใชกับอีกประเทศ
หนึ่งได ในสวนของประเทศไทย
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป
2540 ระบบเศรษฐกิจไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางไป
อยางมาก การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวของไทย
หากวัดคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 11 ป จะ
อยูท่ีประมาณ รอยละ 4 (สมชัย
จิตสุชน และ นณริฏ พิศลยบุตร,

100*(X+5)/(B+5)

ทําใหคาดัชนี =
100 ถา X>5 และ
เทากับ 0 ถา X<-5

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล
2556)25 ดังนั้น เพื่อใหเกณฑ
มาตรฐานสอดคลองกับสภาพเชิง
โครงสรางของประเทศ และใน
ขณะเดียวกันก็มีความทาทาย จึง
เ ห็ นว า คว ร จ ะ ต้ั ง เป า เ กณฑ
มาตรฐานท่ีไม ตํ่ากวารอยละ 5
ตอป

2. ประสิทธิภาพการ
ผลิตรวม (TFP)

คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน เพราะ
เปนตัวชี้วดัท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงดาน
ประสิทธภิาพของปจจัยการผลิต แมวาจะไม
สะทอน “คุณภาพ” ของผลผลิตท่ีปจจัยการ
ผลิต (แรงงาน ท่ีดิน เครื่องจักร และ
เทคโนโลยี) สรางขึ้นมารวมถึง ไมสะทอน
ประสิทธภิาพของการใชทรัพยากรหรือ
พลังงานและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 3
(สอดคลองกับเปาหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบบั 11)

100*(X+5)/(B+5)

ทําใหคาดัชนี =
100 ถา X>3 และ
เทากับ 0 ถา X<-5

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตัวชี้วัดเสริม 1
สัดสวนการจางงาน
ในอุตสาหกรรมและ

แมวาตัวชี้วดั TFP Growth จะไดรวม
ประสิทธภิาพของแรงงานในอุตสาหกรรมและ
บริการแลวก็ตาม แตตัวชี้วดัเสริมนี้ยังอาจจะ
แสดงใหเห็นวา หากสดัสวนการจางงาน

ไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยในอดีตของ
แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 10 หรือ
ประมาณ 25%

คํ า น ว ณ โ ด ย นั บ
จํานวนผูทํางานใน
อุตสาหกรรมและ
บริการท่ีใชความรู

การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร

25 สมชัย จิตสุชน และ นณริฏ พิศลยบุตร (2556) “โฉมหนาและแนวทางสูโมเดลใหมในการพัฒนาประเทศ”, งานสัมมนาวิชาการสถาบันวิจยัเพื่อพัฒนาประเทศไทย ป 2556.
http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/11/paper_1_YE2013.pdf
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล
บริการที่ใชความรู
เขมขน26

(Employment in
Knowledge Intensive
Industries or Services)

ดังกลาวเพิ่มขึ้น สามารถสะทอนไดวา
“แรงงานในระบบเศรษฐกิจมีคุณภาพมากขึ้น”
นอกจากนี้ ตัวชี้วัด TFP Growth ไมสะทอน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเขาสูสังคม
สรางสรรคและนวัตกรรมใหม
ตัวชี้วัดนี้ จะเปนการวดัการจางงานท่ี
เก่ียวของกับสาขาการผลิตท่ีเนนการ
สรางสรรคและนวัตกรรมใหม นอกจากนี้ยัง
แสดงถึงความสามารถในการปรับตัว
(flexibility) และความเขมแข็ง (resilient) ของ
ตลาดแรงงาน

เขมขนตามนิยาม
ในตา รา ง ท่ี 4-28
แ ล ะ ห า ร ด ว ย
จํานวนผูมีงานทํา
ท้ั ง ห ม ด  โ ด ย ใ ช
ขอมูลดิบจากการ
สํารวจภาวะการมี
ง า น ทํ า ข อ ง
ประชากร

ตัวชี้วัดเสริม 2
การใชพลังงานใน
สาขาขนสงตอการใช
พลังงานทั้งหมด

ตัวชี้วัดเดิม ไมสะทอนประเดน็การพัฒนา
ดานสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และดานความ
มั่นคงทางดานพลังงาน
หากตัวชี้วัดนี้ มีคาลดลง ยอมหมายถึง การ
ใชพลังงานนอยลง ในการผลติสินคาหรือ
บริการเทาเดิม ซึ่งจะสะทอนวาเศรษฐกิจ
เติบโตอยางมีคุณภาพ ท่ีปลอยมลพิษจาก
เชื้อเพลิงนอยลง อีกท้ังยังสะทอน
ประสิทธภิาพของพลังงานดวย

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
www.eppo.go.th
http://www.dede.go.th/dede/filead
min/upload/nov50/jan01/008_table.
pdf?ml=2&mlt=system&tmpl=comp
onent

26รายการอุตสาหกรรมและบริการที่ใชความรูเขมขนแสดงในตาราง 4-28



306

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัดเสริม 3
สัดสวนการลงทุนใน
การวิจัยและพฒันาตอ
GDP (R&D
Investment / GDP)

ตัวชี้วัดเดิม ไมสะทอนประเดน็การพัฒนา
สังคมเขาสูสังคมสรางสรรคและนวัตกรรมใหม
หากตัวชี้วัดนี้มีคาเพิ่มขึ้น ยอมหมายถึง
สังคมเริ่มเขาสูสังคมสรางสรรคและนวัตกรรม
ใหม

ขอเสนอ: ใชเกณฑมาตรฐานตาม
แผนพัฒนา ฯ ฉบบัท่ี 11 โดย
เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนไม
นอยกวารอยละ1 ใน 3 ปแรก
และเพิ่มขึ้นเปนไมนอยกวารอย
ละ2ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศในระยะตอไป

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ตัวชี้วัดเสริม 4
ตนทุนโลจิสติกส
(Logistic Cost / GDP)

ตัวชี้วัดเดิม ไมสะทอนประเดน็การพัฒนา
ดานการบริหารจดัการโลจิสติกส
หากตัวชี้วัดนี้มีคาลดลง ยอมหมายถึง การ
บริหารจดัการโลจิสติกสดขีึ้น

ขอเสนอ: ใชเกณฑมาตรฐานตาม
แผนพัฒนา ฯ ฉบบัท่ี 11 สัดสวน
ตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศใหตํ่ากวารอย
ละ15

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : อางอิง ยุทธศาสตร (4) การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน (การพัฒนาสังคมเขาสูสังคมสรางสรรคและนวัตกรรมใหม) กับ (3) ความเขมแข็งของภาคเกษตรความมั่นคง
ทางดานอาหารและพลังงาน และ ประเด็นการพัฒนา (2) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย (สังคมเศรษฐกิจสีเขียว) กับ (4) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน
ที่เอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและระบบการแขงขันที่เปนธรรม (การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค + ความมั่นคง
ทางดานพลังงาน + การบริหารจัดการโลจิสติกส)
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ตารางที่ 5-34 : องคประกอบยอย: เศรษฐกิจเขมแข็ง (องคประกอบยอย 2) ประเด็นการวัด:เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ (ประเด็นการวัด 2.3)

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล

1. อัตราเงินเฟอ
ทั่วไป (Headline
Inflation Rate)

คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน
เพราะสะทอนความเดือดรอนของ
ประชาชน แมวาจะมีความสัมพันธเชิง
ปฏิปกษกับอัตราการวางงานก็ตาม

ขอเสนอของสศช: ไมเกินรอยละ
3.5 ตอป

ขอเสนอเปลี่ยนแปลง: ใชชวง
อัตราเงินเฟอท่ัวไป รอยละ 1.5-
4.5 เปนเกณฑมาตรฐาน ตาม
ก ร อ บ ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
พิจารณารวมกับธนาคารแหง
ประเทศไทย
ซึ่ ง เปนกรอบ ท่ี ใกล เ คียง กับ
มาตรฐานของประเทศท่ีพัฒนา
แลว เชน สหรัฐอเมริกา (รอยละ
2) อังกฤษ (รอยละ 2)
ออสเตรเลีย (รอยละ 2-3)

100-(20*(X-4.5)) ถา X>4.5

100-(20*(1.5-X)) ถา X<1.5

และ 100 ถา 1.5<X<4.5

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
http://www.price.moc.go.th/btei/
content1.aspx?cid=1

2. สัดสวนหน้ี
สาธารณะตอ GDP

คงเดิม เพราะเหมาะสมในการวัด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ขอเสนอของสศช: ไมเกินรอยละ
50 ของ GDP
คงเดิม ซึ่งเขมงวดกวาเปาหมาย
ของกรอบความยั่งยืนทางการ
คลังของกระทรวงการคลังท่ีมี

100-(30*X/B)

คาดัชนี = 70 ถา X=B

สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ

http://www.pdmo.go.th/popup_m
oney_data.php?year1=0&m1=0
1&y1=2011&m2=12&y2=2012&t
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บขอมูล

การปรับใหเทากับรอยละ 60
ของ GDP

s2_id=1&m=money&x=29&y=2

3. สัดสวนหน้ี
ตางประเทศระยะ
ส้ันตอ GDP (Ratio
of Short term of
foreign debt to
GDP)

เสนอใหม หากตัวชี้วัดนี้มีคาเพิ่มขึ้น
ยอมหมายความวา เศรษฐกิจภาค
ตางประเทศอาจจะขาดเสถียรภาพ
เนื่องจากการลงทุนจากตางประเทศ
เปนการลงทุนระยะสั้นในระดบัท่ีสูง
เมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจ

งานของ Paolo Manasse และ
Nouriel Roubini เสนอใหมี
สัดสวนไมเกินรอยละ 5027

100-(30*X/B)

คาดัชนี = 70 ถา X=B

ธนาคารแหงประเทศไทย
http://www2.bot.or.th/statistics/R
eportPage.aspx?reportID=659&l
anguage=th

หมายเหตุ : อางอิง ยุทธศาสตร (4) การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน (สังคมเศรษฐกิจสีเขียว) กับ (3) ความเขมแข็งของภาคเกษตร ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน และ
ประเด็นการพัฒนา (2) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย (สังคมเศรษฐกิจสีเขยีว)

27 Manasse, Paolo and Nouriel Roubibi (2005), “ ‘Rule of Thumbs’ for sovereign debt crisis”, IMF Working Paper WP/05/42.
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ตารางที่ 5-35 : องคประกอบยอย: ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ (องคประกอบยอย 3) ประเด็นการวัด:การกระจายรายไดอยางเปนธรรมและเทาเทียม (ประเด็น
การวัด 3.1)

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บ
ขอมูล

1. สัดสวนคนยากจน
(ดานรายจาย)

ค ง เ ดิ ม แ ต ป รั บ เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน เพราะยังใชวัดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมได แมวาจะยังขาดมิติดาน
อ่ืนๆ เชน ความเปนธรรมการ
เขารับบริการจากภาครัฐ และ
ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม ใ น ภ า ค
เกษตรกรรม เพราะสัดสวนคน
จน อาจจะรวมถึงคนจนในเมือง
(ท่ีละท้ิงภาคเกษตรมา) แตยังมี
คนจนในภาคเกษตรอีกจํานวน
หนึ่ง ซึ่งความจนนั้นอาจจะมา
จากราคาสินคาเกษตรท่ีตกตํ่า

เดิมขอเสนอของสศช. ใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบบัท่ี 10
เปาหมายสัดสวนคนจนอยูท่ีรอย
ละ 4 แตเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเสนความยากจน
ใหมใหสูงขึ้นทําใหจํานวนคนจน
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นิยามเสนความยากจน เพื่อรกัษา
ความทาทายใหคงเดิม จึงเสนอ
ปรับเปาหมายสัดสวนคนจนมาอยู
ท่ี รอยละ 9

B/X*100 การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน

2. สัดสวนการถือครอง
รายไดของประชากร
รอยละ 20 สุดทายที่
รวยที่สุด ตอ
ประชากรรอยละ 20
แรกที่จนที่สุด

ขอเสนอของสศช.: .ใชเปาหมาย
ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ฉ บั บ ท่ี 10
กํ าหนดสั ดส วนการ ถือครอง
รายไดของประชากรรอยละ 20
สุดทายท่ีรวยท่ีสุดตอประชากร
รอยละ 20 แรกจนท่ีสุดเทากับ 10
เทา เปนเกณฑมาตรฐาน

B/X*100 การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บ
ขอมูล

ตัวชี้วัดเสริม 1
ผลิตภัณฑดานบริการ
ของ SMEs ตอ GDP

เนื่องจากประชาชนสวนใหญอยู
ใ น ภ า ค บ ริ ก า ร แ ล ะ ภ า ค
เกษตรกรรม  ดั งนั้ น  มู ลค า
ผลผลิตของธุรกิจ SME และ
ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร (ซึ่ง
สวนใหญเก่ียวของกับเกษตรกร
รายยอย) น าจะสะทอนการ
กระจายรายไดของประชาชนได
ในระดับหนึ่ง

ตัวชี้วัดเสริม 2
สัดสวนมูลคาสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตอ GDP

ใชเกณฑมาตรฐานตาม
แผนพัฒนา ฯ ฉบบัท่ี 11 ไมนอย
กวารอยละ 16 ของ GDP

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

ตัวชี้วัดเสริม 3
ความเส่ียงที่จะจน (at-
risk-of-poverty-rate)
แบงตามระดับ
การศึกษาสูงสุด

สะทอนความเทาเทียมทางดาน
โอกาสในการศึกษา และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ความเหลื่อมล้ํานั้น

สัดสวนประชากรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตํ่า
กวา 60% ของคา Median
equivalised disposable income
โดยแบงตามระดับการศึกษาของ
หัวหนาครัวเรือน ซึ่งเปนเกณฑ
มาตรฐานจากงานศึกษาของ
OECD28

โดย Equivalised disposable

การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน

28 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Equivalised_disposable_income
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บ
ขอมูล

income ของประชากรแตละคน
จะตองคํานวณจากรายไดของ
ครัวเรือนและหารดวย “จํานวน
สมาชิกของครัวเรือนท่ีใหน้ําหนัก
ตามอายุ” ดังตอไปนี้
1.0 สําหรับ ผูใหญคนแรก
0.5 สําหรับ ผูใหญแตละคนท่ีเหลือ
และมีอายุมากกวา 14 ป
0.3 สําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา
14 ป
ตัวอยางเชน ครัวเรือนท่ีมีผูใหญ 2
คน และเด็กอายุตํ่ากวา 14 ป 1 คน
ใหถือวามีสมาชิกในครัวเรือน
เทากับ 1 + 0.5 +0.3 = 1.8 คน
และแตละคนจะมีรายไดเทากับ
รายไดครัวเรือนหารดวย 1.8
ประชากรท่ีมีรายไดตํ่ากวา รอยละ
60 ของคา median equivalised
disposable income จากวิธีขางตน
ใหถือวาเปนผูท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะจน
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการคํานวณ แหลงที่มา/การจัดเก็บ
ขอมูล

ตัวชี้วัดเสริม 4
การเปนเจาของที่ทํากิน
ที่อยูอาศัยแยกตาม
รายได

สะทอนความเทาเทียมของ
มั่นคงทางอาชีพเกษตรกรรม

จํานวนครวัเรือนเกษตรกรท่ีไมเปน
เจาของท่ีทํากิน ตอ จํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด
(แบงตามรายได)

การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน

หมายเหตุ : อางอิง ยุทธศาสตร (4) การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน กับ (3) ความเขมแข็งของภาคเกษตร ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน และ ประเด็นการพัฒนา (2)
การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย (สังคมเศรษฐกิจสีเขียว) กับ (3) การเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนและสงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและ
ธุรกิจ
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โดยสรุปขอเสนอของ “ตัวช้ีวัดใหม” กับ “ตัวช้ีวัดเสริม” ท่ีเสนอในหัวขอขางตนพยายามวิเคราะห
ถึงความครอบคลุม และความสอดคลองของดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของแผนฯ 11 และ ประเด็นการพัฒนา 9 ประการ และประเด็นความครอบคลุมของตัวช้ีวัดท่ี
เสนอสําหรับการจัดทําดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยในบริบทของมิติทางดาน
เศรษฐกิจ สรุปไดดังน้ี

1. การช้ีวัดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในองคประกอบยอยดานเศรษฐกิจเขมแข็งซ่ึงใชสัดสวน
ของอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศจําเปนท่ีจะตองใชดวยความระมัดระวัง หรือตอง
เพิ่มตัวช้ีวัดเสริม เน่ืองจากการตีความการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจท่ีใชอยู
เดิมน้ัน (คือ สัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ) อาจจะมีความขัดแยงกับ
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรความเช่ือมโยงกับตางประเทศระหวางภูมิภาคและอนุภูมิภาคได (ท้ังทางดาน
การคา การเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ การเปนฐานการลงทุน และการพัฒนาความสามารถทางการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ) ดังไดกลาวไวแลวในหัวขอกอนหนาน้ี

2. ประเด็นทางดานเศรษฐกิจตางประเทศเปนประเด็นท่ีขาดหายไปในดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน แตเปนประเด็นท่ีแผนฯ 11 กลับใหความสําคัญกับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจตางประเทศ
อยางไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจระหวางประเทศอาจจะมิไดแสดงถึง “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ของสังคมไทย” ถาการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหวางประเทศน้ันทําให “ตัวช้ีวัด” ขององคประกอบดัชนี
อยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในเชิงผกผันกับตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจตางประเทศ
ดังน้ัน การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทยในอนาคตอาจจะตองพิจารณาเพิ่ม
ตัวช้ีวัดใหมและเพิ่มตัวช้ีวัดเสริมท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศจากการรวม
กลุมทางเศรษฐกิจ เชนการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมวาจะเปนประเด็นทางดาน
คุณภาพแรงงาน การดึงดูดการลงทุน และระบบโลจิสติกส แตกระน้ัน การเพิ่มตัวช้ีวัดใหมสําหรับใช
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 น้ีอาจจะ “เร็วเกินไป” สําหรับการประเมินความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของ
สังคมไทย เน่ืองจากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไมเกิดข้ึนเปนรูปธรรมในชวงแผนฯน้ี

3. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทยท่ีมีอยูเดิมน้ันไมไดครอบคลุมยุทธศาสตรการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนอยางท่ัวถึง โดยดัชนีในองคประกอบยอยดานเศรษฐกิจฯ มีเสถียรภาพ
น้ันเนนประเด็นทางดานความย่ังยืนจากการบริหารเศรษฐกิจมหภาคเพียงแตทางดานราคาและหน้ี
สาธารณะเทาน้ัน ดังน้ัน ควรจะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมไดแก เสถียรภาพทางดานตางประเทศ ซ่ึงสําคัญ
อยางย่ิงสําหรับประเทศท่ีเปนเศรษฐกิจเปดขนาดเล็กอยางประเทศไทย



314

4. ในขณะท่ีองคประกอบยอยทางดานการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพในดัชนีความอยู เย็นเปน
สุขรวมกันของสังคมไทยวัดเพียงแตระดับการเจริญเติบโต และผลิตภาพการผลิตในระดับมหภาค แต
ประเด็นทางดานจุลภาคท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพและความย่ังยืนของการเจริญเติบโตถูกละเลยไป ไมวาจะ
เปนเร่ืองประสิทธิภาพจากการใชพลังงาน สภาวะการแขงขันและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความเขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตลอดจนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เปนตน ซ่ึงประเด็นดังกลาวน้ีเปน
สวนหน่ึงของยุทธศาสตรตางๆในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ดวย

5. ความเขมแข็งของภาคเกษตรเปนยุทธศาสตรท่ีไมไดถูกกลาวถึงอยางชัดเจนในดัชนีความอยู
เย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย แรงงานในภาคเกษตรกวา 80% เปนแรงงานนอกระบบซ่ึงเปนกลุม
แรงงานท่ีไมไดอยูในระบบสวัสดิการสังคมซ่ึงขาดความม่ันคงทางดานรายได และหลักประกันการทํางาน

6. ประเด็นทางดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจถูกกลาวถึงในดัชนีดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันของสังคมไทย แตวาตัวช้ีวัดท่ีใชไดแกสัดสวนความยากจน และสัดสวนการถือครองรายได
ระหวางประชากร 20% ท่ีรวยท่ีสุดและจนท่ีสุด น้ันเปนการวัดความเปนธรรมทางดานรายไดเทาน้ัน สิ่งท่ี
ขาดไปคือ การวัดความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจโดยรวม ไมวาจะเปนความเสี่ยง และโอกาสในการเขาถึง
กิจกรรมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเปนธรรมในแงการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมตาง ๆ
ดวย นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ําในเชิงพื้นท่ีระหวางเมืองกับชนบทสมควรท่ีจะไดรับความสนใจเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากปจจัยสําคัญของการกระจายตัวและการยายถิ่นฐานซ่ึงประเด็นน้ีเปนประเด็นในยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตท่ียังยืนของแผนฯ 11 อีกดวย

จากการวิเคราะหรายตัวช้ีวัดและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุป
ตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบ ในแตละองคประกอบยอย ไดดังแสดง
ในตารางท่ี 5-36 และแผนภาพท่ี 5-8
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ตารางที่ 5-36 : สรุปตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ “เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”

องคประกอบ ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม
การมีสัมมาชีพ 1.การมีงานทํา 1. อัตราการวางงาน 1. การวางงานต่ําระดับ

2. จํานวนชั่วโมงการทํางานเฉล่ียตอสัปดาห
3. มูลคาผลิตภัณฑจากวิสาหกิจ ชุมชน

2.การมหีลักประกันและ
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน

1. สัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอกําลังแรงงาน
ทั้งหมด
(ปรับนิยามใหครอบคลุม
ผูประกันตน มาตรา 40 พรบ
ประกันสังคม)

2. สถิติการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการทํางาน ตอ
ลูกจางพันคน

1. สัดสวนผูที่ไมไดใชสิทธิดานสวัสดิการ
สังคม จากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได

เศรษฐกิจ
เขมแข็ง

1.การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ

1. สัดสวนอุปสงคภายใน
ประเทศ ตอ ภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

2. สัดสวนชองวางการออมการ
ลงทุน ตอ GDP

1.การขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนกับ
กลุมประเทศเพื่อนบาน
2.การขยายตัวของการลงทุนโดยตรงของ
ไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน

1. เศรษฐกิจเติบโต
อยางมีคุณภาพ

1. อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

2. ประสิทธิภาพการผลิตรวม
(TFP)

1. สัดสวนการจางงานในอุตสาหกรรมและ
บริการที่ใชความรูเขมขน

2. การใชพลังงานในสาขาขนสง ตอการใช
พลังงานทั้งหมด

3. สัดสวนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
ตอ GDP (R&D Investment/ GDP)

4.ตนทุนโลจิสติกส (Logistic Cost/ GDP)
2. เศรษฐกิจมี

เสถียรภาพ
1. อัตราเงินเฟอทั่วไป
2. สัดสวนหน้ีสาธารณะ ตอ

GDP
3. สัดสวนหน้ีตางประเทศระยะ

ส้ัน ตอ GDP

ไมมี

ความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ

1.การกระจายรายได
อยางเปนธรรมและเทา
เทียม

1. สัดสวนคนยากจน
2. สัดสวนการถือครองรายได
ของประชากรรอยละ 20
สุดทายที่รวยที่สุด ตอประชากร
รอยละ 20 แรกทีจ่นที่สุด

1. ผลิตภัณฑดานบริการของ SME ตอ
GDP

2. สัดสวนมูลคาสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตอ GDP

3. ความเส่ียงที่จะจน แบงตามระดับ
การศึกษาสูงสุด

4. การเปนเจาของที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย
แยกตามรายได
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แผนภาพที่ 5-8: สรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบสําหรับองคประกอบหลัก “เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม”
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5.4.4 สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขในองคประกอบ “เศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม”

ตารางท่ี 5-37 สรุปคาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมระหวางป
พ.ศ. 2550 – 2554 โดยคาดัชนีท่ีคํานวณแลวจะถูกแสดงอยูในตารางท่ี 5-38

ตารางที่ 5-37: คาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
2550 2551 2552 2553 2554 2555

การมีสัมมาชีพ
การมีงานทํา

- อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.38 1.39 1.49 1.04 0.66 0.67
การมีหลักประกันและความปลอดภัย

- สัดสวนแรงงานท่ีไดรับสวัสดิการตอกําลังแรงงาน
ท้ังหมด (รอยละ)

24.86 24.65 24.30 25.11 28.49 29.70

- สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน
ตอลูกจางพันคน
(จํานวนรายตอลูกจาง 1000 คน)

24.29 21.70 18.82 17.92 15.76 13.36

เศรษฐกิจเขมแข็ง
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ

- สัดสวนอุปสงคภายในประเทศ ตอ ภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ (รอยละ)

66.62 63.96 74.81 67.50 61.78 66.37

- สัดสวนชองวางการออมการลงทุน ตอ GDP
(รอยละ)

6.33 0.74 8.35 3.1 1.71 0.80

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) (รอยละ) 5.04 2.61 -2.28 7.91 0.18 6.70
- ประสิทธภิาพการผลิตรวม (TFP) (รอยละ) 2.16 -0.28 -4.28 5.08 -1.67 -1.67

เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
- อัตราเงินเฟอท่ัวไป (รอยละ) 2.21 5.48 -0.79 3.28 3.80 3.03
- สัดสวนหนี้สาธารณะ ตอ GDP (รอยละ) 37.38 36.41 43.58 42.49 41.21 43.17
- สัดสวนหนี้ตางประเทศระยะสัน้ ตอ GDP (รอยละ) 16.18 13.86 12.67 17.73 15.26 17.65
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
- สัดสวนคนยากจน (รอยละ) 20.94 20.49 19.08 16.91 13.15 13.15
- สัดสวนการถือครองรายไดของประชากรรอยละ 20

สุดทายท่ีรวยท่ีสุด ตอประชากรรอยละ 20 แรกท่ีจน
ท่ีสุด

12.87 12.87 12.14 12.14 11.77 11.77
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ตารางที่ 5-38: สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
2550 2551 2552 2553 2554 2555

ภาพรวม 74.74 72.38 63.82 78.30 74.16 77.28
การมีสัมมาชีพ 87.43 87.33 87.15 87.55 89.25 89.85

การมีงานทํา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- อัตราการวางงาน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
การมีหลักประกันและความปลอดภัย 74.86 74.65 74.30 75.11 78.49 79.70
- สัดสวนแรงงานท่ีไดรับสวัสดิการตอ

กําลังแรงงานท้ังหมด
49.71 49.30 48.61 50.22 56.99 59.40

- สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
จากการทํางานตอลูกจางพันคน

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

เศรษฐกิจเขมแข็ง 88.38 81.21 52.65 94.32 75.54 84.30
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 81.11 92.64 66.37 95.00 91.19 94.25
- สัดสวนอุปสงคภายในประเทศ ตอ ภาค

เศรษฐกิจระหวางประเทศ
88.83 85.28 99.75 90.00 82.37 88.49

- สัดสวนชองวางการออมการลงทุน ตอ
GDP

73.4 100 33 100 100 100

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ 94.75 67.57 18.10 100 46.73 70.81
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

(GDP)
100 76.14 27.19 100 51.84 100

- ประสิทธภิาพการผลิตรวม (TFP) 89.5 59 9 100 41.63 41.63
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 89.29 83.41 73.48 87.96 88.70 87.84
- อัตราเงินเฟอท่ัวไป 100 80.40 54.20 100 100 100
- สัดสวนหนี้สาธารณะ ตอ GDP 77.57 78.15 73.85 74.51 75.27 74.10
- สัดสวนหนี้ตางประเทศระยะสัน้ตอ GDP 90.29 91.68 92.40 89.36 90.84 89.41

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 48.40 48.61 51.67 53.01 57.69 57.69
- สัดสวนคนยากจน 19.10 19.52 20.96 23.65 30.42 30.42
- สัดสวนการถือครองรายไดของประชากร

ร อยละ  20 สุ ดท าย ท่ีรวย ท่ีสุด  ต อ
ประชากรรอยละ 20 แรกท่ีจนท่ีสุด

77.70 77.70 82.37 82.37 84.96 84.96
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5.4.5 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวชี้วัดในอนาคต

1. ประเด็นการวัดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองดานแรงงานตางชาติ เปนอีกกรณีหน่ึงท่ียังไมมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบตอการพึ่งตนเองของประเทศไทย เน่ืองจากปจจุบันน้ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลายสาขา โดยเฉพาะในดานบริการและดานเกษตรกรรม ไดอาศัยแรงงานตางชาติ ท่ีมาจากประเทศ
ในกลุมอาเซียน จํานวนมาก และหากเม่ือใด ท่ีแรงงานเหลาน้ีเดินทางกลับประเทศของตน หรือ ไมมี
การเคลื่อนยายแรงงานตางชาติเขาประเทศไทย (อาจจะเกิดข้ึนภายหลังการรวมเปนประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558) กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลาน้ัน อาจจะเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน หรือ
ปญหาการเพิ่มข้ึนของตนทุนการจางแรงงาน หรือ กิจกรรมเหลาน้ันอาจจะไมสามารถขยายหรือเติบโต
ได อันเน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานตางชาติ  ดังน้ัน ความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยอาจจะลดลง
ได ถากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ันเช่ือมโยงกับอุปสงคภายในประเทศของไทย อยางไรก็ดี ผลลัพธจาก
การทํางานของแรงงานตางชาติในประเทศไทยน้ันไดรวมอยูใน “อุปสงคภายในประเทศ” และ “ภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศ” แลว อีกท้ังยังรวมถึง “การเติบโตทางเศรษฐกิจ” (ท่ีเปนตัวช้ีวัดในประเด็น
การวัดเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ) แลว ถึงกระน้ัน การวิเคราะหการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจก็
อาจจะละเลยบทบาทของแรงงานตางชาติไมได เชนกัน สําหรับการปรับปรุงตัวช้ีวัดในอนาคต ควรจะ
พิจารณาประเด็นการพึ่งพิงแรงงานตางชาติดวย

2. ประเด็นการวัดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองดานแรงงงานภายในประเทศ เปนอีกกรณีหน่ึงท่ี
ควรจะพิจารณาในอนาคต เน่ืองจากในปจจุบันน้ี แนวโนมโครงสรางประชากรของประเทศไทยจะเขาสู
“สังคมผูสูงอายุ” ทําใหแนวโนมของสัดสวนการพึ่งพิงประชากรในวัยทํางาน (dependency ratio) จะ
สูงข้ึน อันจะนําไปสูผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในดานความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยหลายประการ เชน
(ก) อุปสงคภายในประเทศท่ีอาจจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากประชากรมีอายุยืน และมีความตองการสินคาและ
บริการมากกวาประชากรในวัยทํางาน โดยเฉพาะความตองการดานบริการสาธารณสุข (ข)
ประสิทธิภาพแรงงานโดยรวมอาจจะลดลง เน่ืองจากจํานวนแรงงานในวัยทํางานมีนอยลง ในขณะท่ี
แรงงานในวัยทํางานตองมีภาระดูแลผูสูงอายุ และ หากสงเสริมใหผูสูงอายุทํางานตอไป (เพื่อให
ประชากรกลุมน้ี สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม ตราบใดท่ีสุขภาพยังเอื้ออํานวย) ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแรงงานผูสูงอายุเหลาน้ียอมนอยกวาประชากรในวัยทํางาน และ (ค) สังคมไทยอาจจะตองพึ่งพิง
แรงงานตางชาติมากข้ึนตามลําดับ
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3. ความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย อาจจะเกิดจากการมีสวนรวมของฝายลูกจางกับฝาย
นายจาง หรือ การทํางานท่ีเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน (labour standard)29 ภายใตกรอบของ
International Labor Organization หรือ มาตรฐานแรงงงานตามกฎหมายไทย (เชน พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ) หรือ
มาตรฐานแรงงานท่ีกําหนดโดยองคกรเอกชน เชน SA 8000 ซ่ึงเปนมาตรฐานแรงงานไทย วาดวย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2546) เปนตน อยางไรก็ดี มาตรฐานแรงงาน
ดังกลาว ยังเปนมาตรฐานโดยสมัครใจของฝายนายจางท่ีจะกําหนดข้ึน และมักเปนบริษัทช้ันนํา หรือ
บริษัทขนาดใหญท่ีเกี่ยวของกับการสงออกสินคา (เน่ืองบริษัทผูซ้ือสินคาในตางประเทศ อาจจะ
ตองการซ้ือสินคาจากโรงงานท่ีคํานึงถึงสวัสดิการของแรงงาน) การนําขอมูลน้ีมาใชเปน “ตัวช้ีวัด”
อาจจะไมสะทอนสภาพของสังคมไทยสวนใหญได แตถาหากในอนาคต ภาครัฐมีการรณรงคใหมีการ
ดําเนินมาตรฐานแรงงาน ขอมูลดังกลาวก็อาจจะเปนประโยชน และอาจจะทําใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานมากข้ึน

4. ตัวช้ีวัดท่ีนาจะสะทอน “ภาพทางลบ” ของความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย หลาย
ประการท่ีขาดหายไป เชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผิดกฎหมาย อาทิ การพนัน การคายาเสพติด การ
ซ้ือขายหวยใตดิน การเอาเปรียบแรงงาน การใชแรงงานเด็ก เปนตน รวมท้ังปรากฏการณพฤติกรรม
ของวัยรุนท่ีสรางความรําคาญหรือความเสียหายใหแกประชาชนท่ัวไป อยางไรก็ดี แมวาปรากฏการณ
เหลาน้ีจะสะทอนความเสียหายและความไมสงบสุขของประชาชน แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว
มิไดถูกจดบันทึกอยางเปนทางการ และการขาดขอมูลอยางตอเน่ือง (ในระดับมหภาค) และยังไมมีการ
กําหนดคาเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย

5. การวัดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันน้ัน เนนความเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศไทย เทาน้ัน แตในอนาคต อาจจะตองพิจารณา “ความเปนธรรมระหวางประเทศ” ดวย
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียนมากข้ึน ดังน้ัน ในอนาคต
อาจจะตองพิจารณาถึงตัวช้ีวัดประเภท การใชเงินชวยเหลือกับประเทศเพื่อนบาน (oversea
development assistance: ODA) เปนตน

29 มาตรฐานแรงงาน คือ กฎเกณฑ การปฏิบัติ การใชแรงงานเก่ียวกับสภาพการจางและสภาพการทํางาน เชน
คาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน การมีมาตรฐานแรงงานเพื่อใหแรงงานไดรับการ
คุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธที่ดี และมีขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน
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6. การคํานวณและการใชตัวช้ีวัด TFP Growth อาจมีขอท่ีตองควรระวังกลาวคือ คา TFP
Growth น้ันเปนผลรวมของปจจัยตาง ๆ หลายปจจัยท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกเหนือไปจากปจจัยทุนและแรงงาน ปจจัยเหลาน้ีเชน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ปจจัยทางดานการเมือง และสังคมอื่น ๆ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีสงผลตอผลิตภาพ
แรงงานและการเจริญเติบโต ดังน้ันคา TFP แมวาจะมีความสําคัญแตควรจะตองระมัดระวังในการ
ตีความหมายและอธิบายความหมาย TFP ไมสามารถบอกไดวาผลิตภาพแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงในแต
ละป แทจริงแลวเปนผลกระทบมาจากปจจัยใด ซ่ึงหากตองการพิจารณาผลของความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคนิคการผลิต ในอนาคตอาจจะตองพิจารณาจัดเก็บขอมูลท่ีตรงกับความ
ตองการเพื่อใชทดแทนหรือประกอบกับคา TFP growth โดยตัวช้ีวัดเสริมท่ีนําเสนอในงานศึกษาช้ินน้ี
เชน การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชความรูเขมขนถือเปนความพยายามข้ันแรกในการ
ใชตัวช้ีวัดท่ีบงช้ีการพัฒนาผลิตภาพการผลิต โดยวัดผลทางออมจากสัดสวนการจางแรงงาน ใน
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันกลาง – สูง และภาคบริการท่ีใชความรูเขมขน
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5.5 องคประกอบหลัก “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล”

5.5.1  ทบทวนองคความรูของแนวคิดที่เก่ียวของในแตละองคประกอบหลัก

องคประกอบท่ี 5 ของดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย คือ สภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศสมดุล ซ่ึงไดรวมสภาพแวดลอมทางสังคมและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไวในองคประกอบ
เดียวกัน โดย สศช. ไดใหเหตุผลวา มนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคมและเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศ
การดําเนินชีวิตของคนจึงมีผลตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ
สภาพแวดลอมทางสังคมและระบบนิเวศดังกลาวก็จะสงผลตอระดับความอยูเย็นเปนสุขของสังคม โดย
สศช. (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายของคําวา “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” หมายถึง การ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพและมีระบบ
นิเวศท่ีสมดุล เกื้อกูลตอการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุขและย่ังยืน30 จากความหมาย
ดังกลาวสามารถแยกไดเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก

1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนการประกอบอาชีพ ไมมีปญหาความรุนแรงในสังคม

2) สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี หมายถึง การท่ีมลภาวะตางๆ ไดรับการดูแล ควบคุมและแกไขให
ฟนคืนสูสภาพท่ีดีซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
และความสุขของบุคคลและสังคม

3) ระบบนิเวศท่ีสมดุล เปนระบบท่ีสรรพสิ่งตางๆ พึ่งพิงและพึ่งพาอาศัยกันและกันอยางไดดุล
ทางธรรมชาติ การดําเนินชีวิตท่ีพอเหมาะพอควร สอดคลองกับความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมลง สงผลดีตอคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนกรอบแนวคิดและองคประกอบยอยดังกลาว เห็นวา แนวคิดของ
องคประกอบหลัก (สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล) มีความเหมาะสมในการสะทอนความอยูเย็น
เปนสุขในมิติสิ่งแวดลอม (รวมท้ังมิติทางสังคมในแงสภาพแวดลอมทางสังคม) และเสนอใหมีการเพิ่ม
ชุดตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว เปนองคประกอบยอยท่ี 4 เพื่อสะทอนใหเห็นความพยายามของประเทศใน
การพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

30 เปนที่สังเกตวา ความหมายดังกลาวมีการปรับเปล่ียนจากเดิมที่ปรากฏใน สศช. (2550) ซ่ึงในความหมายจะ
รวมถึงการเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตดวย ดังน้ี “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” หมายถึง การเขาถึง
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ อาศัยอยูในสังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีส่ิงแวดลอมที่มี
คุณภาพและมีระบบนิเวศที่สมดุล เก้ือกูลตอการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุขและยั่งยืน
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สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และสอดคลองกับรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Growth) พ.ศ. 2556 – 2561

5.5.2  ศึกษาประเด็นพัฒนา 9 ประเด็นและ 6 ยุทธศาสตร แนวคิดใหมที่มีผลตอการปรับปรุง
ดัชนี

ในสวนน้ี จะเร่ิมจากการทบทวนแนวคิดใหมในมิติสิ่งแวดลอม เน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
11 ไดบรรจุแนวคิดใหมไวในแผนฯ จากน้ัน จึงทําการทบทวนประเด็นพัฒนาและยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนาฯ รวมท้ังนโยบายและรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
พ.ศ. 2556 – 2561 ท่ีมีผลตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดในองคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศท่ี
สมดุล”

5.5.2.1 แนวคิดใหม

แนวคิดใหมในมิติสิ่งแวดลอมจะเปนการทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญท่ีไดมีการอภิปรายและ
กลาวถึงท้ังในเวทีระหวางประเทศและการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศรวมท้ังมีการพูดถึงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ดวย ไดแก เศรษฐกิจสีเขียว (green economy)
การเติบโตสีเขียว (green growth) สังคมคารบอนต่ํา (low carbon society) อุตสาหกรรมสีเขียว
(green industry) นอกจากน้ี ยังไดทําการทบทวนแนวคิดรอยเทานิเวศ (ecological footprint) ซ่ึงเปน
แนวคิดท่ีไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบันและมีการจัดทําดัชนีรอยเทานิเวศและขีดความสามารถ
ทางชีวภาพของประเทศตางๆ โดยองคกร Global Footprint Network (โปรดดูรายละเอียดของแนวคิด
ใหมในบทท่ี 3 ของรายงานฉบับน้ี)

สรุปผลการทบทวนแนวคิดใหมที่มีตอการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
จากการทบทวนแนวคิดใหมในมิติสิ่งแวดลอม สามารถสรุปประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ตอการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขในสวนองคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” ไดดังน้ี
1. แนวคิดหรือขอเสนอท่ีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในปจจุบันจะไม

จํากัดเฉพาะการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในตัวมันเอง หากแตมองปจจัยท่ีเปนสาเหตุให
เกิดปญหาสิ่งแวดลอม น่ันคือ รูปแบบการผลิตและการบริโภคภายใตระบบเศรษฐกิจ
ปจจุบันท่ีจะตองปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืนมากข้ึน ดวยเหตุน้ี
ความอยูเย็นเปนสุขในมิติสิ่งแวดลอมจึงจําเปนตองมองพื้นท่ีคาบเกี่ยวระหวางมิติ
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สิ่งแวดลอมกับมิติเศรษฐกิจมากข้ึน (เชนเดียวกับท่ีมุมมองในมิติเศรษฐกิจจําเปนตอง
คํานึงถึงมิติสิ่งแวดลอมมากข้ึน)

2. นอกจากความเช่ือมโยงกับมิติเศรษฐกิจท่ีมากข้ึนแลว แนวคิดใหม โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
สีเขียวยังไดเนนยํ้าใหนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (เชน การสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) ท่ีจะสงผลดีตอการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดวย เชน การจางงาน การเพิ่มข้ึนของรายไดและ
การกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน กลาวอีกนัยหน่ึง การลงทุนในอุตสาหกรรมสี
เขียวและโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของจะตองกอใหเกิดผลประโยชนรวมในมิติทางสังคม
ดวย

3. ในสวนตัวช้ีวัดท่ีประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมน้ัน แนวคิดใหมไดเสนอใหใชตัวช้ีวัดท่ี
เช่ือมโยงกับผลกระทบท่ีเกิดตอสุขภาพของมนุษยอันเปนผลสุดทายของการพัฒนา
มากกวาท่ีจะประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยตัวมันเอง เชน แทนท่ีจะดูระดับความ
เขมขนของมลพิษทางอากาศวาเกินมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม ตัวช้ีวัดท่ีเสนอใน
เศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตสีเขียว จะดูจํานวนประชากรท่ีสัมผัสกับมลพิษทาง
อากาศ เชน จํานวนผูเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจากการสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศ  จํานวนปท่ีมีสุขภาพสมบูรณท่ีสูญเสียไปอันเน่ืองจากคุณภาพสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมลง

5.5.2.2 ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 9 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็นท่ีระบุอยูในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยศึกษาประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกับองคประกอบ
“สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” พรอมท้ังพิจารณาการเพิ่มเติมตัวช้ีวัดในองคประกอบดังกลาว
(ตารางท่ี 5-39)
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ตารางที่ 5-39 : ประเด็นพัฒนาและขอคิดเห็นตอการปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวช้ีวัดองคประกอบ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล

ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปน
สุขฯ

องคประกอบ “สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ในองคประกอบ “สภาพแวดลอม

และระบบนิเวศสมดุล”

1. การพัฒนาคนเพื่อ
เสริมสรางทุนทางปญญา
อยางยั่งยืน

มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางสังคม
การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรม
จริยธรรม รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง
และผูอ่ืน จะสรางภูมิคุมกันใหคนไทย
หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติดซึ่งเปน
ตนเหตุของอาชญากรรมรูปแบบตางๆ
ท่ีสรางความไมปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสินใหกับคนในสังคม

ตัวชี้วัดเก่ียวกับความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินสะทอนผลของการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจและสังคมอยู
แลว ไมจาํเปนตองเพิ่มเติมตัวชี้วัด
หลัก

2. การสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมให
ทุกคนในสังคมไทย

มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางสังคม
โดยหากคนไทยมีความมั่นคงในอาชีพ
การงานและเขาถึงสวสัดิการแรงงาน
และระบบการคุมครองทางสังคมจะเปน
ปจจัยบวกตอสภาพแวดลอมทางสังคม
ในการท่ีจะชวยลดแรงจูงใจท่ีจะกอ
อาชญากรรมไดสวนหนึ่ง
มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ หากประเทศไทยสามารถ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ
และยั่งยืน มีการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมและการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดเก่ียวกับความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินสะทอนผลของการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจและสังคมอยู
แลว ไมจาํเปนตองเพิ่มเติมตัวชี้วัด
หลัก

พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเสริมท่ีสะทอน
การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(green industry)

3. การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและ
สงเสริมบทบาทภาค
ประชาสังคมและธรุกิจ

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศในสวนการสงเสริมบทบาท
เอกชนในการดําเนินธรุกิจท่ีใหผล
ประโยชนตอบแทนคืนสูสังคมและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเสริมท่ีสะทอน
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน เชน
การจัดซื้อจดัจางผลิตภัณฑและ
บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

4. การพัฒนาปจจัย
สนับสนุนท่ีเอ้ือตอการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ หากมีการบริหารจัดการ
โลจิสติกส พัฒนาการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบและพัฒนาระบบรางจะมี

พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเสริมท่ีสะทอน
การใชพลังงานขั้นสดุทายตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
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ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปน
สุขฯ

องคประกอบ “สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ในองคประกอบ “สภาพแวดลอม

และระบบนิเวศสมดุล”

การแขงขันและระบบการ
แขงขันท่ีเปนธรรม

สวนชวยในการประหยัดพลังงานในภาค
ขนสงและโลจิสติกส

5. การสงเสริมความ
รวมมืออยางเปนหุนสวน
การพัฒนาท้ังในระดบัอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ การขยายตัวดานการคาการ
ลงทุน การผลิต การเคลื่อนยายแรงงาน
และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นจะ
สงผลใหการใชทรัพยากรน้ําและ
พลังงานเพิ่มขึ้น รวมท้ังการเพิ่มขึ้นของ
ขยะ น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินคาท่ีมี
คุณภาพตํ่าจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและจากการท่ีภาครัฐอาจสุม
ตรวจสินคานอยลงเพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการคามากขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก (คุณภาพน้ํา อากาศ
และขยะ การใชทรัพยากรน้ําและ
พลังงาน) สามารถสะทอนผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนาซึ่งสวนหนึ่ง
มาจากการขยายการคาการลงทุนใน
ประเทศ

6. การเตรียมความพรอม
ของไทยเขาสูประชาคม
อาเซียน

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ การขยายตัวดานการคาการ
ลงทุน การผลิต การเคลื่อนยายแรงงาน
และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นจะ
ส งผล ให กา ร ใช ทรัพยากรน้ํ า แล ะ
พลังงานเพิ่มขึ้น รวมท้ังการเพิ่มขึ้นของ
ขยะ น้ํ า เสียและมลพิษทางอากาศ
รว ม ถึ งก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ข องสิ น ค า ท่ี มี
คุณภาพตํ่าจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและจากการท่ีภาครัฐอาจสุม
ตรวจสินคานอยลงเพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการคามากขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก (คุณภาพน้ํา อากาศ
และขยะ การใชทรัพยากรน้ําและ
พลังงาน) สามารถสะทอนผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนาซึ่งซึ่งสวน
หนึ่งมาจากการขยายการคาการ
ลงทุนในประเทศ

7. การบริหารจัดการน้ํา
และ ท่ีดิน เพื่ อสนับสนุน
ความมั่นคงดานอาหาร
และการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ โดยการพัฒนา ปรับปรุง
และฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ตนทุน จะชวยเพิ่มความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ รวมถึงแนวทาง
ต า งๆ  ท่ี กํ าหนด มี ผ ล โด ยต ร งต อ

พิจารณาตัวชีว้ัดเสริมเก่ียวกับการ
บริหารจดัการน้ําและท่ีดิน
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ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปน
สุขฯ

องคประกอบ “สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ในองคประกอบ “สภาพแวดลอม

และระบบนิเวศสมดุล”

คุณภาพสิ่งแวดลอม (คุณภาพดินและ
น้ํา) และระบบนิเวศ (ทรัพยากรดินและ
ปาไม)

8 .  ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ป รั บ ตั ว ร อ ง รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ หากประเทศไทยมีการ
วางแผนรองรับและจัดการปญหาท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังนวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการลดกาซเรือนกระจก
และการปรับตัว และการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนทองถ่ิน ซึ่งจะชวย
บรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ระบบนิเวศ

เพิ่มเติมตัวชี้วัดเสริมเก่ียวกับภัย
ธรรมชาติ

เพิ่มตัวชี้วัดเสริมท่ีสะทอนการ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
ปรับตัว

9 .  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ประเทศเพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคม

มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศ หากภาครัฐ (ท้ังสวนกลาง
ภูมิภาคและทองถ่ิน) บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจในนโยบาย /
แผนงาน/โครงการตางๆ ซึ่งจะชวย
ปองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
อาจ เ กิดจากการดํ า เนินนโยบาย /
แผนงาน/โครงการนั้นๆ ได

เสนอตัวชี้วัดท่ีควรพัฒนาในอนาคต
(ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม)

5.5.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท้ัง 6 ยุทธศาสตรท่ีระบุอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยศึกษาประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
องคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” พรอมท้ังพิจารณาการเพิ่มเติมตัวช้ีวัดใน
องคประกอบดังกลาว มีขอสังเกตวา แนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรมีขอบเขตคอนขางกวาง
และครอบคลุมหลายประเด็น ทําใหองคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” เกี่ยวของกับ
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หลายยุทธศาสตร  อย างไรก็ดี  ยุทธศาสตร ท่ี เกี่ยวของโดยตรง คือ ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน (ตารางท่ี 5-40)

ตารางที่ 5-40: ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และขอคิดเห็นตอการปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวช้ีวัด
องคประกอบสภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบ

นิเวศสมดุล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สมดุล”

1. การสรางความเปน
ธรรมในสังคม

ระบุถึงความเสี่ยงท่ีสงผลตอความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ขอ 2.4 การเขาไม
ถึงการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติทําให
ชุมชนสูญเสียความสามารถในการพึ่งตนเอง
และการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงผลกระทบ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีรุกล้ําพื้นท่ี
เกษตรกรรมและแหลงทํามาหากินทําใหเกิด
เปนตนทุนของชุมชน เพราะกอใหเกิดมลพิษ
สงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชน
(หนา 30)
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก
ขอ 5.1.2 สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรและ
สิทธิทางทรัพยสินใหเกิดความเปนธรรม โดย
สงเสริมการกระจายสิทธิการถือครองและใช
ประโยชนท่ีดินสําหรับเกษตรกรไรท่ีดินทํา
กินและเกษตรกรยากจน ปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบและบังคับใชกฎหมายใหชุมชน
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรอยางท่ัวถึง
รวมท้ังพัฒนาระบบหลักฐานทางทะเบียน
และสถานะทางกฎหมายในฐานะผูถือครอง
ทรัพยสิน
ขอ 5.1.6 ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบให
สนับสนุนการกร ะจายรายไดและ เป น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ประโยชนจากทรัพยากรและสรางความเปน
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือ

พิจารณาเพิ่มเ ติมตัวชี้ วัด เสริม
เ ก่ียวกับการถือครองท่ีดินของ
เกษตรกร

ตรวจสอบขอมูลเกษตรกรไรท่ีดิน
ทํ า กิน  /  ก า ร ถื อครองแล ะ ใช
ประโยชนท่ีดิน
หากไมมีขอมูล อาจเพิ่มตัวชี้วัด
เสริมในสวนของการมีทะเบียน
ขอมูล ท่ีดินและแผนท่ีแหงชาติ
รวมท้ังธนาคารท่ีดิน และมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย/ออกกฎหมาย
เพื่อการดังกลาวหรือไม
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน

แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบ

นิเวศสมดุล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สมดุล”

ครองทรัพยสิน เรงรัดการบังคับใชกฎหมาย
ภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสะทอนตนทุนท่ีแทจริง
ขอสังเกต ประเด็นนี้ปรากฏในยุทธศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

2. การพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน

ระบุถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลง ขอ 1.3
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ การแพร
ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการ
พนันเปนปญหาสําคัญตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ขอ 1.4 สังคมไทยเผชิญวิกฤต
ความเสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรม มี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
และมีแนวโนมเปนสังคมปจเจกมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาท่ีเสนอในยุทธศาสตรนี้มี
ผลตอการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมให
อยู เย็นเปนสุข โดยเฉพาะขอ 5.5 การ
เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทาง
สังคม โดยเสริมสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวในการบมเพาะใหคนมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต

มีตัวชี้วัดดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินท่ีวัดผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนา (ends) อยู
แลว

ประเดน็ความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบในดัชนีอยูเย็นเปนสุข
ในมิติสังคม

3. ความเขมแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน

ยุทธศาสตรนี้มีความเชื่อมโยงกับความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐาน
การผลิตภาคเกษตร แนวทางการพัฒนาจึง
ใหความสําคัญกับการดูแลและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาเพื่อความ
ยั่งยืนในการพัฒนา ขอ 5.1 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยการรักษา
ปองกันและคุมครองพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทาง
การเกษตรและสนับสนุนใหเกษตรกรราย
ยอยมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากิน
ในท่ีดิน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดอยูในยุทธศาสตร
นี้ท่ีสามารถนํามาเปนตัวชี้วดัเสริม
ในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ไดแก
 การเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีทํา

เกษตรกรรมยั่งยืน
 สัดสวนเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยง

และไมปลอดภัยจากสารเคมี
การเกษตร

พิจารณาตัวชี้วัด เสริมเ ก่ียวกับ
ปริมาณการนําเขาและใชสารเคมี
ทางการเกษตร และการประกาศ
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ฟนฟูคุณภาพของทรัพยากรดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
น้ําภาคเกษตร
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของอีกสวนหนึ่ง
คือ ขอ 5.2 ในสวนการวิจัยและพัฒนาพันธุ
พื ช  พั น ธุ สั ต ว แ ล ะ สั ต ว น้ํ า ท่ี ส า ม า ร ถ
เจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับ
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
รวมท้ังการควบคุมและกํากับดูแลใหมีการ
นําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีได
มาตรฐาน โดยการปรับปรุงระบบการขึ้น
ทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อใหได
มาตรฐาน และไมอนุญาตใหมี การขึ้ น
ทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีหลายประเทศหามใช
แลว ควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการ
ขาย สนับสนุนการใชสารชีวภาพใหมากขึ้น
ตลอดจนรณรงค ส ร า งคว าม เข า ใ จ ให
เกษตรกรใชสารเคมีทางการเกษตรอยางถูก
วิธีตามหลักวิชาการ
แนวทางการพัฒนา ขอ 5.5 การสรางความ
มั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ
ในระดับครัวเรือนและชุมชนมีผลตอการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยสงเสริมให
เกษตรกรปลูกตนไมและมีการปลูกปาโดย
ชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมให
เ ก ษ ต ร ก ร ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ด ว ย ร ะ บ บ
เกษตรกรรมยั่งยืน...รวมถึงการสนับสนุนการ
ผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน เพื่อลด
ตนทุนดานพลังงานและลดมลภาวะแกชุมชน
และทองถ่ิน

หามใชสารเคมี ท่ีหลายประเทศ
หามใชแลว

มีขอสังเกตวา ประเทศไทยยังไมมี
การพัฒนาตัวชี้วดัท่ีเชื่อมโยงความ
มั่นคงทางดานอาหาร พลังงานและ
น้ํา

4. การปรับโครงสราง แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ คือ ขอ 5.1.1 ตัวชี้วัดท่ีกําหนดอยูในยุทธศาสตร
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เศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน

4) สงเสริมการลงทุนท่ียั่งยืนและสรางความ
สมดุลของการเจริญเติบโตในทุกมิติโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนและสรางแรงจูงใจให
เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานปญญาและ
ความรูท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยี
การลดคารบอน
ขอ 5.1.2 5) บริหารจัดการการทองเท่ียวให
เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
คํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการ
รองรับของแหลงทองเทียว
ขอ 5.1.4 พัฒนาภาคเกษตร (คลายกับ
ยุทธศาสตรท่ี 3)
ขอ 5.1.5 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท่ีมุงปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและ
ยั่งยืนดวยการมุ งเนนการใชความรูดาน
วิทยาศาสตรฯ สู อุตสาหกรรมสีเขียวและ
ค า ร บ อ น ตํ่ า  โ ด ย  1 )  พั ฒ น า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยาง
ตอเนื่อง 2) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหมบน
ฐานความรู เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคา
ใหมีคุณภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นี้สามารถนํามาเปนตัวชี้วัดเสริมใน
ดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ไดแก
 สัดสวนการใชพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือกตอ
ปริมาณการใชพลังงานขั้น
สุดทาย (เปาหมายใน
ยุทธศาสตร ไมนอยกวา 19%)

 ความเขมการใชพลังงาน
(เปาหมายในยุทธศาสตร
ลดลง 2%)

เพิ่มตัวชี้วัดเก่ียวกับอุตสาหกรรมสี
เขียว

5. การสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ คือ ขอ 5.7
การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวาง
ประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการตาม
กรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับ

การกําหนดตัวชี้วัดท่ีจะประเมินผล
กระทบสุดทายของการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอม เปนเรื่องท่ีทําไดยาก
เชน ความรวมมือเพื่อเสริมสราง
การผลิตและการบริโภคท่ีนําไปสู
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อนุภูมิภาค อาทิ แผนงานดานสิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต
กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง 6 ประเทศ และเสริมสรางการผลิตและ
บริโภคสินคาและบริการท่ีนําไปสูการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การ
ขยายอุตสาหกรรมสีเขียว การใชพลังงาน
ทดแทน การผลิตท่ีมีคารบอนตํ่า การบริหาร
จัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ (ขอสังเกต
แนวทางท่ีเสนอคอนขางกวาง)

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
นั้นยากท่ีจะวัดวา ปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดลงนั้น
เปนผลจากความรวมมือระหวาง
ประเทศหรือจากมาตรการตางๆ ท่ี
ดําเนินการในแตละประเทศ อีกท้ัง
การวัดวิธีการ (means) เชน
จํานวนโครงการความรวมมือ ก็
อาจจะไมสะทอนผลลัพธเทาท่ีควร
มีขอหวงกังวลถึงประเด็น
ธรรมาภิบาลและผลกระทบขาม
พรมแดนอันเกิดจากการไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบาน (เชน การ
สรางเขื่อนในลาวเพื่อผลิตไฟฟาให
ไทยซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสังคมของประเทศลาวและตอ
ชุมชนริมฝงแมน้ําโขง) จะเชื่อมโยง
กับความอยูเปนสุขของคนไทยได
หรือไม เพียงใด

6. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรนี้เก่ียวของโดยตรงกับ
องคประกอบหลักนี้ในมิติสิ่งแวดลอม โดยได
กําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะสงผลตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ดังนี้
ขอ 5.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ครอบคลุมประเด็นปาไม เขต
อนุ รั กษ  การจัดการ ท่ีดิ น  คุณภาพดิน
ทรัพยากรทะเลและชายฝง การบริหาร
จัดการน้ําและฟนฟูแหลงน้ําและการอนุรักษ
ใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและ
แบงปนผลประโยชน)

มิติสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
หลากหลายในประเด็น จําเปนตอง
เลือกประเด็นท่ีภาคสวนเห็นวา
สําคัญเปนตัวชี้วดัหลัก

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในยุทธศาสตรนี้
สวนใหญวัดผลกระทบสุดทายของ
การพัฒนาซึ่งบางตัวชี้ วัดอยู ใน
ดัชนีอยู เย็นเปนสุขอยูแลว เชน
พื้นท่ีปาไม คุณภาพแหลงน้ํา การ
จัดการขยะ ดังนั้น จึงสามารถนํา
ตัวชี้วัดในยุทธศาสตรมาเพิ่มเติม
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ขอ 5.2 การปรับกระบวนการทัศนการพัฒนา
และขบัเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความพรอม
ไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่า
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอ 5.3 การยกระดับขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
ขอ 5.4 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง
ขอ 5.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจาก
เง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวกิฤตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขอ 5.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตก
ลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ
ขอ 5.7 การควบคุมและลดมลพิษ
(ครอบคลุมประเด็นมลพิษทางอากาศ ขยะ
และน้าํเสียชุมชน ของเสียอันตราย อุบัติภัย
สารเคมี)
ขอ 5.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยาง
บูรณาการ
ขอคิดเห็น ขอ 5.5 ผลการพัฒนาจะเปน
ประโยชนดานเศรษฐกิจการคาเปนหลัก สวน
ขอ 5.6 การดําเนินงานจะสนบัสนุน/
ขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมในประเทศ ดังนั้น จึงไม
จําเปนตองพัฒนาตัวชี้วดัเฉพาะในเรื่อง
ดังกลาว

ในดัชนีอยูเย็นเปนสุข ดังนี้
ตัวชี้วัดหลัก
 สัดสวนพื้นท่ีอนุรักษตอพื้นท่ี

ประเทศ
 พื้นท่ีชลประทานและปริมาณ

กักเก็บน้ําตอจํานวนประชากร
 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลัก
 คุณภาพอากาศในเขตเมือง

และอุตสาหกรรม
 อัตราการกําจัดขยะชุมชนถูก

หลักสุขาภิบาล
 สัดสวนการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัว
ตัวชี้วัดเสริม
 สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ี

ประเทศ
 พื้นท่ีปาชายเลน
 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
 อัตราการนําขยะกลับมาใชใหม
 ปริมาณและมูลคาความ

เสียหายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

 เครื่องมือและกลไกในการ
บริหารจดัการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฐานขอมูลและแผนท่ีแสดง
พื้นท่ีเสี่ยงภัยจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กลไกเฝาระวังและ
ระบบเตือนภัยลวงหนา
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5.5.2.4 นโยบายและ (ราง) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Growth) พ.ศ. 2556 – 2561

รัฐบาลปจจุบัน (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ไดใหความสําคัญกับแนวคิดการเติบโตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green economy/green growth) โดยไดกําหนดเปนหน่ึงในสี่ยุทธศาสตรหลักภายใต
กรอบสรางฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงและย่ังยืนของประเทศ (New Growth Model) ในชวง 10 – 15 ป
ขางหนา31 ซ่ึงประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง “Middle Income trap” (Growth & Competitiveness)

ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal
Process)

ในสวนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ันไดมอบหมายให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทํารายละเอียดแนวทางการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ตอมา ในเดือนกุมภาพันธ 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ
ยกรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) พ.ศ. 2556 – 2561 เพื่อเปน
กรอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รางยุทธศาสตรฯ ดังกลาวไดใหความหมาย “การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” (Green
Economy/Green growth) ในบริบทของประเทศไทย ตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) ดังน้ี

31 จากผลการประชมุเชงิปฏิบัติการการบูรณาการแผนปฏิบัติการยทุธศาสตรประเทศและแผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร
การเขาสูประชาคมอาเซียน คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 และการประชมุสัมมนาการมอบนโยบายสําหรับ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรประเทศและชี้แจงการจัดทาํงบประมาณป พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
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“การพัฒนาท่ีมุงไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยท่ีกิจกรรมภายใตแนวทางการพัฒนาดังกลาวมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดกาซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไมสงผลกระทบทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม และสูญเสียความสมดุลในการท่ีจะค้ําจุนการดํารงชีพและสนับสนุนวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชากรในทุกสาขาการผลิต”

รางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 ยุทธศาสตร ท่ี 2 การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายในการจัดการ
สิ่งแวดลอม

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและใชประโยชนอยางย่ังยืน

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ท้ังน้ี สผ.ไดเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนรางยุทธศาสตรฯ ดังกลาว

ภายใตรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดมีการนําเสนอแผนงานและ
ตัวช้ีวัดของรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ดังแสดงในตารางท่ี 5-41) ซ่ึงสวน
ใหญเปนตัวช้ีวัดท่ีเสนอในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559 และตัวช้ีวัดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีท้ังตัวช้ีวัดท่ีสะทอนแนวทางการพัฒนาหรือ
วิธีการ (means) และตัวช้ีวัดท่ีเปนผลกระทบสุดทายของการพัฒนา (ends) ซ่ึงบางตัวช้ีวัดไดเสนออยู
ในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
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ตารางที่ 5-41: สรุปยุทธศาสตร เปาหมาย แผนงานและตัวช้ีวัดของรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด
1. การปรับฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภค
ใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสู
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ความปลอดภัย
และสขุภาพท่ีดีใหกับ
ประชาชน

1.1 การสงเสริมการบริโภคท่ี
ยั่งยืน
1.2 การปรับฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
1.3 การปรับฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
1.4 การจัดการการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน
1.5 การลงทุนและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
1.6 การจัดการพลังงาน
หมุนเวียนอยางยั่งยืน

1.1 สัดสวนมลูคาการจดัซื้อจดัจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green
procurement) ในหนวยงานภาครัฐตอ
งบประมาณแตละป (เพิ่มขึ้น)
1.2 มีการปฎิรูประบบงบประมาณ เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดลอม
1.3 พื้นท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 5 ตอปของพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด
1.4 จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (เพิ่มขึ้น)
1.5 จํานวนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
10 แหงภายในป 2561
1.6 จํานวนสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
1.7 สัดสวนของแหลงทองเท่ียวประเภทแหลง
ธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ (เพิ่มขึ้น)
1.8 สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ (เพิ่มขึ้น)
1.9 สัดสวนการใชพลังงานหมนุเวียนตอการใช
พลังงานขั้นสุดทาย (เพิ่มขึ้น)
1.10 ปริมาณการใชพลังงานตอรายไดผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity)
(ลดลง)

2. การใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรและ
กฎหมายในการจัดการ
สิ่งแวดลอม
เปาหมาย
มีการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรและ
กฎหมายในการจัดการ

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการทางการเงินการคลัง
เพื่อสิ่งแวดลอม
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องมือ/กลไกตลาดและ
มาตรการจูงใจ
2.3 การพัฒนากลไกและ
กฎหมาย

2.1 มีการปฏิรูประบบภาษีเพือ่การจัดการ
สิ่งแวดลอม
2.2 จํานวนสินคาและบริการท่ีไดรับการรับรองใน
ระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ
(เพิ่มขึ้น)
2.3 มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีพัฒนาแลว
เสร็จและสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
2.4 กลไกและ/หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีแลวเสรจ็
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ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

และประกาศใช ไมตํ่ากวา 5 กลไก/ฉบับ

3. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ
เปาหมาย
มีความพรอมเพื่อรับมือ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ

3.1 การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
3.2 การวางรากฐานสูการ
พัฒนาแบบปลอยคารบอนตํ่า

3.1 สัดสวนของพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดต้ัง
เครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนว
ทางการฟนฟูพื้นท่ีเสี่ยงภัยตอพื้นท่ีเสี่ยงภัย
ท้ังหมด (เพิ่มขึ้น)
3.2 จํานวนผูเสียชวีิตจากภัยธรรมชาติ (ลดลง)
3.3 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ/หรือ
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว
(ลดลง)
3.4 มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศ

4. การสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ
ประชาชน
เปาหมาย
มีการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธภิาพและ
นําไปสูการยกระดบั
คุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน

4.1 การจัดการมลพิษ
(คุณภาพน้ํา/อากาศ/ขยะ/ของ
เสียอันตราย)
4.2 การจัดการพื้นท่ีวิกฤติ
สิ่งแวดลอม
4.3 การจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองและชุมชน

4.1 สัดสวนแมน้ําสายหลักท่ีมีคุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑต้ังแตระดับพอใชขึ้นไปไมนอยกวารอยละ
80
4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
(recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ัวประเทศ
4.3 คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
อยางนอยรอยละ 98
4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย
อันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลัก
วิชาการตอปริมาณขยะมลูฝอยท่ัวประเทศ ไม
นอยกวารอยละ 50
4.5 สัดสวนของเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวของ
ชุมชนเมือง ไมนอยกวา 5 ตารางเมตรตอคน
4.6 มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟูและเยียวยาผูไดรบั
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5. การบริหารจัดการ
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน

5.1 การจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดินและ
ท่ีดิน/น้ํา/ปาไม/แร/ความ
หลากหลายทางชีวภาพ) อยาง
ยั่งยืน

5.1 มีแผนการใชท่ีดินของชาติ
5.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองท่ีดินท่ีใชใน
การกําหนดนโยบายท่ีดินของประเทศ
5.3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา
พระราชบัญญัติการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา
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ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการบริหารจัดการ
และใชประโยชนอยางมี
ประสิทธภิาพ

5.2 การฟนฟูและสิ่งเสริมการ
ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ประสิทธภิาพ

แหงชาติ
5.4 สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับประโยชนตอพื้นท่ี
ชลประทาน (เพิ่มขึ้น)
5.5 สัดสวนทรัพยากรน้าํผิวดนิท่ีนํามาใช
ประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดินท้ังหมด
(เพิ่มขึ้น)
5.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ
5.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจ
แรท้ังประเทศ
5.8 พื้นท่ีปาไมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 ของพื้นท่ี
ประเทศ
5.9 สัดสวนพื้นท่ีอนุรักษเพื่อพิทักษความ
หลากหลายทางชีวภาพตอพื้นท่ีท้ังประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยรักษาพืน้ท่ีอนุรักษไวไมนอยกวารอย
ละ 19 และเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลนไมนอยกวาปละ
5,000 ไร

6. การสรางสังคมท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
ทุกภาคสวนมีความ
ตระหนักรู มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และมสีวน
รวมตามบทบาทและ
หนาท่ีท่ีเหมาะสม

6.1 การสรางจิตสํานึกและการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน
6.2 การสรางองคความรูและ
สนับสนุนการวจิัยและพัฒนา

6.1 จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุท่ีผลิต
รายการเพื่อเผยแพรและใหความรูเรื่อง
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
6.2 จํานวนภาคีเครือขายท่ีมีการดําเนนิกิจกรรม
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
6.3 จํานวนงานวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)

ที่มา: รางยุทธศาสตรฯ ทีไ่ดรับการปรับปรุงภายหลังการประชุมหารือ เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการเติบโตสีเขียว
หรือการเจริญเตบิโตที่เปนมติรกับส่ิงแวดลอม (Green Growth) วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556
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5.5.3 การปรับปรุงตัวชี้วัด

จากขอตกลงในหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ท่ีจะใหดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
เปนเคร่ืองมือวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา (ends) ท่ีเกิดข้ึนกับคน มิไดวัดวิธีการ (means)
สวนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงวิธีการสามารถนํามาใชอธิบายเสริมในการวิเคราะหผลการประเมินใหชัดเจน
ย่ิงข้ึน ดังน้ัน ตัวช้ีวัดในองคประกอบหลัก “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล” จึงสะทอนใหเห็น
สถานะปจจุบันและแนวโนมของ 1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  2) คุณภาพสิ่งแวดลอม 3)
ระบบนิเวศ และ 4) เศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงเปนแนวคิดใหมท่ีเปนแนวทางการพัฒนาหรือวิธีการ (means)
ท่ีจะนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขฯ ท่ีสะทอนผาน 3 แงมุมดังกลาวและมีความคาบเกี่ยวกับมิติอื่นๆ ท้ัง
มิติเศรษฐกิจและมิติสังคม อีกท้ัง ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวหลายตัวช้ีวัดยังมีขอมูลไมครบถวนหรือเพิ่ง
เร่ิมมีการจัดเก็บขอมูล จึงเสนอใหเปนตัวช้ีวัดท่ีใชเปนการวิเคราะหในเบ้ืองตนในการวิเคราะห
ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมีผลตอความอยูเย็นเปนสุขฯ ใหชัดเจนย่ิงข้ึน

อยางไรก็ดี เพื่อใหการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ในคร้ังน้ีสามารถสะทอนผลของเศรษฐกิจ
สีเขียวไดบาง ผูวิจัยจึงไดทําการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขในองคประกอบหลัก “สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล” และเพิ่มองคประกอบยอย “เศรษฐกิจสีเขียว” โดยกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะทอน
ใหเห็นความคืบหนาหรือเพื่อการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว จากน้ัน จึงนําการ
คํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขจากสองทางเลือกมาเปรียบเทียบและดูความแตกตางของคาดัชนีท่ีได

จากการทบทวนขอมูลตามรายตัวช้ีวัดและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ี เกี่ยวของ
สามารถสรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบ ในแตละองคประกอบ
ยอย ไดดัง ตารางท่ี 5-42 และแผนภาพท่ี 5-9
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ตารางที่ 5-42: สรุปตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สมดุล”

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม
องคประกอบยอย
“ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน”

1. จํานวนคดีเก่ียวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินตอประชากรพันคน

2. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกตอประชากรพันคน

จํานวนคดียาเสพติดตอประชากรพันคน

องคประกอบยอย
“สิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดี”

1. ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร

2. รอยละของแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพอยาง
ตํ่าอยูในเกณฑพอใชตอแหลงน้ําท้ัง
ประเทศ

3. รอยละของการจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชนอยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ

4. รอยละของจํานวนวันท่ีฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู
ในเกณฑมาตรฐาน

 ปริมาณและมูลคาความเสียหายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัยและภัยแลง)

 ปริมาณขยะชุมชน
 สัดสวนปริมาณขยะอันตรายตอขยะชุมชน
 ปริมาณของเสียและอัตราการนําขยะ

กลับมาใชใหม
 จํานวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษ

องคประกอบยอย
“ระบบนิเวศสมดลุ”

1. รอยละของพื้นท่ีปาอนุรักษตอพื้นท่ี
ประเทศ

2. ปริมาณสัตวน้าํเศรษฐกิจ (เฉพาะปลา
หนาดิน) ท่ีจับไดในอาวไทยตอชั่วโมง

 สัดสวนพื้นท่ีปาตอพื้นท่ีประเทศ
 สัดสวนพื้นท่ีปาชายเลนตอพื้นท่ีประเทศ
 จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูกคุกคามจน

ใกลสูญพันธุ
 คดีการกระทําผิดดานสัตวปา

องคประกอบยอย
“เศรษฐกิจสีเขียว”

1. สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกตอปริมาณการใช
พลังงานขั้นสุดทาย

2. สัดสวนพื้นท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน
(พื้นท่ีเกษตรอินทรีย) ตอพื้นท่ี
การเกษตรท้ังหมด

3. สัดสวนปริมาณการนําเขาสารกําจัด
ศัตรูพืชตอพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด

 ความเขมการใชพลังงานหรือการใช
พลังงานขั้นสุดทายตอ GDP at 1988
Price (toe/ลานบาท)

 จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

 ปริมาณการผลิตและนําเขาสารเคมีและ
สัดสวนเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงและไม
ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

 สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
 สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและ

บริ กา ร ท่ี เป นมิ ตรต อสิ่ ง แวดล อม ใน
หนวยงานภาครัฐตองบประมาณแตละป
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แผนภาพที่ 5-9 : สรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบสําหรับองคประกอบหลัก “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
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5.5.4 สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุข ในองคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สมดุล”

จากการเพิ่มองคประกอบยอย “เศรษฐกิจสีเขียว” เปนองคประกอบยอยท่ี 4 ขององคประกอบ
“สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ” (ตารางท่ี 5-43) พบวา คาดัชนีอยูเย็นเปนสุขดานสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศ ในชวงป 2550 – 2555 มีคาต่ําลง อันเน่ืองมาจากตัวช้ีวัดหลักของเศรษฐกิจสีเขียว ไดแก
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย และ สัดสวน
พื้นท่ีทําเกษตรกรรมย่ังยืน (พื้นท่ีเกษตรอินทรีย) ตอพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด มีคาคะแนนคอนขางต่ํา
อันเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานดานการขับเคลื่อนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมท้ังการเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรียซ่ึงเปนตัวสะทอนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืนของประเทศน้ันยัง
ต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนอยางมาก ผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขท่ีรวมองคประกอบยอย
“เศรษฐกิจสีเขียว” จึงเปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลจําเปนตองเรงผลักดันใหการพัฒนาประเทศไปสู
เศรษฐกิจสีเขียวอยางเปนรูปธรรม โดยเรงรัดใหมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ และแผนยุทธศาสตร
ตางๆ ท่ีวางไว (หมายถึง แผน/แผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางดานพลังงาน การผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) มิเชนน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเดิมจะเปนตัวบ่ัน
ทอนความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยได

ตารางท่ี 5-43 สรุปคาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ระหวางป พ.ศ.
2550 – 2555 โดยคาดัชนีท่ีคํานวณแลวจะถูกแสดงอยูในตารางท่ี 5-44
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ตารางที่ 5-43: คาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
2550 2551 2552 2553 2554 2555

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จํานวนคดีอาญาและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
สามารถสะทอนถึงความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม
- จํานวนคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

ตอประชากรพันคน 2.13 1.91 1.75 1.63 1.36 1.36
- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอ

ประชากรพันคน 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15
ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดี
มลภาวะตางๆ (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ขยะ) ไดรับการ
ปองกันและดูแลแกไข การลดผลกระทบและการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว

ประชากร 3.04 3.06 3.11 3.27 3.31 3.53
- รอยละของแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพอยางตํ่าอยูในเกณฑ

พอใชตอแหลงน้ําท้ังประเทศ 53.00 79.00 66.00 61.00 77.00 82.00
- รอยละของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกหลัก

วิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 35.80 37.86 39.51 38.06 35.29 36.67
- รอยละของจํานวนวันท่ีฝุนละอองขนาดไมเกิน 10

ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน 95.10 97.90 97.20 97.70 99.30 96.70
ระบบนิเวศสมดุล
ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติของระบบตางๆ
สะทอนจากทรัพยากรปาไมและทรัพยากรทะเล
- ปริมาณสัตวน้าํเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดนิ) ท่ีจับได

ในอาวไทยตอชั่วโมง 5.80 8.10 5.57 6.35 9.95 5.86
- รอยละของพื้นท่ีปาอนุรักษตอพื้นท่ีประเทศ 18.70 19.13 19.99 19.99 20.01 20.40
เศรษฐกิจสีเขียว
การบริโภค (พลังงาน) ท่ียั่งยืนสะทอนไดจากการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก สวนการผลิตท่ียั่งยืนสะทอน
จากพื้นท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย)
- สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตอ

ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย 5.64* 6.31 6.95 7.75 9.21 9.95
- สัดสวนพื้นท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นท่ีเกษตรอินทรีย)

ตอพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด 0.08 0.07 0.13 0.14 0.15 0.15
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2550 2551 2552 2553 2554 2555
- สัดสวนปริมาณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชตอพื้นท่ี

การเกษตรท้ังหมด 0.77 0.73 0.92 0.79 1.10 0.90
หมายเหตุ: * ใชคาเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงระหวางป 2551 – 2555

ตารางที่ 5-44: สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
2550 2551 2552 2553 2554 2555

ภาพรวม 59.38 66.57 64.97 67.36 74.31 70.92

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 53.45 58.89 63.67 66.61 75.56 77.03

จํานวนคดีอาญาและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรสามารถสะทอนถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและสงัคมโดยรวม
- จํานวนคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินตอประชากรพันคน
56.46 62.94 68.45 73.75 88.14 88.14

- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอ
ประชากรพันคน

50.44 54.83 58.90 59.47 62.99 65.93

ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดี 78.46 88.20 84.47 81.36 84.84 85.02

มลภาวะตางๆ (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ขยะ) ไดรับ
การปองกันและดูแลแกไข การลดผลกระทบและการ
ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว

ประชากร
78.95 78.43 77.17 73.39 72.51 67.99

- รอยละของแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพอยางตํ่าอยูในเกณฑ
พอใชตอแหลงน้ําท้ังประเทศ

66.25 98.75 82.50 76.25 96.25 100.00

- รอยละของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูก
หลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ

71.60 75.72 79.02 76.12 70.59 73.40

- รอยละของจํานวนวันท่ีฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน

97.04 99.90 99.18 99.69 100.00 98.67

ระบบนิเวศสมดุล 66.40 78.77 67.82 71.72 89.75 70.11

ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติของระบบ
ตางๆ สะทอนจากทรัพยากรปาไมและทรัพยากรทะเล

- ปริมาณสัตวน้าํเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดนิ) ท่ีจับ 58.00 81.00 55.70 63.50 99.48 58.63
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ไดในอาวไทยตอชั่วโมง

- รอยละของพื้นท่ีปาอนุรักษตอพื้นท่ีประเทศ 74.80 76.54 79.95 79.94 80.02 81.58

เศรษฐกิจสีเขียว 39.21 40.44 43.91 49.77 47.08 51.52

การบริโภค (พลังงาน) ท่ียั่งยืนสะทอนไดจากการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก สวนการผลิตท่ี
ยั่งยืนสะทอนจากพื้นท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร
อินทรีย)
- สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย
29.68 33.23 36.58 40.80 48.49 52.35

- สัดสวนพื้นท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นท่ีเกษตร
อินทรีย) ตอพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด

27.41 24.39 44.28 49.16 50.29 50.29

- สัดสวนปริมาณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชตอพื้นท่ี
การเกษตรท้ังหมด

60.53 63.71 50.86 59.35 42.44 51.92

หมายเหต:ุ ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100 ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9   ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9  ระดับเรงแกไข ≤ รอยละ 59.9

5.5.5 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวชี้วัดในอนาคต

1. ตัวชี้วัดในองคประกอบยอย “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” ซ่ึงเปนตัวบงช้ี
ความอยูเย็นเปนสุขของสภาพแวดลอมทางสังคมน้ัน คณะท่ีปรึกษาไดเสนอตัวช้ีวัดหลัก “อัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรพันคน” อยางไรก็ดี หนวยงานท่ีเกี่ยวของ (อาทิ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานสถิติแหงชาติ)
ควรมีการพัฒนาตัวช้ีวัดในเชิงบวกท่ีสะทอนความรูสึกของประชาชนสวนรวมถึงความม่ันคงหรือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ตัวช้ีวัดท่ีควรพิจารณา เชน ผลการสํารวจความรูสึกของประชาชน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สัดสวนหนวยงาน/องคกรท่ีมีสวัสดิการคุมครองชีวิตและ
ความปลอดภัยใหกับพนักงาน สัดสวนผูท่ีทําประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ (แตการทําประกันมาจาก
ความรูสึกถึงความไมม่ันคง/ปลอดภัย แตการทําประกันสงผลใหสังคมโดยรวมมีภูมิคุมกันท่ีดีข้ึน) เปน
ตน)
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2. ตัวชี้วัดในองคประกอบยอย “คุณภาพสิ่งแวดลอม” ท่ีคณะท่ีปรึกษาเสนอ สวนใหญจะ
สอดคลองกับตัวช้ีวัดเดิมท่ีใชคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุข โดยเนนการมองถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
ต างๆ ไดแก  คุณภาพนํ้าผิวดิน  คุณภาพอากาศ การ จัดการขย ะและการปลดปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร อยางไรก็ดี การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีโดยตัวมันเองมิไดสะทอน
ความอยูเย็นเปนสุขของสังคม หากแตจะตองสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางระดับการสัมผัส
มลพิษ (เพิ่มข้ึน/ลดลง) กับสุขภาพอนามัยของประชาชน เชน คุณภาพอากาศท่ีดีข้ึนนําไปสูการลดอัตรา
การเสียชีวิตกอนวัยอันควรและอัตราการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ คุณภาพนํ้าดื่ม
ท่ีดีข้ึนนําไปสูการลดอัตราการเจ็บปวยของประชาชนดวยโรคทางเดินทางอาหาร เปนตน เม่ือพิจารณา
ขอมูลเชิงระบาดวิทยาท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางมลพิษกับผลกระทบทางสุขภาพดังกลาว หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของในประเทศไทย (อาทิ กรมควบคุมโรครวมกับกรมควบคุมมลพิษ) ยังมิไดจัดทําเปนโครงการ
ประจําของหนวยงาน มีเพียงการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการโดยนักวิชาการเทาน้ัน ดังน้ัน หนวยงานท่ี
เกี่ยวของจึงควรเร่ิมจัดใหมีการศึกษา วิเคราะหและจัดทําเปนขอมูลเชิงสถิติ เพื่อท่ีจะไดนํามาใชเปน
ตัวช้ีวัดในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ไดในอนาคต

3. ตัวชี้วัดในองคประกอบยอย “ระบบนิเวศที่สมดุล” ในโครงการศึกษาน้ี ไดเสนอตัวช้ีวัด
หลักดานทรัพยากรธรรมชาติเพียงสองตัวช้ีวัด (สัดสวนพื้น ท่ีปาอนุรักษและอัตราการจับสัตวนํ้า
เศรษฐกิจในอาวไทย) อันเน่ืองมาจากการขาดแคลนขอมูลของประเด็นทรัพยากรอื่นๆ ท่ีสําคัญ ไดแก
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดินและความหลากหลายทางชีวภาพ ดวยเหตุน้ี คณะท่ีปรึกษาจึงเสนอให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีการจัดทําขอมูลท่ีครบถวนและเปนขอมูลเชิงสถิติ (รายป) เพื่อใหประเทศมี
ตัวช้ีวัดท่ีสะทอนระบบนิเวศท่ีสมดุลไดชัดเจนย่ิงข้ึน

1) ตัวชี้วัดทรัพยากรนํ้า การหาตัวช้ีวัดดานทรัพยากรนํ้าในระดับประเทศท่ีสามารถ
สะทอนความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทยน้ันนับเปนประเด็นท่ีทาทายอยางมาก
เน่ืองจากทรัพยากรนํ้ามีความหลากหลายอยางมาก ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณซ่ึง
แตกตางไปตามฤดูกาลและพื้นท่ี  ในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 –
2559 และรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดเสนอตัวช้ีวัดดาน
ทรัพยากรนํ้า 3 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (2) สัดสวนพื้นท่ีท่ีไดรับประโยชนตอพื้นท่ี
ชลประทาน และ (3) สัดสวนทรัพยากรนํ้าผิวดินท่ีนํามาใชประโยชนตอทรัพยากรนํ้าผิว
ดินท้ังหมด แตตัวช้ีวัดท่ีเสนอมีขอจํากัดท่ีจะนํามาใชคํานวณในดัชนีอยูเย็นเปนสุข โดย
ตัวช้ีวัด (1) เปนตัวช้ีวัด means มิไดสะทอน ends ตัวช้ีวัด (2) วัดเฉพาะพื้นท่ี
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เกษตรกรรมท่ีเขาถึงระบบชลประทาน สวนตัวช้ีวัด (3) แมจะสามารถสะทอนความ
พอเพียงของทรัพยากรนํ้าสําหรับการใชประโยชนในภาคตางๆ แตจากการรวบรวม
ขอมูล พบวา ยังขาดแคลนขอมูลท่ีเปนภาพรวมของประเทศและขาดการรายงานเปน
สถิติรายป กลาวคือ หนวยงานมักจะรายงานขอมูลพื้นฐานตามภารกิจของหนวยงาน
เชน ขอมูลปริมาณนํ้าฝนนํ้าทา ปริมาณนํ้าในแหลงกักเก็บนํ้า ไมรวมนํ้าบาดาล หรือ
รายงานขอมูลเปนรายลุมนํ้า ขาดการนําขอมูลท่ีเกี่ยวของมาวิเคราะหรวมกับขอมูล
ความตองการใชนํ้าของภาคสวนตางๆ ท่ีจะทําใหเห็นภาพรวมของสถานการณ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ (หากจะมีการจัดทําขอมูลอยูบางจะเปนลักษณะเฉพาะกิจ
เปนคร้ังคราวโดยการวาจางท่ีปรึกษา มิไดเปนการจัดทําขอมูลพื้นฐานของหนวยงานท่ีมี
การรายงานอยางสมํ่าเสมอ เปนรายปและพบการรายงานท่ีแตกตางกัน32) นอกจากน้ี
ขอมูลพื้นฐาน เชน ปริมาณนํ้าตนทุน (ปริมาณนํ้าจืดทดแทน หนวยเปน ลบ.ม. ตอคน)
ซ่ึงพิจารณาจากปริมาณนํ้าทาท้ังปของแมนํ้าสายหลักหารดวยจํานวนประชากร ปจจุบัน
มีการคํานวณในระดับประเทศและระหวางประเทศ แตใชขอมูลและสมมติฐานท่ีแตกตาง
กัน33 ทําใหยากตอการนํามาใชและยังไมมีการจัดทําเปนขอมูลสถิติรายปโดยหนวยงาน
ราชการทําใหไมสามารถนํามาใชเปนตัวช้ีวัดได

ปจจุบัน มีนักวิชาการท่ีเสนอใหมีการวัดดัชนี “ความม่ันคงดานนํ้า” (water security) ซ่ึง
หากพิจารณานิยามของ “ความม่ันคงดานนํ้า” (ซ่ึงหมายถึง ความพอเพียงของ
ทรัพยากรนํ้าท้ังในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อสุขอนามัย การดํารงชีวิต รักษาระบบ

32 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.
2553 นําเสนอขอมูล ป 2552 ประเทศไทยมีความตองการนํ้า 76,563.8 ลานลบ.ม.ตอป ในขณะที่ปริมาณนํ้าที่สามารถ
นํามาใชไดในปจจุบัน 73,562.8 ลานลบ.ม.ตอป (ไมรวมปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ) ประกอบดวย ปริมาณนํ้าเก็บ
กักในอางเก็บนํ้าของเขื่อน นํ้าใตเขื่อนและนํ้าบาดาล ดังน้ัน จึงมีปริมาณการขาดแคลนนํ้าทั้งประเทศ 3,001 ลานลบ.ม.
ตอป เทียบกับขอมูลในรายงานประจําป 2554 ของกรมชลประทานที่อางถึงความตองการใชนํ้าทุกภาคสวน ปพ.ศ.
2552 อยูที่ 152,151 ลานลบ.ม. เปนความตองการนํ้าเพื่อการเกษตรสูงถึง 106,169 ลานลบ.ม. (รอยละ 65) รองลงไป
เปนการใชนํ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศ รอยละ 18 เพื่อการอุปโภคบริโภค รอยละ 15 การอุตสาหกรรม รอยละ 1.6 และ
การปศุสัตว รอยละ 0.4
33 ตัวอยางเชน ในรายงานประจําป 2554 กรมชลประทานรายงานวา ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าทาเฉล่ียรวมปละ
213,424 ลานลบ.ม. คิดเปนนํ้าทาเฉล่ีย 3,335 ลบ.ม.ตอคนตอป Maggie Black and Jannet King (2552) คํานวณวา
ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าทาเฉล่ีย 6,382 ลบ.ม.ตอคนตอป ในขณะที่ สุจริต คูณธนกุลวงศ (2555) คํานวณจากปริมาณ
นํ้าทาเฉล่ียของลุมนํ้าหลัก 9 ลุมนํ้า อยูที่ 2,868 ลบ.ม.ตอคนตอป ในป 2548
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นิเวศน และใชเปนปจจัยในการผลิต รวมท้ังเพียงพอท่ีจะใชสําหรับบรรเทาความเสี่ยง
อันเกิดจากนํ้าท่ีกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff,
2007 อางถึงใน สุจริต คูณธนกุลวงศและคณะ, 2556)) จะเห็นไดวา ดัชนีความม่ันคง
ดานนํ้าสามารถสะทอนระดับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในเร่ืองนํ้าได แตประเด็น
ทาทาย คือ การท่ียังไมมีการจัดทําตัวช้ีวัดความม่ันคงดานนํ้าในระดับประเทศ อีกท้ัง
ดัชนีความม่ันคงดานนํ้าจําเปนตองวิเคราะหมิติดานตางๆ ของทรัพยากรนํ้าท้ังในเชิง
คุณภาพ ปริมาณ (ความเพียงพอ) และประสิทธิภาพในหลายระดับ ตั้งแตระดับ
ครัวเรือน ระดับเมืองและลุมนํ้า (รวมท้ังมิติอื่นๆ เชน ภัยนํ้าทวมและภัยแลง) ดังน้ัน
คณะท่ีปรึกษาจึงเสนอใหมีการพัฒนาดัชนีความม่ันคงดานนํ้าในระดับประเทศและนําผล
การคํานวณดัชนีมาใชเปนตัวช้ีวัดหน่ึงในดัชนีอยูเย็นเปนสุข (กรณีน้ี อาจไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการใชคาดัชนีในการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุข)

2) ตัวชี้วัดทรัพยากรดิน นอกจากทรัพยากรนํ้าและปาไมแลว ทรัพยากรดินเปน
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตวและพืชและ
มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สถานการณความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินหรือในอีก
แงหน่ึง สถานการณความเสื่อมโทรมของดินจึงเปนประเด็นท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิง
ตอภาคเกษตรกรรมซ่ึงเกี่ยวโยงกับความม่ันคงดานอาหารของประเทศ อยางไรก็ดี จาก
การสืบคนขอมูลพบวา ประเทศไทยยังขาดแคลนขอมูลสถานการณภาพรวมของ
ประเทศท่ีเปนขอมูลเชิงสถิติรายป โดยขอมูลลาสุดท่ีจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดินและ
เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ ขอมูลในป 254734 นอกจาก
ประเด็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินแลว ยังมี
ประเด็นเกี่ยวกับการเขาถึงและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนธรรมซ่ึงเปน
ประเด็นในยุทธศาสตรท่ี 1 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยในสวนทรัพยากรดินจะเปน
เร่ืองการกระจายสิทธิการถือครองและใชประโยชนท่ีดินสําหรับเกษตรกรรายยอย ขอมูล
ท่ีควรจัดทําข้ึน คือ จํานวนเกษตรกรท่ีไรท่ีดินทําหรือหรือมีแตไมพอทํากิน ซ่ึงจากการ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติและสศช. พบวา ขอมูลท่ีมีการ
รายงานจะเปนขอมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีถือครองทําการเกษตรและขอมูลผูถือครองทํา

34 ขอมูลประเภทและเน้ือที่ดินที่มปีญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมของประเทศไทย จําแนกตามภาค
พ.ศ. 2547
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การเกษตรในลักษณะตางๆ รวมถึงผูท่ีเชาท่ีดิน แตมิไดมีการรายงานขอมูลตอเน่ืองทุก
ป สวนขอมูลการมอบสิทธิการใชประโยชนท่ีดิน (สปก.) มีเฉพาะขอมูลป 2549 – 2550

3) ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพนับวา
เปนประเด็นสําคัญประเด็นหน่ึงของการมีระบบนิเวศท่ีสมดุล อยางไรก็ดี ขอมูลท่ีมีการ
จัดทําและเผยแพรในประเทศยังไมสามารถนํามาพัฒนาเปนตัวช้ีวัดในดัชนีอยูเย็นเปน
สุขได เน่ืองจากไมมีการจัดทําขอมูลเชิงสถิติรายป โดยขอมูลท่ีมีการอางอิงในรายงาน
สถานการณสิ่งแวดลอม คือ จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุซ่ึงมี
การสํารวจและจัดทําทะเบียนรายการชนิดพันธุในปพ.ศ. 2548 และจะทําการสํารวจอีก
คร้ังในปพ.ศ. 2556-2557 (สํารวจทุก 10 ป) สวนขอมูลอื่นๆ เชน จํานวนประชากรสัตว
(เชน เสือโครง โลมาและปลาวาฬ) มีการรายงานเฉพาะปท่ีสํารวจและตามพื้นท่ีท่ีทําการ
สํารวจเทาน้ัน ทําใหยากตอการนําขอมูลมาจัดทําเปนตัวช้ีวัดในดัชนีอยูเย็นเปนสุขท่ี
คํานวณตอเน่ืองทุกป

4. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว จากท่ีตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว (ท่ีนอกเหนือจากประเด็นคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร) เปนตัวช้ีวัด means และมีความคาบเกี่ยวกับหลายมิติ อยางไรก็ดี หาก
พิจารณาตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีแมจะเปน means แตสะทอนความอยูเย็นเปนสุขไดและควรมีการ
พัฒนาข้ึน คือ ชุดตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน แมในรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดเสนอตัวช้ีวัด 10
ตัวช้ีวัดสําหรับประเด็นดังกลาวภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 แตคณะท่ีปรึกษาเห็นวา ตัวช้ีวัดท่ีควรมีการ
พัฒนาเพิ่มเติม ไดแก

 ชุดตัวช้ีวัดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) ในภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการและภาคเกษตรกรรม เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
และวัตถุดิบตางๆ ท้ังในแงพลังงาน ทรัพยากรนํ้า วัสดุและการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดและการจัดการของเสีย ปจจุ บัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
นักวิชาการเร่ิมมีการศึกษาประเด็นดังกลาวแตยังเปนลักษณะกระจัดกระจายและมิไดมี
การทําอยางตอเน่ือง จึงเสนอใหสศช. เปนเจาภาพในการขับเคลื่อนและผลักดันให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมกันจัดทําแผนงานและโครงการเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาและ
จัดทําเปนฐานขอมูลของประเทศเพื่อเปนขอมูลในการประเมินความคืบหนาของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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 ชุดตัวช้ีวัดดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเร่ิมมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการ
วิจัยและพัฒนาและจํานวนสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงานหมุนเวียน รวมท้ังการเก็บขอมูลเกี่ยวกับมูลคาเพิ่ม (สัดสวนตอ
GDP) และการจางงาน (สัดสวนตอการจางงานท้ังหมด) ในภาคการผลิตสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นอกจากน้ี ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีไดมีการเสนอในรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม แตยังไมมีการจัดเก็บขอมูลท่ีครบถวน สมบูรณ
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก “พื้นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนตอพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด” ซ่ึงปจจุบันมีเพียง
ขอมูลพื้นท่ีเกษตรอินทรียซ่ึงเปนรูปแบบหน่ึงของเกษตรกรรมย่ังยืน “สัดสวนมูลคาการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” ซ่ึงปจจุบัน มีเพียงขอมูลในสวนของหนวยงานภาครัฐและยัง
ไมมีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับสัดสวนมูลคาการจัดซ้ือจัดจาง ดังน้ัน จึงควรมีการจัดเก็บขอมูลพื้นท่ี
เกษตรกรรมย่ังยืนทุกรูปแบบ รวมท้ังขอมูลการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ของภาคเอกชน
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องคประกอบยอย: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประเด็นการวัด: การลดลงของคดีความรุนแรงและจํานวนอุบัติเหตุสามารถสะทอนถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสังคมโดยรวม

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนา ขอ 1. การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน และ ประเด็นการพัฒนา ขอ 2. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหทุกคนในสังคมไทย และยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1. จํานวนคดีเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสินตอประชากร
พันคน

คงเดิม แตทบทวนขอมูลที่ใช
ตัวชีว้ัดน้ีสามารถสะทอนความ
สถานการณความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสินของประชาชน แตปรับ
คําใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและปรับ
ขอมูลทีใ่ชซ่ึงเดิมมีปญหาในการนับ
ซํ้าจํานวนคดี (คดีอาญาบาง
ประเภทสามารถพจิารณาจัดอยูใน
กลุมประเภทความผิดไดมากกวา 1
รายการ) โดยนับจํานวนคดีตาม
ขอเสนอของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติซ่ึงไดกําหนดวธิีการคิด
“จํานวนคดีอาญาซ่ึงมีผลตอความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน” วา
ใหนับคดีที่รับแจง คดีกลุมที่ 1

ขอเสนอของสศช.: ใชจํานวนคดีที่
เกิดขึ้นต่ําสุดเปนเปาหมาย อยูที่
1.2 คดีตอประชากรพันคน
เมื่อตรวจสอบจํานวนคดี 15 ป
ยอนหลัง ตัง้แตป 2540 – 2554
พบวา ป 2554 มจีํานวนคดี
เกิดขึ้นต่ําที่สุด คือ 1.36 คดีตอ
ประชากรพันคนซ่ึงยงัสูงกวาคา
เกณฑเปาหมายที่ สศช. เสนอ จึง
เห็นวา คาเกณฑเปาหมาย 1.2
คดีตอประชากรพันคนเปนคาที่
เหมาะสมแลว
(กรณีเกณฑของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต:ิ ใชเกณฑคาเฉล่ีย 3 ป
ยอนหลังสําหรับเปาหมายของป

B/X*100 1. เว็บไซตสํานักงานตํารวจแหงชาติ (มขีอมูลตัง้แตป 2540 -
2555 โดยมีขอมูลลาสุดถึงเดือนกันยายน 2555)
http://statistic.police.go.th/dn_main.htm
2. เว็บไซตสํานักงานสถิติแหงชาติรวบรวมขอมูลเดียวกัน ตัง้แตป
2545 – 2554 แยกเปนรายกลุมคดี
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html
3. เว็บไซตสศช. รวบรวมขอมูลตั้งแตป 2540 – 2555 (update
ตามขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ) แตเลือกนําเสนอเฉพาะ
คดีกลุมที่ 2 คดีชีวติ รางกายและเพศ และคดีกลุมที่ 3 คดี
ประทุษรายตอทรัพย และคดียาเสพติด (จับ/ราย)
http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=131
หมายเหต:ุ สํานักงานตํารวจแหงชาตจิําแนกคดีอาญาออกเปน 5
กลุมคดี ไดแก 1. คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ (ฆา ปลน ชงิ
ทรัพย เรียกคาไถ วางเพลิง) 2. คดีชีวิต รางกายและเพศ (ฆาโดย
เจตนา/ไมเจตนา/โดยประมาท/พยายามฆา/ ทํารายรางกาย
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

เฉพาะคดีลักพาเรียกคาไถและคดี
วางเพลิง คดีกลุมที ่2 และ 3 ทั้ง
กลุม และคดีกลุมที่ 4 เฉพาะคดี
ยักยอกทรัพยและฉอโกงทรัพย

ถัดไป) ขมขืน) 3. คดีประทษุรายตอทรัพย 4. คดีที่นาสนใจ (โจรกรรมรถ
ปลนชิงรถยนต/แท็กซ่ี ขมขืนและฆา เรียกคาไถ ฉอโกง ยักยอก)
5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย (อาวุธปน การพนัน ยาเสพติด ประเวณี
วัตถุลามก)

2. อัตราการเสียชวีิตจาก
อุบัติเหตจุราจรทางบกตอ
ประชากรพันคน

เสนอใหม เน่ืองจากอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะอุบตัิเหตุจากการจราจร
เปนสวนหน่ึงที่กอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
ตัวชีว้ัดน้ี สศช. ไดเสนอเปนตัวชี้วัด
ที่ควรพฒันา (แตเสนอทั้งจราจรทาง
บก นํ้าและอากาศ) และเปนตัวชีว้ัด
หน่ึงของตัวชี้วัดความมั่นคงของ
มนุษยในประเด็นความปลอดภัยฯ

ใชเปาหมายของทศวรรษแหง
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.
2554 – 2563 ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตทุางถนนต่าํ
กวา 10 คนตอประชากร 1 แสน
คน ภายในป 2563

สวนเปาหมายในแผนแมบทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 –
2555 กําหนดอยูที่ 14.15 คนตอ
ประชากร 1 แสนคน ภายในป
2555 (อางถึงมาตรฐานของ UN
ที่เสนอใหประเทศสมาชิกควรลด
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจร
ทางถนนลงคร่ึงหน่ึงภายใน
ระยะเวลา 10 ป) ไมนํามาเปน
เปาหมายเน่ืองจากเปนเปาหมาย
ของป 2555

B/X*100 1. เว็บไซตศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
สถิติผูเสียชีวติ อางถงึขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/data-
statistics-th/statnormal
มีขอมูลตั้งแตปพ.ศ. 2549 – 2554
2. เว็บไซตสํานักงานตํารวจแหงชาติ
http://statistic.police.go.th/traff_main.htm
คดีอุบัติเหตจุราจร (มีจํานวนผูเสียชีวิต) ขอมูลตั้งแตป 2541 - ป
2555 (ถึงเดือนกันยายน)
3. เว็บไซตสํานักงานสถิติแหงชาติ
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html
อุบัติเหตุการจราจรทางบก อางถึงขอมูลจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (เปนขอมูลชุดเดียวกับ 2.)
หมายเหต:ุ พบวา ขอมูลตวัเลขผูเสียชีวิตจากศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (อางถึงใน 1.) ตางจาก
ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน ป 2553 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานตวัเลข
ผูเสียชีวิตอยูที่ 10,742 คน ขณะที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลีย่น
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

รายงานตัวเลขอยูที่ 7,468 คน
ขอมูลเปาหมายของทศวรรษฯ และเปาหมายในแผนแมบทฯ มา
จากเว็บไซตของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนฝายเลขานุการของศูนยฯ)
ขอมูลอีกสวนหน่ึง: อัตราการเสียชีวติดวยอุบัติเหตุและการเปนพิษ
จากเว็บไซตสํานักงานสถิติแหงชาติ ในหมวดสถิติพื้นฐานอนุกรม
เวลา (time-series)
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html
อางถึงขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
สาธารณสุข
ขอมูลลาสุด ป 2553 อยูที ่0.52/ประชากรพันคน (แตมิไดใชขอมลู
น้ี เน่ืองจากไมสามารถหาคาเปาหมายได)

3. (ตัวชี้วัดเสริม)
จํานวนคดียาเสพติดตอ
ประชากรพันคน

ยายมาเปนตัวชีว้ัดเสริม
เน่ืองจากจํานวนคดียาเสพติดทีม่าก
ขึ้นหรือนอยลงสวนหน่ึงขึ้นอยูกับ
ความเขมงวดของเจาหนาที่ในการ
ปราบปราม อีกทัง้สาเหตุการกอคดี
อาชญากรรมสวนหน่ึงมาจากผูตดิ
ยาเสพติด

คดียาเสพติดเปนหน่ึงในคดีภายใตกลุมคดีที่ 5 คดีที่รัฐเปน
ผูเสียหาย
1. เว็บไซตสํานักงานตํารวจแหงชาติ (มีขอมูลตัง้แตป 2540 -
2555 โดยมีขอมูลลาสุดถึงเดือนกันยายน 2555)
http://statistic.police.go.th/dn_main.htm
2. เว็บไซตสศช. รวบรวมขอมูลตั้งแตป 2540 – 2555 (update
ตามขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ) แตเลือกนําเสนอเฉพาะ
คดีกลุมที่ 2 คดีชีวติ รางกายและเพศ และคดีกลุมที่ 3 คดี
ประทุษรายตอทรัพย และคดียาเสพติด (จับ/ราย)
http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=131
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องคประกอบยอย: สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี

ประเด็นการวัด: มลภาวะตางๆ (คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า ขยะ) ไดรับการปองกันและดูแลแกไข การลดผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญเกือบทุกขอมีความเช่ือมโยงกับคุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังในทางตรงและทางออม โดยประเด็นการพัฒนาท่ีจะมีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
เชน การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ประเด็นขอ 2.) การสงเสริมภาคเอกชนใหดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(ประเด็นขอ 3.) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสก็จะสงผลตอการประหยัดพลังงานในภาคขนสง (ประเด็นขอ 4.) เปนตน  สวนประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ คือ ประเด็นขอ 7. การบริหารจัดการนํ้าและท่ีดินเพื่อสนับสนุนความม่ันคงดานอาหารและการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ และ ขอ 8. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สวนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3 ความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรท่ี
4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  และยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1. ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหัว
ประชากร

คงเดิม แตทบทวนขอมูลที่ใช
ตัวชีว้ัดน้ี แมจะมิไดสะทอน
ผลกระทบสุดทายของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
แตชีใ้หเห็นสถานการณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ของประเทศ และเปนตัวชี้วัดที่

คาเกณฑมาตรฐาน 2.4 ตัน/คน/
ปตามที ่สศช. อางถงึเปาหมาย
MDGs

B/X*100 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
http://www.eppo.go.th/info/9emission_stat.htm
ขอมูล CO2 per capita นําเสนอใน ppt ตั้งแตปค.ศ. 1987 –
2012 (เขาถึงขอมูลลาสุด วันที่ 13 เมษายน 2556)
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ใชใน MDGs สวนขอมูล
ผลกระทบจากภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาตจิะเปนตัวชี้วัดเสริม

2. รอยละของแหลงนํ้าที่มี
คุณภาพอยางต่ําอยูใน
เกณฑพอใชตอแหลงนํ้าทั้ง
ประเทศ

คงเดิม เน่ืองจากสามารถ
สะทอนสถานการณคุณภาพนํ้า
ของแหลงนํ้าผิวดินทัว่ประเทศ

ใชรอยละของแหลงนํ้าทีม่ี
คุณภาพอยางต่ําอยูในเกณฑ
พอใชตอแหลงนํ้าทั้งประเทศ
เทากับรอยละ 80 ตาม
เปาหมายในแผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. 2555 – 2559

(100/B)*X สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2554 รายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าสําคัญ 52 แหลงนํ้า (แมนํ้า 48
สายและแหลงนํ้าน่ิง 4 แหง) โดยประเมินจากมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าแหลงนํ้าผิวดิน คุณภาพนํ้าทีอ่ยูในเกณฑดี รอยละ 32 พอใช
รอยละ 45 และเส่ือมโทรม รอยละ 23

3. รอยละของการจัดการ
ขยะมูลฝอยชมุชนอยางถูก
หลักวิชาการตอปริมาณขยะ
มูลฝอยทัว่ประเทศ

คงเดิม แตปรับคําใหชัดเจน
ขึ้น และปรับเกณฑมาตรฐาน

คาเกณฑมาตรฐาน ปรับเปน
รอยละ 50 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ (นับปริมาณที่
ทิ้งลงถัง) ตามเปาหมายในแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 –
2559 (จากเดิมที ่สศช. ใชรอย
ละ 70)

X/B*100 สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคมุมลพิษ
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2551 - 2555

4. รอยละของจํานวนวันที่
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐาน

-ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด-
ปรับตัวชี้วัดใหสอดคลองกับ
ตัวชีว้ัดในแผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยดู
สัดสวนจํานวนวันที่คา PM10 อยู
ในเกณฑมาตรฐานตอจํานวน
วันที่ตรวจวัดทั้งหมดของสถานี

จํานวนวันที่คา PM10 อยูใน
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 98
ตามเปาหมายในแผนจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559

(100/B)*X สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (ขอ
ขอมูลโดยตรงจากหนวยงาน)
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ตรวจวัดอัตโนมัตทิุกแหง (63
สถานี))
การใชขอมูลจํานวนวันที่คา
PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน
(คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) สามารถ
บงชี้สถานการณคุณภาพอากาศ
ในแตละพื้นที่และในแตละ
ชวงเวลาไดดีกวาการวัดจาก
จํานวนสถานีตรวจวัดที่มี PM10

เกินมาตรฐานซ่ึงดูจากคาเฉล่ีย
รายป อีกทั้ง การดูจํานวนวันที่
เกินมาตรฐานยังสามารถใชเปน
ขอมูลในการกําหนดมาตรการ
แกไขปญหาในชวงเวลาน้ันๆ ได
เน่ืองจากบางพื้นที่อาจมีปญหา
เฉพาะบางชวงเวลาของป เชน
ภาคเหนือ

(ตัวชี้วัดเสริม)
ปริมาณและมูลคาความ
เสียหายจากภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ

เพื่อแสดงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ภัยพิบัตทิางธรรมชาติเนนมูลคา
ความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแลง

สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานสถิติส่ิงแวดลอมของประเทศ
ไทย 2553 มขีอมูลตั้งแตป 2543 – 2552
ฐานขอมูล สศช. ส่ิงแวดลอมทางสังคม
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.as
px?catid=9 สถานการณอุทกภยั/ภัยแลง/อัคคภีัย/ภัยหนาว/
วาตภัย ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2532 – 2553
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

(ตัวชี้วัดเสริม)
1. ปริมาณขยะชุมชน
2. ปริมาณของเสียและอัตรา
การนําขยะกลับมาใชใหม

เพื่ออธิบายเปนขอมูลเพิ่มเติม
ตัวชีว้ัดหลัก

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคมุมลพิษ
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2554

(ตัวชี้วัดเสริม)
จํานวนเร่ืองรองเรียนดาน
มลพิษ

การรองเรียนปญหามลพิษมายงั
หนวยงานภาครัฐ เปนกลไกหน่ึง
ในการสะทอนปญหามลพิษจาก
แหลงกําเนิดมลพษิที่ทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอน
ทั้งน้ี สศช. กําหนดใหเปน
ตัวชีว้ัดเสริมในดัชนีอยูเย็นเปน
สุขฯ อยูแลว แตเปล่ียนจากการ
ใชขอมูลจากแหลงเดียว (คพ.)
เปน 6 แหลง

1. รายงานสถานการณมลพษิของประเทศไทย ตั้งแตป 2550
นําเสนอขอมูลสถิติจํานวนเร่ืองรองเรียนมลพิษจากหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ 6 แหลง ไดแก กรมควบคมุมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการ
ประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ศูนยบริการรวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย

2. เว็บไซตของกรมควบคุมมลพษิ (ฝายตรวจและบังคับการ)
(http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_stat2552.html ) นําเสนอ
ขอมูลจํานวนเร่ืองรองเรียนทีแ่จงมายงักรมควบคมุมลพิษ (เปน
ขอมูลเดียวกับที่ สศช. นําเสนอในรายงาน)
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องคประกอบยอย: ระบบนิเวศที่สมดุล

ประเด็นการวัด: ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติของระบบตางๆ ไดแก ทรัพยากรปาไม (พื้นท่ีอนุรักษ) และทรัพยากรทะเล (ประมง)

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนา ขอ 1. การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน และ ประเด็นการพัฒนา ขอ 2. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหทุกคนในสังคมไทย และยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1. รอยละของพื้นที่ปา
อนุรักษตอพื้นที่ประเทศ

-เสนอใหม-
พื้นที่ปาอนุรักษมบีทบาทที่
สําคัญยิ่งในการรักษา
เสถียรภาพเชิงนิเวศวิทยา
และการอนุรักษความ
หลากหลายดานชวีวทิยา
เปนสถานที่พิเศษสําหรับ
การพักผอนหยอนใจ และ
เปนแหลงความรูทาง
การศึกษา
พื้นที่ปาอนุรักษสะทอนพื้นที่
ปาที่มีความอุดมสมบูรณและ
มีความหลากหลายทาง

เปาหมายที่ระบใุนแผนฯ 11 ไมนอยกวา
รอยละ 19 ของพื้นที่ประเทศ อยางไรก็
ดี หากดูขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษในป
2554 พบวา มีสัดสวนอยูที่รอยละ 20
ของพื้นที่ประเทศแลว (ดังน้ัน เปาหมาย
ที่ตั้งไวในแผนฯ 11 บรรลุแลว จงึไมทา
ทาย) มขีอสังเกตวา เปาหมายในแผนฯ
มีการปรับเปล่ียนอยูหลายคร้ัง แผนฯ
10 อยูที่รอยละ 18 แผนฯ 7 - 9 อยูที่
รอยละ 25 แผนฯ 6 อยูที่รอยละ 15
คณะวิจัยเสนอใชรอยละ 25 เปนคา
เกณฑมาตรฐานในการคิดดัชนีอยู
เย็นเปนสุขฯ

X/B*100 สํานักงานสถิติแหงชาติ เว็บไซตสํานักงานสถิติแหงชาติ อางถึง
ขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุพืช ปพ.ศ.
2550 – 2554 (ไมนับรวมพื้นที่สวนพฤกษศาสตรและสวนรุกข
ชาติ) // พื้นที่ประเทศ 513,114 ตร.กม.
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ชีวภาพไดมากกวาพื้นที่ปา
ซ่ึงตามนิยามไดรวมถงึ “ปา
โครงการ” หรือ “พื้นที่ปา
ปลูก” ซ่ึงเปนพื้นที่ปาไมที่
ไดรับการปลูกตนไมขึ้นใหม
และมีการดูแลรักษาใหคง
สภาพเปนปาตอไปตอเน่ือง
ไมนอยกวา 2 ป ดังน้ัน
พื้นที่ปาปลูกที่เพิ่ง
ดําเนินการจะไมสะทอน
สภาพความเปนปาที่มีความ
อุดมสมบูรณ

ไมพบการระบุเปาหมายในเว็บไซตและ
แผนของกรมอุทยานฯ เชนใน
แผนปฏิบัติราชการส่ีป (พ.ศ. 2555 –
2558) ของกรมอุทยานฯ มิไดระบุ
เปาหมายการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ หากแต
ระบุ เปาหมายพื้นทีป่าอนุรักษไดรับการ
คุมครอง ปองกันอยูที่ 73 ลานไร
(ยุทธศาสตรที ่2)

2. ปริมาณสัตวนํ้า
เศรษฐกิจ (เฉพาะปลา
หนาดิน) ที่จับไดในอาว
ไทย

คงตัวชี้วัดเดิม
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ปลาหนาดินสามารถสะทอน
ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรและระบบนิเวศ
ชายฝง

ใชปริมาณสัตวนํ้าเศรษฐกิจ (เฉพาะปลา
หนาดิน) ที่จับไดในอาวไทยตอชัว่โมง
เทากับ 10 กิโลกรัมตอชัว่โมงเปนเกณฑ
มาตรฐาน

X/B*100 เว็บไซตกรมประมง สํานักงานวิจัยและพฒันาประมงทะเลไดนํา
ขอมูลขึ้นเวบ็ไซตตัง้แตป 2553 เปนตนมา
http://www.fisheries.go.th/marine/KnowladgeCenter/CPUE/
CPUE.html

(ตัวชี้วัดเสริม)
สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่
ประเทศ

ปรับเปนตัวชี้วัดเสริม เพื่อ
อธิบายใหเห็นภาพรวมของ
พื้นที่ปาของประเทศ

สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานสถิติส่ิงแวดลอมของประเทศ
ไทย 2553 มขีอมูลพื้นที่ปาไม ป 2534 2536 2538 2541 2543
2547 2549 และ 2551

(ตัวชี้วัดเสริม)
สัดสวนพื้นที่ปาชายเลน

พื้นที่ปาชายเลนสะทอน
สถานการณทรัพยากรทาง

ในแผนฯ 11 ระบุเปาหมายเพิ่มพื้นที่ปา
ชายเลนไมนอยกวาปละ 5,000 ไร

สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานสถิติส่ิงแวดลอมของประเทศ
ไทย 2553 มขีอมูลพื้นที่ปาชายเลน ป 2534 2536 2539 2541
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ตอพื้นที่ประเทศ ทะเลและชายฝง การ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ปาชาย
เลนมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศปาชายเลนซ่ึงสงผล
กระทบตอระบบนิเวศอ่ืน
ดวย เชน ระบบนิเวศแนว
ปะการัง ระบบนิเวศแหลง
หญาทะเล

2543 และ 2547
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ระบุพื้นที่ปาชายเลนใน
ปจจบุัน อยูที่ 1.5 ลานไร ไมมีขอมูลเชิงสถิติรายป
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/mangrove-lesson2.php
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
(สผ.) รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553
รายงานพื้นที่ปาชายเลน ป 2547 และ 2552 (หนวย: ไร) (อาง
ถึงขอมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) (หนา 131)

(ตัวชี้วัดเสริม)
จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่
ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ

เพื่อชี้ใหเห็นถงึสถานการณ
ปญหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
(2555) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559
ขอมูลประกอบตวัชีว้ัดน้ี ที่อยูในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม
ฯ จะเหมือนกับขอมูลในเว็บไซตของ สผ.
เว็บไซต สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม http://chm-
thai.onep.go.th/chm/red_animal.html

(ตัวชี้วัดเสริม) คดีการ
กระทําผิดดานสัตวปา
-จํานวนสัตวมีชวีิตและ
ซากสัตวที่มีการลักลอบคา

เพื่อชี้ใหเห็นแนวโนมของ
ปญหาที่เปนภัยคุกคามการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
(สผ.) รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553
รายงานขอมูล ตั้งแตปงบประมาณ 2547 – 2553 (หนา 187)
ขอมูลจากเว็บไซต กรมอุทยานฯ update ปงบประมาณ 2554
และ 2555
http://www.dnp.go.th/Lawsuit/2554101-25550930.pdf
http://www.dnp.go.th/Lawsuit/case260954.pdf
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องคประกอบยอย : เศรษฐกิจสีเขียว

หลักการและเหตุผล: ประเด็นพัฒนาและยุทธศาสตรท่ีเสนอในแผนฯ ฉบับท่ี 11 ไดระบุถึงการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวและใหความสําคัญกับการลงทุนท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมคารบอนต่ําท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสอดคลอง
กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว อยางไรก็ดี เน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคารบอนต่ําเปนแนว
ทางการพัฒนา (means) มิใชผลของการพัฒนา (ends) ของดัชนีอยูเย็นเปนสุขและขณะน้ี ภาครัฐกําลังอยู
ระหวางการยกรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green growth) ซ่ึงมีตัวช้ีวัดชุดเดียวกับท่ี
คณะท่ีปรึกษาเสนอ คณะท่ีปรึกษาจึงเสนอเพื่อใชอธิบายแนวการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีจะ
นําไปสูการมีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีและระบบนิเวศท่ีสมดุลอันเปนเปาหมายสุดทายท่ีสะทอนความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันของสังคมไทย อยางไรก็ดี คณะท่ีปรึกษาไดนําตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัดจากชุดตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสี
เขียวมาคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขเพื่อเปนทางเลือกในการพิจารณา

ประเด็นการวัด: การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน ดูจากสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สัดสวนพื้นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตรอินทรีย) และสัดสวนการใชสารกําจัดศัตรูพืชตอพื้นท่ีการเกษตร
ท้ังหมด  ตัวช้ีวัดท่ีเสนอ ไมสามารถครอบคลุมตัวช้ีวัดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากขอจํากัดของ
ขอมูลและยังไมมีตัวช้ีวัดท่ีสะทอนการปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง  ดวยเหตุน้ี ไดเสนอตัวช้ีวัดเสริม ประกอบดวยความเขมการใชพลังงาน จํานวน
สถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองเปนอุตสาหกรรมสีเขียว สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี และสัดสวน
มูลคาการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐ)

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม:

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ย่ังยืน และยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

แนวคิดใหมท่ีเกี่ยวของ ไดแก เศรษฐกิจสีเขียว การเติบโตสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียวและสังคมคารบอนต่ํา
โดยองคประกอบยอยในสวนน้ี จะมุงเนนตัวช้ีวัดท่ีเปน แนวทางการพัฒนา (means) ท่ีนําไปสูเศรษฐกิจสี
เขียวและสังคมคารบอนต่ํา โดยการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อการผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทุนธรรมชาติ (นํ้า พลังงาน วัสดุ) ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงการลงทุนและสรางนวัตกรรมในเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและในภาค
การผลิตและบริการดานสิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

เปาหมาย แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1. สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกตอปริมาณการใช
พลังงานขั้นสุดทาย

การเพิ่มสัดสวนใชพลังงาน
ทดแทน/พลังงานทางเลือก แทน
การใชพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลจะชวยสนับสนุนการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

เปาหมายในยทุธศาสตรการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจฯ เพิ่ม
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก ไมนอยกวารอย
ละ 19 (ภายในป 2559) ในขณะที่
กระทรวงพลังงานกําหนดเปาหมาย
ไวที่รอยละ 25 ภายในป 2564 ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป
(พ.ศ. 2555 – 2564)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
รายงานพลังงานของประเทศไทย 2554
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2554
http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/alternative_
54/alternative_54.pdf
ป 2555 ใชขอมูลจาก “สถิติพลังงานของประเทศไทย (เบื้องตน)”
http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/statistics_2
012_5mar56/thailand%20energy%20statistics%202012%20na%
205%20march%202013_1.pdf

เปาหมาย: http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf
2. สัดสวนพื้นที่ทํา
เกษตรกรรมยัง่ยืน (พื้นที่
เกษตรอินทรีย) ตอพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด

สะทอนการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมวา
เปนไปในทิศทางทีย่ั่งยืนหรือไม
เกษตรกรรมเคมีและการผลิตทาง
การเกษตรเชิงเด่ียวเปนสาเหตุ
สําคัญในการปลอยกาซเรือน
กระจก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
ปุยเคมแีละสารเคมีกําจัดศตัรูพชื
โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญของการปลอยกาซ
ไนตรัสออกไซด

แผนฯ ฉบับที่ 11 (ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคเกษตรฯ) กําหนด
เปาหมาย “เพิ่มพื้นที่การทํา
เกษตรกรรมยัง่ยืนอยางนอยรอยละ
5 ตอป" สอดคลองกับแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555 –
2559 ซ่ึงไดกําหนดตัวชี้วัด “พื้นที่
เกษตรกรรมยัง่ยืนเพิม่ขึ้นอยางนอย
รอยละ 5 ตอปของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด”
ในสวนของเปาหมายพื้นที่เกษตร
อินทรีย ในแผนปฏิบตัิการภายใต
แผนยุทธศาสตรการพฒันาเกษตร

ปจจบุัน หนวยงานรับผิดชอบอยูระหวางการรวบรวมขอมูลพื้นที่
เกษตรกรรมยัง่ยืน จึงใชขอมูลพืน้ที่เกษตรอินทรียซ่ึงเปนรูปแบบหน่ึง
ของเกษตรกรรมยั่งยืน
-สหกรณกรีนเนท จํากัด/มูลนิธสิายใยแผนดิน

http://www.greennet.or.th/ รวบรวมขอมูลพื้นที่เกษตรอินทรียใน
ประเทศไทย (ไร) ตั้งแตป 2541 มีขอมูลลาสุดถึงป 2553
จากการสํารวจของมูลนิธิสายใยแผนดิน/กรีนเนท พื้นที่เกษตรอินทรีย
ของประเทศไทยขยายตัวเพิม่ขึน้เปน 0.212 ลานไร ในป พ.ศ. 2553
หรือคิดเปน 0.162% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศซ่ึงมี
อยู 131.27 ลานไร และมีฟารมเกษตรอินทรีย 7,405 ฟารม หรือคิด
เปนสัดสวน 0.145% จากจํานวนฟารมทั้งหมดในประเทศ 5,100,000
แหง
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

เปาหมาย แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

อินทรียแหงชาติ ฉบบัที่ 1 พ.ศ.
2551 – 2554 ยุทธศาสตรที่ 2 ได
กําหนดเปาหมายการปรับเปล่ียน
การทําเกษตรเคมมีาเปนเกษตร
อินทรียในพื้นทีไ่มนอยกวา 200,000
ไร เกษตรกรไมนอยกวา 38,000
ราย
ในรางยุทธศาสตรการพฒันาเกษตร
อินทรียแหงชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.
2556 – 2559) กําหนดเปาหมาย
“พื้นที่การผลิตในรูปแบบเกษตร
อินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป” ซ่ึง
คิดเปนเปาหมาย สัดสวนรอยละ
0.29 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
ในป 2559 (ปสุดทายของแผนฯ)

ฐานขอมูลของ Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-
dynamic.html?&L=0 มีการจัดทําขอมูลสถิตแิละรายงานประจําป
เก่ียวกับพื้นที่เกษตรอินทรียทั่วโลก สําหรับประเทศไทย ในฐานขอมูล
มีขอมูล ตั้งแตป 2548 - 2554 ป 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตร
อินทรียทั้งหมด 34,829 เฮกตาร คิดเปน 0.18% ของพื้นที่
เกษตรกรรมทัง้หมด ทั้งน้ี ขอมลูประเทศไทยมาจากสหกรณกรีนเนท
หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ
-กระทรวงพาณิชย ศูนยปฏิบัติการขอมูลการตลาดสินคาเกษตร
อินทรีย http://www.organic.moc.go.th/ ไมมีสรุปขอมูลสถิติรายปใน
ภาพรวมพื้นที่เกษตรอินทรีย แตเปนฐานขอมูลใหสืบคนตามประเภท
สินคา จังหวัด/ภาพรวมทั้งประเทศ และป
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในเว็บไซต เมนู “ขอมูลและสถิติ” ไม
พบขอมูลเก่ียวกับพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย
-คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ (เดิม สศช. เปนฝาย
เลขานุการ ปจจบุันเปล่ียนเปนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) มกีาร
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที ่1
พ.ศ. 2551 – 2554 ปจจบุัน ไดมีการจัดทํารางยุทธศาสตรฯ พ.ศ.
2556 – 2559 จากการตรวจสอบเว็บไซต สศก. ยังไมพบขอมูลสถิติ
เก่ียวกับเกษตรอินทรีย

3. สัดสวนปริมาณการ
นําเขาสารกําจัดศัตรูพชืตอ
พื้นที่การเกษตรทัง้หมด

เพื่อแสดงใหเห็นสถานการณ
แนวโนมการใชสารเคมใีนภาค
เกษตรซ่ึงสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภยั

ในแผนยทุธศาสตรการจัดการ
สารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2555 – 2564) มิไดระบุเปาหมายใน
การลดการใชสารเคมีในภาค

เว็บไซตสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานปริมาณและมูลคาการ
นําเขาสารกําจัดศัตรูพชื ป 2545-2555 และขอมูลการใชที่ดิน (ขอมูล
พื้นที่การเกษตร) ป 2545 – 2554
ขอจํากัด คือ ไมมขีอมูลการผลิตและจําหนายสารกําจัดศตัรูพืชใน
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ของผูผลิต (เกษตรกร) และ
ผูบริโภค

เกษตรกรรม หากแตระบุเปาหมาย
ในเร่ืองการมีกลไกและระบบบริหาร
จัดการสารเคมีและทุกภาคสวนมี
ศักยภาพในการปองกันและควบคุม
ผลกระทบตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากสารเคมี
ดวยเหตุน้ี จึงใชคาเฉล่ียสัดสวนการ
นําเขาสารกําจัดศัตรูพชืตอพื้นที่
การเกษตร ในชวงแผนพฒันาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

ประเทศ

(ตัวชี้วัดเสริม)
4. ความเขมการใชพลังงาน
หรือการใชพลังงานขั้น
สุดทายตอ GDP at 1988
Price (toe/ลานบาท)

สะทอนประสิทธิภาพการใช
พลังงานโดยรวมของประเทศตอ
การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
เน่ืองจากพลังงานสวนใหญไดจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลซ่ึงเปนทรัพยากร
ที่ใชแลวหมดไปและเปนสาเหตุ
หลักของการเกิดมลพษิทาง
อากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังน้ัน หากมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธภิาพ ก็จะ
สงผลตอการลดปญหามลพษิและ
การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ที่เกิดจาก
การใชพลังงานลงอีกดวย

เปาหมายในยทุธศาสตรการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจฯ ภายใต
แผนฯ 11 ลดความเขมการใช
พลังงานลง รอยละ 2

เว็บไซตสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
http://www.eppo.go.th/info/7economic_stat.htm
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

เปาหมาย แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

(ตัวชี้วัดเสริม)
5. จํานวนสถาน
ประกอบการที่ไดรับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขยีว

สะทอนการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมมากขึ้นซ่ึงจะสง
ผลบวกตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
และฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ขอจํากัดของตัวชี้วัดน้ี คือ อาจ
มิไดสะทอนผลการดําเนินงานใน
เชิงคุณภาพโดยตรง

เปาหมายของ อก. : จํานวนโรงงาน
ไมนอยกวาคร่ึงหน่ึง (นับเฉพาะ
โรงงานประเภทที่ 3 กอนซ่ึงมี
ประมาณ 70,000 โรง) ไดรับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขยีว

กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เร่ิมตั้งแตป
2554
ในชวงป 2554 – 2555 มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวและผานการประเมินแลวจํานวน 3,667 ราย
แบงเปนระดับที่ 1 จํานวน 1,619 ราย ระดับที่ 2 จํานวน 870 ราย
ระดับที่ 3 จํานวน 1,162 ราย และระดับที่ 4 จํานวน 30 ราย
http://www.greenindustrythailand.com/cms/index.php

(ตัวชี้วัดเสริม)
6. ปริมาณการผลิตและการ
นําเขาสารเคมีและสัดสวน
เกษตรกรที่มคีวามเส่ียงและ
ไมปลอดภัยจากสารเคมี
การเกษตร

เพื่อแสดงใหเห็นสถานการณ
แนวโนมการใชสารเคมใีน
ภาพรวมและความเส่ียงตอผูใช
โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่ีความเส่ียง
ตอการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพชื

1. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ประจําป ของกรม
ควบคุมมลพิษ รายงานขอมูลปริมาณการนําเขาและผลิตสารเคมี
(ภาพรวม) รวมทั้งจํานวนผูปวยและผูเสียชีวติเน่ืองจากไดรับพิษจาก
สารอันตรายทางการเกษตรและสารอันตรายทางอุตสาหกรรม
(รวบรวมขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข)
2. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคมุโรค
รายงานผลการสํารวจการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพชืของเกษตรกร ป
2555

(ตัวชี้วัดเสริม)
7. สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจาก
สารเคมี

โรงงานอุตสาหกรรมทุกแหงจะมี
การใชสารเคมแีละการเกิดกาก
ของเสียทั้งของเสียอันตรายและ
ของเสียไมอันตราย หาก
ภาคอุตสาหกรรมมีการพฒันาไปสู
อุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงหมายถึง
การที่ผูประกอบการมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ

1. สถิติอุบัตภิัยฉุกเฉินจากสารเคมี กรมควบคมุมลพษิ จาก รายงาน
สถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2554 (ขอมูลตัง้แตป 2550 –
2554)
2. สถิติอุบัตภิัยวตัถุเคมี รวบรวมโดยหนวยขอสนเทศวตัถุอันตราย
และความปลอดภยั ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการส่ิงแวดลอมและ
ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวบรวมเหตุการณ
อุบัติภัยสารเคมจีากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมทั้งสถติิจากกรมควบคุม
มลพิษ จัดทําสถิตวิิเคราะหจําแนกเหตุการณตามประเภทสารเคมี
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

เปาหมาย แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ส่ิงแวดลอมมากขึ้น การเกิด
อุบัติภัยสารเคมีซ่ึงรวมถึงการ
ลักลอบทิ้งกากของเสียควรจะลด
นอยลง

http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-Number.asp

(ตัวชี้วัดเสริม)
8. สัดสวนมูลคาการจัดซ้ือ
จัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใน
หนวยงานภาครัฐตอ
งบประมาณแตละป

สะทอนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคไปสูการบริโภคทีย่ั่งยืน
โดยเร่ิมจากหนวยงานภาครัฐซ่ึง
เปนผูบริโภครายใหญและสามารถ
กระตุนใหเกิดตลาดสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
สอดคลองกับตัวชี้วัดในแผนการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.
2555 – 2559 และรางยุทธศาสตร
การเติบโตที่เปนมติรกับ
ส่ิงแวดลอม

(ราง) แผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ป 2555 - 2559
กําหนดเปาหมายในเชิงปริมาณ แต
มิไดกําหนดเปาหมายในเชงิมูลคา
โดยเปาหมายในเชงิปริมาณ
กําหนดให สัดสวนปริมาณสินคาที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตอปริมาณ
จัดซ้ือจัดจางทั้งหมดไมนอยกวารอย
ละ 90 ภายในป พ.ศ. 2559

สวนเทคโนโลยีการจัดการมลพษิ ฝายคุณภาพส่ิงแวดลอมและ
หองปฏิบตัิการ กรมควบคมุมลพิษ
ศูนยรวมขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
http://ptech.pcd.go.th/gp/main/reporter.php?report=plaeselogin
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานตางๆ (ปริมาณและมลูคา)
ตามปงบประมาณ ตั้งแตป 2551 - 2554 (ป 2555 มิไดมีการจัดเก็บ
ขอมูล)
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5.6 องคประกอบหลักสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

5.6.1 การทบทวนองคความรูของแนวคิดที่เก่ียวของในตัวชี้วัด

องคประกอบท่ี 6 ของดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย คือ สังคมประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภิบาล คือ สภาพท่ีคนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ มีความสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของความ
ยุติธรรมยอมรับเคารพและปฏิบัติตอผูอื่นโดยคํานึงถึงความเทาเทียมกัน และรวมบริหารจัดการ
ประเทศกับภาครัฐ เพื่อใหเกิดความโปรงใส คุมคา และเปนธรรม นําไปสูสังคมสมานฉันท มีสันติสุข
อยางย่ังยืน สามารถอยูรวมกับนานาอารยะประเทศไดอยางเปนมิตร สภาพการเมืองการปกครองของ
ไทย โดย สศช.ไดใหเหตุผลถึงความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพวา
จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนในสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทา
เทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม จากความหมายของ “สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล”
ดังกลาวไดมีการแยกองคประกอบยอย 3 องคประกอบ ไดแก

1) การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีความตื่นตัว รูจักรักษาสิทธิ หนาท่ี
และเสรีภาพในสวนของตนเองและประพฤติปฏิบัติตามสิทธิหนาท่ีของตนเอง และเคารพสิทธิ หนาท่ี
ของบุคคลอื่น ตลอดจนมีความกระตือรือรนเขารวมบริหารและพัฒนาประเทศ

2) สังคมที่มีธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท่ีดี มี
ระบบโครงสราง กฎเกณฑ กระบวนการและกลไกการดําเนินงาน และการตรวจสอบท่ีมีคุณธรรม
นิติธรรม ความโปรงใส ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมและความคุมคาในการใชทรัพยากร

3) ความสมานฉันท หมายถึง สังคมท่ีอยูรวมกันฉันทกัลยาณมิตร มีความพอใจรวมกัน มี
ความเห็นพองกัน พรอมยอมรับความแตกตาง หลากหลายดานเช้ือชาติ ความเช่ือ วัฒนธรรม และ
ศาสนาของกลุมคนในสังคม เพื่อประโยชนของสวนรวม

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนกรอบแนวคิดและองคประกอบยอยท้ัง 3 องคประกอบขางตน เห็นวา
แนวคิดขององคประกอบหลัก (สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล) มีความเหมาะสมในการสะทอน
ความอยูเย็นเปนสุขในมิติสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล แตมีจํานวนตัวช้ีวัดนอยยังไมเพียง
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พอท่ีจะสะทอนสังคมท่ีเปนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลท่ีเช่ือมโยงในทุกระดับจากระดับบุคคลไป
สูชุมชนและประเทศ  รวมท้ังเปนการพิจารณาในมุมมองจากภาครัฐสูสังคม แตไมไดมองจากมุมมอง
ภายนอกท่ีสะทอนภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับประเทศท่ีไมไดมีการกลาวถึง
กระบวนการในการบริหารงานภาครัฐท่ีควรมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีองคประกอบหลัก 10
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา
หลักการมีสวนรวม  หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.6.2 ศึกษาประเด็นพัฒนา 9 ประเด็นและ 6 ยุทธศาสตร แนวคิดใหมที่มีผลตอการปรับปรุง
ดัชนี

โดยท่ีการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข เปนการสะทอนเปาหมายสุดทายของการ
พัฒนา (Ends) และตองพิจารณาเช่ือมโยงใหสะทอนถึงวิธีการ (Means) ตางๆ ท่ีจะสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายความอยูเย็นเปนสุขดวย โดยแบงดัชนีช้ีวัดความสุขเปน 3 ระดับ คือ ระดับสังคมไทย ระดับ
ชุมชน และระดับครอบครัว/บุคคล ดังน้ัน ตัวช้ีวัดในองคประกอบหลัก “สังคมประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภิบาล” จึงตองสะทอนใหเห็นสถานะปจจุบันและแนวโนมของ 1) การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
2) สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล และ 3) สังคมสมานฉันท เปนหลัก สวนประเด็นพัฒนาและยุทธศาสตรตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติน้ันเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการ (means) ท่ีจะนําไปสูความอยูเย็น
เปนสุขฯ ท่ีสะทอนผาน 3 แงมุมดังกลาว จึงอาจจัดเปนตัวช้ีวัดท่ีใชอธิบายเสริมในการวิเคราะห
ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมีผลตอความอยูเย็นเปนสุขฯ ใหชัดเจนย่ิงข้ึน

5.6.2.1 แนวคิดใหม
แนวคิดใหมในมิติสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลจะเปนการทบทวนแนวคิดท่ี

สําคัญ 3 เร่ือง คือ (1) แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ไดแก คุณภาพประชาธิปไตย (Quality of
Democracy) ประกอบดวยประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ประชาธิปไตยแบบผูแทน
(Representative Democracy) ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) และ
การเมืองภาคพลเมือง (Civil Politic) (2) แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ไดแก การบริหารราชการแบบมี
สวนรวม (Participatory Governance) และ (3) แนวคิดเกี่ยวกับสังคมสมานฉันท ซ่ึงเปนคําตอบหน่ึง
ของสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา จึงถูกหยิบยกข้ึนมาเสนอไวในท่ีน้ีดวยเน่ืองจากเปนหน่ึงในวิธีการหรือ
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กระบวนการทางประชาธิปไตย เพราะเช่ือวาจะเปนหนทางหน่ึงท่ีนําสังคมประชาธิปไตยไปสูสังคม
สมานฉันทได

1) คุณภาพประชาธิปไตย

สาระสําคัญของเน้ือหาคุณภาพประชาธิปไตยท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี ประกอบดวย ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม สําหรับเน้ือหา
ท่ัวไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการกลาวถึงพัฒนาการของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย หลักการพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และรูปแบบของ
ประชาธิปไตยในภาพกวาง จากน้ันจึงเปนเน้ือหาแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยทางตรงและ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีหลายภาคสวนไดหยิบยกและเสนอข้ึนมา เพราะ
พัฒนาการประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีผานมาในสังคมไทย ไมไดนํามาซ่ึงจุดมุงหมายสูงสุดของ
ประชาธิปไตยในแบบท่ีควรจะเปน

2). ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

2.1) ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

คําวา “ประชาธิปไตย” (democracy) มีรากศัพทมาจากภาษากรีกโบราณวา “demokratia” ซ่ึง
หมายถึง “การปกครองโดยประชาชน” (popular rules หรือ rule of the people) เม่ือกลาวถึงระบอบ
การเมือง คําน้ีมักหมายถึงระบอบท่ีประชาชนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมการเมืองรวมกันตัดสินใจในเร่ือง
ท่ีเกี่ยวของกับสังคมสวนรวม โดยทุกคนมีอํานาจการตัดสินใจท่ีเทาเทียมกัน (equal power) อยางไรก็
ดี ประชาธิปไตยมีความหมายท่ีลึกซ้ึงและกินความหมายกวางกวาน้ันในเชิงอุดมคติทางการเมือง

หากกลาวถึงการปกครองโดยประชาชน (popular rule) เราอาจใหขอบเขตถึงการปกครองท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในความหมายแบบแคบ (narrow meaning) หรือความหมายแบบกวาง (broad
meaning) ก็ได สําหรับความหมายแบบแคบ การปกครองโดยประชาชนคือการยึดหลักตัดสินใจโดยใช
เสียงขางมาก (majority rule) หมายถึงวา สังคมการเมืองจะเลือกดําเนินนโยบายหรือออกกฎหมาย
โดยรับฟงความตองการของประชาชนท่ีเปนเสียงสวนใหญ เพราะเช่ือกันวาหลักเสียงขางมากเปน
กระบวนวิธี (procedure) ในการตัดสินใจท่ีดีและสมเหตุสมผลท่ีสุด อยางไรก็ดี ขอจํากัดของการเขาใจ
การปกครองโดยประชาชนในความหมายแบบแคบน้ี ไมสามารถตอบคําถามในประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย เชน ผูท่ีควรเปนผูปกครอง (who rules) กระบวนการในการปกครอง (by what
procedures) ความจําเปนของกระบวนปกครองแบบเสียงขางมาก และขอบเขตในการใชหลักเสียงขาง
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มาก (within what limits) หรือเร่ืองท่ีตองใชการตัดสินใจโดยเสียงขางมาก (over what matters)
รวมถึงระดับของการมีสวนรวมไตรตรองเพื่อการตัดสินใจท่ีเหมาะสม (with what degree of
deliberation) คําถามเหลาน้ี ชวยสะทอนความเปนประชาธิปไตยท่ีแทจริง และเม่ือความหมายแบบ
แคบไมไดใหคําตอบอะไรไว ก็เทากับวาความหมายท่ีวาน้ียังไมใชความหมายท่ีดีพอสําหรับ
ประชาธิปไตยท่ีเปน “การปกครองโดยประชาชน” เพราะการปกครองโดยประชาชนนาจะมีความหมาย
ท่ีกวางไปกวาการยึดหลักเสียงขางมากในการตัดสินใจ

การปกครองโดยประชาชนในความหมายแบบกวาง หมายถึง การปกครองท่ีนําไปสูสิ่งดีงาม
อยางครบถวนสําหรับมนุษย เปนความหมายท่ีช้ีชัดวาการปกครองโดยประชาชนตองเปนไปเพื่อสิ่งท่ีดี
สําหรับมนุษย (the good) เสมอ อยางไรก็ดี ความหมายแบบกวางก็ยังมีขอจํากัดตรงท่ีไมไดใหความ
กระจางวาสิ่งท่ีดีน้ันหมายถึงอะไรบาง ทําใหในปจจุบันย่ิงกอความขัดแยงระหวางกลุมผูท่ีเห็นดวยและ
ผูท่ีไมเห็นดวยกับประชาธิปไตย เพราะเกิดขอคําถามวาทายท่ีสุดแลวประชาธิปไตยได นํามาซ่ึงสิ่งท่ีดี
สําหรับมนุษยจริงหรือไม อยางไรก็ดี ประชาธิปไตยดูจะเปนรูปแบบการปกครองท่ีคนสวนใหญใหการ
ยอมรับมากท่ีสุด ดวยเหตุท่ีวาเปนการปกครองท่ียึดโยงกับประชาชนและมีหลักในการปกครองท่ีเปน
ธรรมมากท่ีสุดน่ันเอง

ความหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น คําวา “ประชาธิปไตย” ประกอบดวยคําวา “ประชา” หมายถึงหมูคนคือปวงชน กับคําวา”
อธิปไตย” หมายถึงความเปนใหญ คําวา “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเปนใหญของปวงชน” ซ่ึง
ตรงกับท่ีราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย” วา “แบบการปกครองท่ีถือมติ
ปวงชนเปนใหญ” ท้ังน้ี การท่ีปวงชนจะมีความเปนใหญในการแสดงมติไดน้ัน ปวงชนน้ันตองมี “สิทธิ
และหนาท่ีของมนุษยชน” อันเปนสิทธิ และหนาท่ี ตามธรรมชาติของทุกคนท่ีเกิดมาเปนมนุษย

เราอาจสรุปไดวา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ โดยอาศัยหลักการของการแบงแยกอํานาจ และ
หลักการท่ีวาดวยความถูกตองแหงกฎหมาย ผูปกครองประเทศท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เปนเพียงตัวแทนท่ีไดรับมอบอํานาจใหใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
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2.2)  พัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย เปนระบอบการปกครองท่ีเปนผลจากการตอสู พัฒนาการทางความคิด และ
การศึกษาในอดีต กลาวคือ ประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการจากการฟนฟูทางการศึกษา การแสวงหา
เสรีภาพในการนับถือศาสนา การตอตานของขุนนางตอระบอบกษัตริย การเรียกรองของชนช้ันกลาง
ตอขุนนาง และการพัฒนาทางความคิดของนักคิดนักเขียนตางๆ ทําใหเกิดรูปแบบการปกครองท่ี
เรียกวา “ประชาธิปไตย” ข้ึน

ประชาธิปไตยแบบดั้งเดิม หรือ ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) มาจาก
ความหมายดั้งเดิมวาประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (Pure Democracy) เปนแนวคิดท่ีประกอบดวยรูปแบบ
ของประชาธิปไตยและทฤษฎีวาดวยพลเมือง หลักการสําคัญของประชาธิปไตยโดยตรงคือ อํานาจ
อธิปไตย มีท่ีมาจากองคประชุมของประชาชน ซ่ึงเปนกลุมประชาชนพลเมืองท่ีเลือกแลววาตองการมี
สวนรวมในการปกครอง ซ่ึงประชาธิปไตยทางตรงของเอเธนสถือเปนตัวแบบประชาธิปไตยคลาสสิก
(Classical Model) ซ่ึงหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยทางตรงจึงอยูท่ีการใหสิทธิข้ันพื้นฐานสุดทายใน
การตัดสินใจตอประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นสาธารณะโดยพลเมือง และภายใตหลักความเช่ือ
เร่ืองอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาธิปไตยทางตรงจึงเปนการท่ีประชาชนใชอํานาจอธิปไตย
โดยตรงในการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนการใชอํานาจในการตัดสินพิจารณาคดี แทนท่ีจะใช
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนแลวมอบอํานาจใหไปทําหนาท่ีออกกฎหมาย

ตอมา เม่ือประชากรมีจํานวนมากข้ึน การตัดสินใจดําเนินการใดๆ ไมอาจทําไดทันเวลาหากใช
กระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน จึงแตกตางจากตัวแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
(Representative Democracy) ซ่ึงเปนรูปแบบของการปกครองท่ีตั้งอยูบนหลักการท่ีวาอํานาจ
อธิปไตยของปวงชนถูกใชโดยตัวแทนของประชาชน สวนผูแทนคือ ผูท่ีไดรับการมอบหมายใหทํา
หนาท่ีภายใตความรับผิดชอบตอผลประโยชนของประชาชนผูเลือกตั้ง และเปนผูท่ีไดรับการเลือกตั้ง
จากเสียงสวนใหญ

อยางไรก็ดี ภายใตบริบทของปญหา และการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศตางๆ ก็ไดนํามา
สูการ “ปฏิรูป” ทบทวนประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพราะเกิดปญหาในระบบตัวแทน คือ นักการเมือง
หรือผูไดรับเลือกตั้ง ท่ีเปนผูแทนมักจะตัดสินใจหรือดําเนินการท่ีตางไปจากความตองการของผูออก
เสียงเลือกตั้ง โดยตัวแสดงทางการเมืองเหลาน้ีไดกระทําการบนฐานผลประโยชน จุดยืน อุดมการณ
ของตัวเอง นอกจากน้ี นักการเมืองในระบบตัวแทนยังมักตกอยูภายใตการกํากับของพรรคการเมืองซ่ึง
อยูในการครอบงําโดยหัวหนาพรรคและชนช้ันนําทางการเมือง ตลอดจนเครือขายความสัมพันธทาง
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การเมืองของกลุมเฉพาะซ่ึงทําใหการตัดสินใจทางการเมืองถูกจํากัดและไมสนองตอประชาชนท่ีเลือก
เขาเขามา ขอดอย หรือความลมเหลวของประชาธิปไตยแบบตัวแทน ไดนําไปสูการถกเถียงเพื่อ
แสวงหารูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม เพื่อเกิดการใชอํานาจท่ียึดโยงกับประชาชนอยางแทจริง

2.3) หลักการพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ดังท่ีกลาวไปแลววา ประชาธิปไตยไดรับการตั้งคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความดี
พอท่ีจะเปนระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด โดยลักษณะและองคประกอบของประชาธิปไตยน้ันมีหลัก
พื้นฐานท่ีคนในชาติทุกระดับจําเปนตองจําข้ึนใจ บันทึกไว หรือยึดถือปฏิบัติโดยธรรมชาติ เพื่อใหผล
แหงการปกครองตามระบอบน้ีนํามาซ่ึงสิ่งท่ีดีงามสําหรับมนุษย

รุสโซ กลาววา อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน
(จากสัญญาประชาคม) แตดวยประชาชนมีจํานวนมากไมสามารถมีสวนรวมไดอยางท่ัวถึง จึงเกิด
วิธีการมอบอํานาจข้ึนซ่ึงก็คือการเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ตามท่ีตนตองการ การเลือกตั้งตองเปนไปตามหลักเกณฑ ไดแก มีอิสระแหงการเลือกตั้งไมมีการบังคับ
หรือจางวาน เปนการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาท่ีแนนอนและไมหางเกินไป ประชาชนควบคุมดูแล
ผูแทนของตนได เปนเลือกตั้งอยางแทจริงท่ีไมมีการโกงและใหราษฎรมีสวนรวมการจัดการหรือ
คัดคานการทุจริตได ประชาชนมีโอกาสใชสิทธิอยางท่ัวถึงหรือเลือกตั้งอยางเสมอภาค การลงคะแนน
เปนแบบลับเพื่อปองกันการบังคับ

สําหรับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไมไดมีขอบเขตเฉพาะการเลือกตั้งเทาน้ัน
ประชาธิปไตยตองอยูบนรากฐานหลักการท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ

1. หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของโดยใช
อํานาจท่ีมีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและท่ัวถึงในการใหไดมาซ่ึงตัวผูปกครองและผูแทนของ
ตน รวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนท่ีประชาชนเห็นวาไมได
บริหารประเทศในทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมรํ่ารวยผิดปกติ

2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใด
อยางหน่ึงตามท่ีบุคคลตองการ ตราบเทาท่ีการกระทําของเขาน้ัน ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ
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3. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรและคุณคา
ตางๆ ของสังคมท่ีมีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตางทางชน
ช้ันวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอื่น

4. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนท้ังในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากัน
โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได และไมสามารถ
อยูเหนือกฎหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอื่นๆได

5. หลักการเสียงขางมาก (Majority rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย
(Minority Rights) การตัดสินใจใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหมูมากไมวาจะเปน การเลือกตั้ง
ผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลา
การ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากท่ีมีตอเร่ืองน้ันๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียง
ขางมากเปนตัวแทนท่ีสะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการน้ี ตองควบคู
ไปกับการเคารพและคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย เพื่อเปนหลักประกันวาฝายเสียงขางมากจะไมใช
วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนจนเกินไป แตตอง
ดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนท้ังหมด เพื่อสรางสังคมท่ีประชาชนเสียงขางนอย รวมท้ังชน
กลุมนอย ผูดอยโอกาสตางๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยไมมีการเอาเปรียบกันและสราง
ความขัดแยงในสังคมมากเกินไป

ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเปนระบอบการเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมดวย ดังน้ันคุณภาพของประชาธิปไตยจึงไมใชอยูท่ีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้ง และ
การตอรองทางการเมืองเทาน้ัน หากอยูท่ีสมาชิกในสังคมจะตองชวยกันหลอหลอม สรางคานิยม วิถี
ชีวิตท่ีเปนประชาธิปไตย มาตั้งแตในครอบครัว โรงเรียน ท่ีทํางาน ชุมชน เพื่อจะนําไปสูระบอบ
ประชาธิปไตยท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

2.4) รูปแบบของประชาธิปไตย

โดยท่ัวไปการกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชแบงรูปแบบการปกครองของประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย แบงออกไดเปน 2 หลักเกณฑ ไดแก การใชหลักประมุขของประเทศ และใชหลักการ
รวมอํานาจและแยกอํานาจ 1) หลักประมุขของประเทศ แบงไดเป น 2 รูปแบบ คือ แบบมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขจะทรงใชอํานาจอธิปไตยผาน 3 องคกร คือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดย
ผานทางรัฐสภาอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการผานทางศาล กับแบบมี
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ประธานาธิบดีเปนประมุข โดยประธานาธิบดีจะตองเปนบุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน เพื่อ
ทําหนาท่ีเปนประมุขของรัฐ ในบางประเทศประธานาธิบดีจะทําหนาท่ีเปนประมุขของฝายบริหารดวย
2) หลักการรวมและแยกอํานาจ แบงออกเปน 3 แบบ คือ แบบรัฐสภาซ่ึงอาจมีสภาเดียวหรือสองสภา
แบบประธานาธิบดีซ่ึงมีการแยกอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการอยางชัดเจน และแบบกึ่ง
ประธานาธิบดีซ่ึงเปนระบบท่ีผสมผสานระหวางการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและแบบ
ประธานาธิบดี

อยางไรก็ดี เราอาจสรุปรูปแบบประชาธิปไตยตามท่ีมีผูเสนอไวอยางหลากหลายได 7 แบบ
ดังตอไปน้ี

1. ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) หรือท่ีเรียกกันวา ประชาธิปไตยบริสุทธิ์
(Pure Democracy) คือ รูปแบบของรัฐท่ีใหประชาชนทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทางการเมืองไดโดยตรง รวมไปถึงการรางกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ประชาธิปไตยแบบ
เอเธนส (Athenian Democracy) รูปแบบประชาธิปไตยซ่ึงใชกันในสมัยกรีซโบราณ

2. ประชาธิปไตยแบบชุมปเตอเรียน (Schumpeterian Democracy) รูปแบบน้ีมองวา
ประชาธิปไตยมีหัวใจอยูท่ีการแขงขันกันของผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเขามามีและใชอํานาจทางการเมือง
และประชาชนมีบทบาทเปนเพียงผูเลือกบุคคลเหลาน้ีโดยพิจารณาจากแนวนโยบายท่ีแตละฝาย
นําเสนอ และเม่ือเลือกตั้งไปแลว ก็ตองปลอยใหบรรดาผูไดรับเลือกเหลาน้ีใชอํานาจแทนตนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง ประชาชนจะกลับมามีโอกาสไดใชอํานาจอีกคร้ังก็ตอเม่ือครบกําหนดเลือกตั้ง
คราวหนา ซ่ึงทุกคนมีอิสระท่ีจะมอบอํานาจใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งรายเดิมท่ีทําผลงานไดดี ห รือ
เปลี่ยนไปมอบอํานาจใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งรายใหมแทนก็ได ตามความเขาใจแบบน้ี ประชาธิปไตย
ไมใชอะไรท้ังสิ้นนอกจากกระบวนการตัดสินใจสําหรับคนหมูมากและไมมีคุณคาทางจริยธรรมใดๆ

3. ประชาธิปไตยแบบประชานิยม (Populist democracy) รูปแบบน้ีมีแรงบันดาลใจมาจาก
ความคิดท่ีวาในฐานะท่ีประชาชนทุกคนตางเปนบุคคลท่ีเสรีและเสมอภาค พวกเขาจึงไมควรตกอยู
ภายใตการปกครองโดยอํานาจภายนอกหรือโดยคนกลุมเล็กๆ ท่ีคัดเลือกมากันเอง  แตควรมีสิทธิท่ีจะ
ปกครองตนเองในระดับท่ีมากท่ีสุดท่ีจะเปนไปได ตามความเขาใจแบบท่ีสองน้ี คุณคาสูงสุดของ
ประชาธิปไตยจึงอยูท่ีการเปนระบอบของการปกครองตนเองโดยประชาชนท่ีเสรีและเสมอภาค อยางไร
ก็ดี มีผูโตแยงวาเจตจํานงของประชาชนตองเกิดจากความตองการเลือกท่ีแทจริงไมไดเปนผลจากการ
ครอบงํา และหากยึดประชานิยมเปนท่ีตั้งยอมทําใหความถูกตองทางจริยธรรมหรือเงื่อนไขอื่นถูกสละ
ท้ิงไปแมจะดูมีเหตุผลสนับสนุนก็ตาม
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4. ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal democracy) มีผูท่ีเสนอประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม
ข้ึนมาแทนท่ีความเขาใจประชาธิปไตยแบบประชานิยม เน่ืองจากเห็นวาประชาธิปไตยตองเคารพสิทธิ
เสรีภาพพื้นฐานของปจเจกบุคคลเปนอันดับแรก คนกลุมน้ีเห็นวาควรมีเงื่อนไขจํากัดการใชอํานาจของ
ประชาชน โดยอาศัยการแบงแยกอํานาจ การตรวจสอบฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติโดยสถาบันตุลา
การ และกลไกแบบอื่นเชน วุฒิสภา ท่ีอาจเขาไปเปลี่ยนแปลงแกไขเจตจํานงของประชาชน กลไก
เหลาน้ีพบไดท่ัวไปในประเทศประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญในโลกตะวันตก อยางไรก็ดี ปญหาคืออาจ
การปกปองหรือสงเสริมความไดเปรียบแกคนกลุมนอยบางกลุมอยางไมเปนธรรม จนเปนเหตุใหเกิด
ความไมเสมอภาคทางอํานาจข้ึนระหวางพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยได

5. ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) แบบน้ีใหความสําคัญแกการ
คุมครองเสรีภาพสวนบุคคล เพราะเห็นวาประชาธิปไตยในยุคปจจุบันใหคุณคาแกการมีสวนรวม
ทางการเมืองนอยเกินไป หากสังคมประชาธิปไตยเปดโอกาสใหพลเมืองสามารถสะทอนทัศนะทาง
การเมืองของตนไดอยางอิสระ พลเมืองเหลาน้ียอมฉวยโอกาสน้ีแสดงความคิดเห็นของตนและเขารวม
ทําการตัดสินใจทางการเมืองดวยตนเองมากกวาจะยอมมอบอํานาจใหแกผูแทนดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน
(Barber, 1984) ขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบน้ี คือ พลเมืองตองมีความพรอมและยินดีเสียสละ
ประโยชนสุขสวนตัวเพื่อเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง

6. ประชาธิปไตยแบบสังคม (Social democracy) ประชาธิปไตยแบบสังคมไมไดมี
แรงผลักดันจากความเช่ือท่ีวาการมีสวนรวมเปนสิ่งท่ีมีคุณคาในตัวเองหรือเปนคุณคาหลักของ
ประชาธิปไตย แตทวามีแรงผลักดันจากความตองการท่ีจะหลีกเลี่ยงภัยคุกคามในรูประบบทรราชยท่ี
เขามาครอบงําชีวิตดานตางๆ ของปจเจกบุคคล อันเปนภัยท่ีเกิดข้ึนเม่ือระบอบท่ีเปนอยูปลอยให
อํานาจกระจุกตัวอยูท่ีใดท่ีหน่ึงมากจนเกินไป (Walzer, 1983) แตขอจํากัด คือ ภาคสวนลูกจาง ธุรกิจ
และรัฐบาล ยากท่ีจะหลีกเลี่ยงภาวะครอบงํา เพราะลูกจางอาจไมมีความสามารถพอจึงทําใหถูกภาค
ธุรกิจแทรกแซงและภาครัฐเองก็ตองระมัดระวังในการแทรกแซงเพื่อชวยเหลือลูกจางโดยไมใหเปน
ทรราชยเสียเอง

7. ประชาธิปไตยแบบรวมไตรตรอง (deliberative democracy) ประชาธิปไตยแบบรวม
ไตรตรองใหความสําคัญกับคุณคาของการแสดงออกในรูปท่ีทุกคนมารวมกันไตรตรองอยางมีเหตุมีผล
เม่ือตองทําการตัดสินใจในเร่ืองท่ีจะสงผลกระทบตอทุกคนท่ีเปนสมาชิกของสังคมการเมืองน้ันๆ
(Cohen and Rogers, 1983) และคนทุกคนรวมท้ังผูท่ีเปนเสียงสวนนอยในสังคม ตางก็มีโอกาสเทาๆ
กันท่ีจะแสดงเหตุผลชักจูงใจคนอื่นๆ ใหเห็นดวยกับขอเสนอของตน แตถึงกระน้ันก็มีผูกลาววาภายใต
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รูปแบบน้ี ประชาชนแตละคนไมมีโอกาสท่ีจะไดใชชีวิตภายใตกฎหมายท่ีแตละคนเปนผูเลือกเองอยาง
แทจริง

จากรูปแบบประชาธิปไตยดังกลาว อาจสรุปภาพความเขาใจประชาธิปไตยไดเปน 3 แบบ คือ
ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบผูแทน และประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซ่ึงประชาธิปไตย
ทางตรงถือเปนรูปแบบในอุดมคติสมัยกรีกโบราณ สวนประชาธิปไตยแบบผูแทนเปนตัวแบบ
ประชาธิปไตยท่ีมีการเสนอข้ึนมาเพื่อตอบสนองตอความตองการและพลเมืองท่ีมีจํานวนมากข้ึน ตอมา
การยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไมไดนําไปสูการสนองความตองการ
ประชาชนอยางแทจริง ทําใหเกิดการเรียกรอง อภิปราย และถกเถียงเกี่ยวกับรูปแบบประชาธิปไตย
รูปแบบใหม ซ่ึงคือการนําวิธีการของประชาธิปไตยทางตรงมาใชและประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
อยางไรก็ดี ยังคงมีขอถกเถียงเกี่ยวกับประชาธิปไตยท้ังสองแบบท่ีตองการความรับผิดชอบของ
พลเมืองคอนขางสูง ดังน้ัน เกี่ยวกับตัวแบบประชาธิปไตยทางตรงและแบบมีสวนรวมน้ีจะยังคงมี
พัฒนาการตอไปท้ังในเชิงความคิดและกระบวนการเพื่อทําใหประชาธิปไตยเปนการปกครองโดย
ประชาชนและทําใหเกิดสิ่งท่ีดีงามแกมนุษย

3) ประชาธิปไตยแบบทางตรงและประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

3.1) ประชาธิปไตยแบบทางตรง (Direct Democracy)

3.1.1)ความหมายและหลักการของประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)

ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) มาจากความหมายดั้งเดิมวา ประชาธิปไตย
บริสุทธิ์ (Pure Democracy) เปนแนวคิดท่ีประกอบดวยรูปแบบของประชาธิปไตย และทฤษฎีวาดวย
พลเมือง หลักการสําคัญของประชาธิปไตยโดยตรงคือ อํานาจอธิปไตยมีท่ีมาจากองคประชุมของ
ประชาชน ซ่ึงเปนกลุมประชาชนพลเมืองท่ีเลือกแลววาตองการมีสวนรวมในการปกครอง ดังท่ี David
Held จัดประชาธิปไตยทางตรงของเอเธนสเอาไวในตัวแบบประชาธิปไตยคลาสสิก (Classical Model)

ประชาธิปไตยทางตรงในนครรัฐเอเธนสเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 508 -507 กอนคริสตกาล และ
สิ้นสุดลงในราวป 321 กอนคริสตกาล นครรัฐดังกลาวพื้นท่ีเพียง 2,500 ตารางกิโลเมตร และประชากร
ประมาณ 40,000 คน และมีรูปแบบการปกครองโดยใหพลเมืองมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงผาน
สภาประชาชน เพื่อพิจารณาตัดสินกิจการสาธารณะดวยตนเอง แตการประชุมก็ใชวิธีการใหพลเมือง
จับฉลากหมุนเวียนกันประชุม โดยความเปนพลเมืองถูกกําหนดเอาไวเพียงวา เปนผูชายท่ีมีอายุไมต่ํา
กวา 18 ป มีบิดาเปนคนเอเธนส แตไมรวมผูหญิงและทาส นอกจากนครรัฐเอเธนส การปกครองใน
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ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงของนครรัฐ (City-State) เอเธนสดําเนินโดยท่ีประชุมพลเมืองสุมเลือกผู
เขามาเปนเจาหนาท่ีบริหาร และในแตละปพลเมืองชาย 10 คน จะถูกคัดเลือกใหทําหนาท่ีเปนผู
บัญชาการกองทัพของนครรัฐ การปกครองดังกลาวดํารงอยูอยางยาวนานถึง 200 ป สวนหน่ึงเปน
เพราะนครรัฐเอเธนสมีประชากรไมมากนัก

นักรัฐศาสตรจึงมักแสดงความเห็นกันวา จํานวนประชากรท่ีไมมากชวยลดปญหาและความ
ยากลําบากในการจัดการบริหารและกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงทําใหประชาธิปไตย
ทางตรงในลักษณะตัวแบบเชนน้ีมีความเปนไปได และเห็นวา ประชาธิปไตยทางตรงเกิดข้ึนในรัฐสมัย
ใหมยาก เน่ืองจากเปนไปไมไดในทางความเปนจริงท่ีประชาชนจะสามารถใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง
งานเขียนท่ีเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยจึงมักจะจบลงดวยลักษณะในเชิงอุดมคติ และความ
เปนไปไมไดในโลกแหงความเปนจริงหรือในทางปฏิบัติ

หัวใจสําคัญของประชาธิปไตยทางตรงจึงอยูท่ีการใหสิทธิข้ันพื้นฐานสุดทายในการตัดสินใจตอ
ประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นสาธารณะโดยพลเมือง และภายใตหลักความเช่ือเร่ืองอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน ประชาธิปไตยทางตรงจึงเปนการท่ีประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงใน
ออกกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนการใชอํานาจในการตัดสินพิจารณาคดี แทนท่ีจะใชวิธีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนแลวมอบอํานาจใหไปทําหนาท่ีออกกฎหมาย ประชาธิปไตยทางตรง (Direct
Democracy) จึงแตกตางจากตัวแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ซ่ึง
เปนรูปแบบของการปกครองท่ีตั้งอยูบนหลักการท่ีวา อํานาจอธิปไตยของปวงชนถูกใชโดยตัวแทนของ
ประชาชน ผูแทนคือ ผูท่ีไดรับการมอบหมายใหทําหนาท่ีภายใตความรับผิดชอบตอผลประโยชนของ
ประชาชนผูเลือกตั้งซ่ึงอํานาจอธิปไตยถูกใชโดยตัวแทนซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผานวาระ
การเลือกตั้งหน่ึงๆ ผูแทนคือ ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งจากเสียงสวนใหญ

สําหรับหลักของประชาธิปไตยทางตรงโดยสรุป (Direct democracy) แบงเปน 3 หลักการ

1. ประชาชนเสนอกฎหมายเองได (Initiative) เม่ือมีจํานวนประชาชนมากพอ โดยมีผลบังคับ
เม่ือมีเสียงเห็นดวยมากเพียงพอตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดโดยไมตองผานสภาอีกคร้ังหน่ึง

2. ประชาชนเสนอใหมีการลงประชามติเห็นดวยหรือคัดคานนโยบายของรัฐ (Referendum)
โดยรัฐมีหนาท่ีตองดําเนินการตามผลท่ีออกมา
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3. ประชาชนเสนอใหมีการลงคะแนนเสียงปลดนักการเมืองไดทุกตําแหนง (Recall) กอนครบ
วาระหากวานักการเมืองไมทําตามคําม่ันสัญญาท่ีใหไวกับประชาชนในตอนหาเสียง หรือเม่ือไดรับ
ตําแหนงแลวมีพฤติกรรมฉอโกง หรือ ไรจริยธรรม

นอกจากน้ี ยังมีผูเสนอหลักการอื่นๆสําหรับประชาธิปไตยทางตรง ไดแก การเลือกผูบริหาร
ของระบอบประชาธิปไตยทางตรง การจํากัดจํานวน ส.ส. และวุฒิสมาชิก และการสรางระบบถวงดุล

3.1.2) ความลมเหลวของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่นํามาสูประชาธิปไตยทางตรง
แบบรวมสมัย

แมตัวแบบประชาธิปไตยทางตรงแบบคลาสสิก หรือประชาธิปไตยโบราณของกรีกจะไมเกิดข้ึน
จริงในสังคมการเมืองสมัยใหม เพราะเสนทางของการสรางและจรรโลงประชาธิปไตยท่ีสําคัญในยุค
สมัยใหมคือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน แตภายใตบริบทของปญหาการสรางและจรรโลงประชาธิปไตย
ในประเทศตางๆ ก็ไดนํามาสูการ "ปฏิรูป" ทบทวนประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีสถาปนาข้ึน โดยมี
ปญหาในระบบตัวแทนคือ นักการเมือง นักเลือกตั้ง ซ่ึงเปนผูแทนมักจะตัดสินใจท่ีเบ่ียงเบนไปจาก
ความตองการของผูออกเสียงเลือกตั้ง โดยตัวแสดงทางการเมืองเหลาน้ีไดกระทําการบนฐาน
ผลประโยชน จุดยืน อุดมการณของตัวเอง นอกจากน้ี นักการเมืองในระบบตัวแทนยังมักตกอยูภายใต
การกํากับของพรรคการเมืองซ่ึงอยูในการครอบงําโดยหัวหนาพรรคและชนช้ันนําทางการเมืองจํานวน
ไมมากนัก และมีเครือขายความสัมพันธทางการเมืองของกลุมเฉพาะ ซ่ึงทําใหการตัดสินใจทาง
การเมืองถูกจํากัดดวยขอบวงของความสัมพันธดังกลาวน้ี

ในพัฒนาการของประชาธิปไตยแบบตัวแทนจึงไดเกิดกลไกการควบคุมนักการเมือง การ
คอรัปช่ัน และการใชอํานาจท่ีฉอฉล เบ่ียงเบนไปจากเจตนารมณของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังเชน
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนจากการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชนทาง
ธุรกิจ (เชน การหามรับสัมปทาน ถือหุนในบริษัทธุรกิจ ฯลฯ) การสรางกลไกตรวจสอบ ถวงดุลตางๆ
เพื่อใหเกิดการคานอํานาจในหลายมิติ เชน การสรางเงื่อนไขใหมีการแขงขันระหวางพรรคการเมือง
ตางๆ ฯลฯ รวมท้ังแนวคิดในการจัดตั้งองคกรอิสระ ปญหาความไมเพียงพอของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนจึงเกิดการปฏิรูปโดยการขยายมาสูประชาธิปไตยทางตรงน่ันเอง ดังน้ัน ประชาธิปไตยทางตรง
รวมสมัยจึงไมไดมีรากเหงามาจากกรีกโบราณ แตเกิดข้ึนภายใตบริบทขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนโดยการขยายความเปนไปไดในการแสดงออกซ่ึงผลประโยชนของผูคน ดังท่ีเกิดข้ึนใน
สวิตเซอรแลนดและมีอิทธิพลตอประเทศอื่นๆ เชน เยอรมัน ฝร่ังเศส ฯลฯ
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ประชาธิปไตยทางตรงท่ีขยายตัวอยางกวางขวางในทศวรรษท่ี 21 สะทอนถึงกระบวนการ
สรางและจรรโลงประชาธิปไตยท่ีมีแนวโนมสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยแบบงานอดิเรก
(Part-time Democracy) หรือประชาธิปไตยท่ีผูคนมีสวนรวมทางการเมืองดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง
เพียง 10 วินาที มาสูประชาธิปไตยแบบเต็มเวลา (Full-time Democracy) ซ่ึงกลไก เคร่ืองมือท่ีเกิดข้ึน
มารองรับท่ีสําคัญไดแก การลงประชามติ (Referendum) และการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชน (Initiative) การสํารวจประชามติแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Polls) และคณะลูกขุนโดย
พลเมือง (Citizens' Juries) การจัดการชีวิตสาธารณะของประชาชนโดยตรงระดับทองถิ่นในลักษณะ
ตางๆ ฯลฯ และหากมองในมิติน้ี ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมจึงไมใชระบบท่ีเขามาทดแทนหรือ
ทําลายประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือทําใหประชาธิปไตยแบบตัวแทนเกิดปญหา แตเขามาหนุนเสริม
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน แตเปนการขยายการมีสวนรวมโดยตรงของประชาชนในการใชอํานาจใน
การออกกฎหมาย หรือตัดสินใจในประเด็นสาธารณะโดยไมผานระบบตัวแทน ดังประชาธิปไตย
ทางตรงในสวิตเซอรแลนดท่ีบุกเบิกและเปนแบบอยางประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมก็มีลักษณะเปน
กึ่งประชาธิปไตยแบบตัวแทน-กึ่งประชาธิปไตยทางตรง

3.1.3) กลไกและเคร่ืองมือของประชาธิปไตยทางตรง

ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมซ่ึงเปนปฏิรูปประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพื่อใหประชาชนไดใช
อํานาจอธิปไตยโดยตรง ไดมีการพัฒนากลไก และเคร่ืองมือ ซ่ึงอาจแบงออกไดเปนสองลักษณะคือ
กลไกซ่ึงใหประชาชนตัดสินใจโดยตรงเพื่อออกกฎหมายและตัดสินใจนโยบายสาธารณะโดยไมผาน
ความเปนตัวแทน กลาวคือ รูปแบบการลงประชามติ (Referendum) และการริเร่ิมเสนอรางกฎหมาย
โดยประชาชน (Initiative) (สําหรับการถอดถอน (Recall) Beetham และนักวิชาการอีกหลายทานมอง
วา เปนสวนหน่ึงของกลไกประชาธิปไตยตัวแทนจึงไมนับรวมอยูในวิธีการดังกลาวน้ี) David Beetham
ไดรวมเอากลไกเร่ือง การสํารวจประชามติแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Polls) และคณะลูกขุนโดย
พลเมือง (Citizens' Juries) เขามาไวในกลไกประชาธิปไตยทางตรงกลุมน้ีดวย

กลาวโดยสรุป หัวใจสําคัญของกลไก เคร่ืองมือของประชาธิปไตยทางตรงรูปแบบแรกก็คือ
การพัฒนาเคร่ืองมือประชาธิปไตยเพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดตัดสินใจโดยตรงในการริเร่ิมกฎหมาย
นโยบายสาธารณะท่ีสําคัญๆ รวมท้ังการลงมติตัดสินใจสาธารณะดังกลาวผานการลงประชามติ เชน
การลงประชามติรับหรือไมรับรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ หรือบทบัญญัติใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ การ
เปลี่ยนยายถานโอนอํานาจอธิปไตยของรัฐ เชน การเขารวมประชาคมยุโรป การลงประชามติในติมอร
ตะวันออกเพื่อตัดสินใจวาจะแยกประเทศเปนเอกราช ฯลฯ



380

รูปแบบท่ีสองคือ การมุงสรางการจัดการชีวิตสาธารณะของประชาชนโดยตรง ซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณและบทเรียนของขบวนการทางสังคมสังคมตางๆ ท่ีใหความสนใจกับการสรางและ
สถาปนาประชาธิปไตยทางตรงผานการเอาคืน (Reclaim) อํานาจในการบริหารจัดการชีวิตสาธารณะ
จากรัฐท่ีมอบผานตัวแทนกลับคืนมาเพื่อจัดการโดยประชาชนเอง ซ่ึงมาจากประสบการณของ
ขบวนการทางสังคม ซ่ึงกลไก เคร่ืองมือดังกลาวน้ีมีความแตกตางไปจากรูปแบบแรก เพราะเนนท่ีการ
ถายโอนอํานาจรัฐเพื่อเอาคืนมาใหประชาชนมีความเปนอิสระ (Autonomy) ในการจัดการชีวิต
สาธารณะกันเอง แทนท่ีจะมอบใหตัวแทนผานการเลือกตั้งภายใตประชาธิปไตยแบบตัวแทน

การลงประชามติ (Referendum) กลไกท่ีใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงมติ "เห็น
ดวย" หรือ "ปฏิเสธ" ตอประเด็นสาธารณะใดๆ ท่ีมีความสําคัญ ผานการลงคะแนนเสียงโดยตรงของ
ประชาชนผูออกเสียง รางกฎหมาย หรือการแกไขรัฐธรรมนูญซ่ึงอาจจะเปนนโยบายสาธารณะใหม
หรือเปนการยกเลิกสิ่งท่ีดํารงอยูเดิมก็ได เปนการออกเสียงโดยตรง แทนท่ีจะมอบความไววางใจในการ
กําหนดนโยบายและออกกฎหมายแกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ การลงประชามติบนฐาน
ประชาธิปไตยทางตรงจะตองพิจารณาจากหลักการพื้นฐานคือ สิทธิของพลเมืองท่ีจะแสดงออกซ่ึง
เจตจํานงเสรีและยุติธรรม ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีเกณฑพื้นฐานคือ พลเมืองตองมีสิทธิในการริเร่ิมโดย
ตนเองโดยตรง กลาวคือ สิทธิในการริเร่ิมกฎหมาย สิทธิในการริเร่ิมการลงประชามติ จะตองเปนสิทธิท่ี
ประชาชนสามารถทําไดโดยตนเอง มิใชกําหนดเอาไวใหเปนอํานาจของรัฐบาลหรือรัฐสภา

การลงประชามติท่ีปรากฏในปจจุบันอาจแบงออกเปนหลายประเภท ข้ึนอยูกับพัฒนาการและ
บริบทเงื่อนไขของแตละประเทศ เชน หลายประเทศมีการลงประชามติเพื่อออกกฎหมาย ( legislative
Referendum) คือ การลงคะแนนเสียงเพื่อออกกฎหมายโดยตรง แตในหลายประเทศการลงประชามติ
กลับมีสถานะเพียงการออกเสียงในลักษณะการปรึกษาหารือ หรือการสํารวจมติมหาชนเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาโดยไมผูกพันตอหนวยงานท่ีบัญญัติกฎหมาย นอกจากน้ี ยังมีรายละเอียดท่ี
แตกตางในกระบวนการ เชน ขอถกเถียงวา การยอมรับผลการลงประชามติจะใชเสียงสวนใหญแบบ
เอกฉันท หรือแคเสียงสวนใหญ หรือเสียงสวนใหญในอัตราสวนท่ีกําหนดจํานวนผูออกเสียงข้ันต่ํา ฯลฯ
การริเร่ิมเสนอกฎหมายท่ีจะนํามาสูการลงประชามติจะมีขอบเขตท่ีครอบคลุมกฎหมาย ขอบัญญัติทุก
ชนิด หรือจํากัดใหดําเนินการไดสําหรับบางเร่ืองท่ีสําคัญ เชน การแกไขรัฐธรรมนูญ ฯลฯ เม่ือกฎหมาย
ท่ีริเร่ิมโดยประชาชนลงประชามติผานการยอมรับโดยเสียงสวนใหญและประกาศใหเปนกฎหมาย การ
แกไขในภายหลังจะทําไดโดยกระบวนการแกไขกฎหมายปกติ(ผานการพิจารณาโดยรัฐสภา) หรือวา
จะตองใชกระบวนการเดียวกับท่ีมาของกฎหมาย ฯลฯ เชน ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ระบุไววา กฎหมายท่ี
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ริเร่ิมโดยประชาชน จะแกไขไดก็โดยกระบวนการเดียวกันเทาน้ัน ขณะท่ีอีกหลายๆ รัฐสามารถ
ดําเนินการผานกระบวนการนิติบัญญัติปกติ

ในกระบวนการลงประชามติ รัฐจึงตองวางบทบาทเปนกลางแลว และตองใหมีการควบคุม
กํากับไมใหแตละฝายใชทรัพยากรในกระบวนการรณรงคท่ีจะทําใหเกิดความไมยุติธรรม ดังในหลายรัฐ
ของสหรัฐอเมริกา ไดใหอํานาจของศาลมลรัฐในการควบคุมเกณฑในการบริจาค (เชน บริจาคไดไมเกิน
รายละ 1,000 เหรียญสหรัฐ) ตองดูแลกระบวนการลงประชามติใหโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได
รวมท้ังการเปดโอกาส และเอื้ออํานวยใหมีพื้นท่ีการถกแถลง ถกเถียงในสื่ออยางยุติธรรมแกทุกฝาย
เชน การจัดเวทีใหแตละฝายไดถกแถลงเหตุผล ขอสนับสนุนของตน ฯลฯ

การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) เปนมาตรการท่ีสําคัญท่ีจะทําใหระบบ
การเมืองรับผิดชอบตอเจตนารมณของประชาชน และเปนการออกแบบกลไกเพื่อเพิ่มอํานาจของผูออก
เสียงเลือกตั้งในการแสดงออกซ่ึงความตองการของตัวเองโดยตรง ในกระบวนการน้ีเปดโอกาสใหผูใช
สิทธิเลือกตั้งตามจํานวนท่ีกําหนดสามารถเสนอรางกฎหมายท่ีตนเห็นสมควรเพื่อเขาสูกระบวนการ
พิจารณาสาธารณะ โดยท่ัวไปการริเร่ิมรางกฎหมายเชนน้ีจะตามมาดวยการลงประชามติ คือใหผูใช
สิทธิเลือกตั้งท้ังประเทศเปนผูตัดสินใจข้ันสุดทาย

การจัดการชีวิตสาธารณะของประชาชนโดยตรง จากกระแสท่ีมองวา หัวใจสําคัญของ
ประชาธิปไตยทางตรงอยูท่ีการเอาคืน (Reclaim) อํานาจในการบริหารจัดการชีวิตสาธารณะจากรัฐท่ี
มอบผานฉันทามติโดยกระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนกลับคืนมาเพื่อจัดการโดยประชาชน
เอง ดังน้ัน ในหลายสังคมไดพัฒนารูปแบบท่ีหลากหลายออกไป โดยเห็นวา ท้ัง 2 รูปแบบดังกลาวน้ียัง
มีขอจํากัดตอการใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชนท่ียังผานกระบวนการหยอนบัตรเลือกตั้ง
การเมืองจึงยังไกลชีวิตปกติของผูคน โดยเฉพาะอยางย่ิง คนจน คนดอยอํานาจ ดอยโอกาส ท่ีไม
สามารถเขาถึงทรัพยากรของสังคม สาธารณูปโภค ฯลฯ ดังน้ัน จึงไดขยายการมีสวนรวมโดยตรงของ
ประชาชนเพื่อเขาไปรวมตัดสินใจในกระบวนการบริหารจัดการสาธารณะโดยตรง ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบ
ท่ีหลากหลายและอาจพิจารณาใน 2 ระดับ กลาวคือ รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงแบบถอนรากถอน
โคนของขบวนการซาปาติสตา ในเม็กซิโก และรูปแบบการจัดการชีวิตสาธารณะโดยตรงในระดับ
ทองถิ่น (ในลักษณะออกไปในแนวทางปฏิรูป) ซ่ึงมีตัวอยางและบทเรียนผานกระบวนการจัดทํา
งบประมาณแบบมีสวนรวม (Participatory Budgeting)
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3.1.4) ขอถกเถียงเก่ียวกับประชาธิปไตยทางตรง

แมวาประชาธิปไตยทางตรงจะมีแนวโนมขยายตัวอยางกวางขวางผานกลไกตางๆโดยเฉพาะ
การลงประชามติและการริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชน รวมท้ังการเกิดรูปแบบกลไกใหมๆ ท่ีพัฒนาข้ึน
อยางหลากหลาย โดยเฉพาะในบริบทสังคมยุคขาวสารท่ีพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารจนมีคํากลาววา
ประชาธิปไตยยุคใหมคือ ประชาธิปไตยดิจิตอล โดยเห็นวา ประชาธิปไตยทางตรงจะย่ิงเติบโตมาก
ย่ิงข้ึนเพราะปจจัยดานการปฏิวัติเทคโนโลยี และการสื่อสาร ซ่ึงทําใหผูคนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และสามารถเขามามีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการตัดสินใจนโยบายสาธารณะอยางเปนจริง
ไดในโลกปจจุบัน แมจะมีประชากรขนาดใหญก็ตาม อยางไรก็ดี ประชาธิปไตยทางตรงก็ถูกมอง
วิพากษวิจารณและโตแยงอยางกวางขวางเชนกัน ดังน้ัน ในสวนน้ีจะเปนการรวบรวมขอโตแยงตางๆ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยทางตรงเพื่อใหเห็นวาแตละฝายมีประเด็นถกเถียง และเหตุผลสนับสนุนอยางไร
บาง

ทรราชเสียงสวนใหญ (Tyranny of Majority) มีผูกลาววาประชาธิปไตยทางตรง เปนสิ่ง
หลอกลวง เพราะงายตอการครอบงําโดยกลุมเฉพาะ (factions) กลุมการเมือง (clique) กลุมคนท่ีไมได
มีความเดือดรอน ความตองการจริง และผูนําฝูงชน นักกวนเมืองนักพูดผูมีวาทศิลปในการจูงใจ
(demagogue) ซ่ึงจะเขาไปมีอิทธิพลตอกฎหมายท่ีไมไดมีความจําเปน นโยบาย โครงการท่ีลําเอียงไป
ในทิศทางท่ีคนเหลาน้ีชักนํา และเกิดความฉอฉลในกระบวนนโยบายสาธารณะ ขอโตแยงท่ีสืบเน่ืองกัน
ก็คือ กลไกประชาธิปไตยทางตรง เชน การลงประชามติ นํามาซ่ึงผลลัพธท่ีไมมีประสิทธิภาพ เสียง
สวนใหญสามารถไดรับสิ่งท่ีตนเองตองการ ในขณะท่ีเสียงสวนนอยเขาไมถึง ซ่ึงในระบบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน สามารถมีการตอรอง ประนีประนอมระหวางกลุมคนตางๆ ได ในขณะท่ีกระบวนการของ
ประชาธิปไตยทางตรงไมสามารถทําได และมีแนวโนมท่ีนําไปสูเผด็จการเสียงขางมาก ท่ีละเมิดสิทธิ
ของเสียงขางนอย อยางไรก็ดี ประชาธิปไตยทางตรงไมใชระบบท่ีเขามาทดแทนหรือทําลาย
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือทําใหประชาธิปไตยแบบตัวแทนเกิดปญหา แตจะเห็นวา
ประชาธิปไตยทางตรงเขามาหนุนเสริมประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยางชัดเจน ความกังวลเร่ืองเผด็จ
การเสียงสวนใหญจึงอาจจะเกินเลยไปหากพิจารณาจากประสบการณและขอเท็จจริงผานปฏิบัติการ
ประชาธิปไตยทางตรงท่ีเกิดข้ึน

ความตื่นกลัวคนจน และผูซ่ึงไมพรอมสําหรับประชาธิปไตย ผูตอตานประชาธิปไตยทางตรง
กังวลวา กลไกประชาธิปไตยทางตรงจะทําใหไดเสียงของประชาชนท่ีไมพรอม ไมมีความรู โงเขลา ให
เขามาตัดสินใจโดยตรงในการเมือง ประชาชนผูโงเขลาจึงงายตอการถูกชักจูงโดยนักกวนเมือง หรือนัก
ปลุกระดมผูมีวาทศิลป (Demagogy) นอกจากน้ี ผูคนมักใหความสนใจทางการเมืองเฉพาะในบาง
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ประเด็น ประเด็นนโยบายสาธารณะก็มักจะมีความสลับซับซอนท่ีผูคนโดยท่ัวไปซ่ึงเปนผูมีความรูนอย
ไมสามารถเขาใจ การตัดสินสาธารณะจึงควรมอบใหผูแทนซ่ึงมีความรู ความเช่ียวชาญ และติดตาม
เร่ืองราวมาเปนเวลานาน (ไมใชการมอบอํานาจใหประชาชนตัดสินใจเปนคร้ังๆ ไป) ซ่ึงฝายสนับสนุน
ประชาธิปไตยทางตรงโตแยงวา กลไกประชาธิปไตยทางตรงมีจุดหมายสําคัญท่ีจะทําใหผูคนเขามา
ใกลชิดกับการเมือง นําการเมืองเขาไปสูชีวิตของผูคนมากกวาท่ีจะหมายความวา เปนการตัดสินใจ
อยางงายๆ โดยผู ท่ีไมพรอมสําหรับการเมือง ประชาธิปไตยทางตรงทําใหประชาชนเขามามี
ความสัมพันธกับประเด็นทางการเมือง สังคมท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองเชนน้ีจะนําไปสูผลใหเกิด
กระบวนการเรียนรูทางการเมืองของผูคนในสังคม

ประเด็นเร่ืองสิทธิภาพ (Efficiency) สิ่งท่ีประชาธิปไตยทางตรงถูกวิพากษวิจารณท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงก็คือ ความเปนไปไดในการปฏิบัติและความมีประสิทธิภาพ ความลาชา และคาใชจายท่ีสูง
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเมืองขนาดใหญ ขอถกเถียงเหลาน้ีอาจจะยังหาขอยุติลําบาก เพราะมีความ
แตกตางท้ังในระดับฐานคติเบ้ืองตน และประสบการณการเรียนรูในสังคมท่ีแตกตางตางกัน แตก็เปน
ขอควรพิจารณาท้ังฝายท่ีสนับสนุนและไมเห็นดวยกับประชาธิปไตยทางตรงในยุคสมัยใหมท่ีจะตอง
ตอบคําถามดวยกันท้ังสิ้น

3.1.5) ทางแพรงประชาธิปไตยแบบตัวแทนในสังคมไทย

นับแตการปฏิวัติสยาม 2475 กระบวนการสรางและจรรโลงประชาธิปไตยอยูบนเสนทางท่ี
หลากหลายมิติและทิศทาง สังคมไทยใชระยะเวลายาวนานเพื่อกาวพนออกจากระบอบเผด็จการ
อํานาจนิยม จนกระท่ังสังคมไทยสามารถกาวผานระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ และสถาปนาประบอบ
ประชาธิปไตยเต็มใบใหลงรากปกฐานทศวรรษ 2530 เปนตนมา แตมีลักษณะเปนประชาธิปไตยเต็มใบ
บนฐานของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ท่ีเปดพื้นท่ีในภาคธุรกิจ พล
เรือน เขามามีอํานาจทางการเมืองผานการเลือกตั้ง และการจัดตั้งพรรคการเมือง ขณะท่ีอํามาตยาธิป
ไตยหรือระบบราชการเร่ิมถอยหางออกไปจากอํานาจทางการเมือง และประชาชนใชอํานาจอธิปไตย
ผานการเลือกตั้งผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีมาจากหัวพรรคการเมืองท่ีไดเสียงขางมาก

แตประชาธิปไตยแบบตัวแทนในยุคประชาธิปไตยเต็มใบก็มีปญหาสําคัญในเร่ืองการทุจริต
คอรัปช่ัน ความโปรงใส ของนักการเมืองซ่ึงเปน "ตัวแทน" ผานการใชอํานาจอธิปไตยของปวงชน ฉาก
การเมืองหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 จึงเปนการสรางและจรรโลงประชาธิปไตยภายใตความ
บกพรองของประชาธิปไตยท่ีใหความสําคัญในมิติความเปนตัวแทน การเลือกตั้ง และทามกลางการ
เติบโตของภาคประชาชน คนช้ันกลาง ขบวนการเคลื่อนไหวของคนจน ฯลฯ ไดนํามาสูการขยายมิติ
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การสรางและจรรโลงประชาธิปไตยแบบตัวแทนออกไปซ่ึงขอถกเถียงดังกลาวน้ีปรากฏข้ึนอยางชัดเจน
ในบริบทการปฏิรูปการเมืองและสังคมท่ีมีการกลาวถึงประชาธิปไตยทางตรง ผานบทบัญญัติตางๆ ท่ี
ปรากฏในรัฐธรรมนูญป 2540 ดังเชน การลงประชามติ มีบทบัญญัติในมาตรา 214 ใหมีการลง
ประชามติ แตก็ยังใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการเสนอใหมีการลงประชามติ
ในนโยบายสาธารณะท่ีเห็นสมควร และมีลักษณะเปนเพียง "คําปรึกษาหารือ" ความเห็นของประชาชน
เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝายบริหารเทาน้ัน

การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 อางความชอบธรรมบนฐานปญหาของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน แตการแสวงหาทางเลือกและทางออกจากปญหาชองทาง และกลไกการมีสวนรวมทางการ
เมืองท่ีใหความสําคัญตอการเลือกตัวแทน/ผูแทน กลับตั้งอยูบนฐานคิดท่ีไมมีความไมไววางใจ
ประชาชน โดยเฉพาะคนจน คนในชนบทซ่ึงเปนเสียงสวนใหญในสังคม การปฏิรูปการเมืองท่ีปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมและในปฏิบัติการทางการเมืองของรัฐบาลในระบอบรัฐประหารจึงสะทอนความ
อิหลักอิเหลื่อ และไปในทิศทางของประชาธิปไตยแบบขนบประเพณี ประชาธิปไตยทางตรง (Direct
Democracy) ท้ังในดานตัวแบบและประสบการณการสรางและจรรโลงประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนอยาง
กวางขวางในท่ีตางๆ ดังท่ีพิจารณามาจึงไมไดถูกหยิบยกข้ึนมาเปนบทเรียนแกสังคมไทยในการปฏิรูป
การเมืองหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มากนัก แตทิศทางในการกาวพนออกจากขอจํากัดของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนผานประชาธิปไตยทางตรงก็เปนเร่ืองท่ีถกเถียงกันกวางขวางมากย่ิงข้ึน

กลาวโดยสรุป แมสังคมไทยจะกาวมาสูหัวเลี้ยวหัวตอของการสรางและจรรโลงประชาธิปไตยท่ี
สําคัญ คือความไมพอเพียงหรือความบกพรองของประชาธิปไตยแบบตัวแทน แตชนช้ันนําปญญาชน
นักออกแบบและนักปฏิรูปประชาธิปไตยท่ีมีบทบาทนํา กลับตั้งอยูบนฐานคิดในความไมไววางใจ
ประชาชน และคนชนบทผูยากจนซ่ึงเปนคนสวนใหญ กระแสการยืดขยายหรือซอมแซมประชาธิปไตย
แบบตัวแทนดวยกลไก เคร่ืองมือ ประชาธิปไตยทางตรงดังท่ีไดพิจารณามาจึงยังไมใชสิ่งซ่ึงสังคมไทย
มองวาคือ ทางเลือกหรือทางออก

3.2) ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy)

Carol Pateman ไดนําเอาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมาเผยแพรในโลกตะวันตกในทศวรรษ
ท่ี1960 คําวาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมน้ัน บางคร้ังนักวิชาการก็ใชคําวาการเมืองใหม หรือ
การเมืองภาคประชาชน (ชัยวัฒน เจริญสินโอฬาร และ เสกสรร ประเสริฐกุล, 2548) แตประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมไมไดถูกยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปกครองประดับประเทศ แตไดรับ
ความนิยมภายในประชาชนกลุมเล็กๆในปลายทศวรรษท่ี 1960 ในสถานภาพของกลุมทวนกระแส
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การเมืองในอเมริกา เรียกวาพวกซายใหม เชน กลุมอนุรักษธรรมชาติ กลุมพิทักษสตรี ขบวนการ
นักศึกษา เปนตน กลุมเหลาน้ีตองการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองท่ีเนนโครงสรางท่ีเปนลําดับช้ันมา
เปนโครงสรางท่ีประชาชนเสมอภาคเทาเทียมกันและประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางเขมขน

ดังน้ัน ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจึงหมายถึง ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมี
ตัวแทน ท่ีสนับสนุนใหประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในทางการเมืองมากข้ึน ท้ังในระดับชาติและใน
ระดับทองถิ่น รูปแบบการเขามามีสวนรวมก็มากข้ึนไมใชแคไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเทาน้ัน แตรวม
ไปถึงการริเร่ิมรางกฎหมาย การถอดถอนเจาหนาท่ีทางการเมือง การทําประชามติ การทําประชา
พิจารณ การเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเร่ืองราวตางๆ เร่ิมตั้งแตกระบวนการริเร่ิมหา
ปญหา การออกนโยบาย การนําไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล (อเนก เหลาธรรมทัศน,2542:
131 และ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2541.น.60 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2545) และมีการนํา
แนวคิดธรรมรัฐมาใชวา การทํางานของรัฐบาลตองมีความยืดหยุน กลาวคือมีโครงสรางการทํางานท่ี
ตรวจสอบได โปรงใส ใหประชาชนมีสวนรวม และมีความเสมอภาค การท่ีจะทําใหแนวคิดธรรมรัฐ
ไดรับการปฏิบัติตามรูปธรรมก็โดยการบัญญัติสิทธิตางๆของประชาชนในการเขาถึงขาวสาร การ
ตรวจสอบ การมีสวนรวมไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตองเนนใหมีรูปแบบการปกครองท่ีกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสท่ีจะปกครองตนเองมากข้ึน

สําหรับประชาธิปไตยในยุคปจจุบันใหคุณคาแกการมีสวนรวมทางการเมืองนอยเกินไป และทํา
ใหเกิดเปนรูปแบบการปฏิบัติท่ีไมเอื้อแกการมีสวนรวมในทางการเมืองไดอยางมีความหมายแทจริง ท้ัง
ท่ีหากสังคมประชาธิปไตยเปดโอกาสใหพลเมืองสามารถสะทอนทัศนะทางการเมืองของตนไดอยาง
อิสระ พลเมืองเหลาน้ียอมฉวยโอกาสน้ีแสดงความคิดเห็นของตนและเขารวมทําการตัดสินใจทาง
การเมืองดวยตนเองมากกวาจะยอมมอบอํานาจใหแกผูแทนดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน (Barber, 1984)

ผูท่ีสนับสนุนความเขาใจประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมน้ี สวนใหญยึดตัวแบบของสังคมเอเธนส
ในยุคกรีกโบราณวาเปนตัวแบบท่ีชัดเจนและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของประชาธิปไตย เน่ืองจากพลเมืองสวน
ใหญของเอเธนสตางมีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง และมักดูถูกดูแคลนคนบาง
ประเภทท่ีวันๆ สนใจแตกับการใชชีวิตสวนตัวใหดี โดยไมแยแสหรือคิดชวยแกไขปญหาของสังคม
สวนรวม ซ่ึงผูสนับสนุนเหลาน้ีเห็นวาเปนทาทีท่ีสอดคลองกับทัศนะทางการเมืองแบบเสรีนิยม
(liberalism) และความเขาใจประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมท่ีเนนการใชอํานาจทางการเมืองผานตัวแทน
(representation) แทนท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง ผูสนับสนุนความ
เขาใจประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมน้ีมองวาการปกครองโดยตัวแทน กอใหเกิดผลลัพธท่ีไมพึง
ปรารถนาหลายประการดวยกัน อาทิเชน การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงและการละเมิดหลักความรับผิด
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ทางประชาธิปไตยของตัวแทนทางการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ การขาดความเขาใจทางการเมือง ขาด
ขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนสวนใหญ รวมไปถึงระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองท่ีนับวันจะย่ิงตกต่ําลงจนนาตกใจ ซ่ึงฝายน้ีเห็นวาท้ังหมดลวนเกิดจากการท่ี
ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมืองในประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยแบบท่ีมี
นักการเมืองเปนผูแทนประชากรขนาดใหญเกินไป เม่ือพลเมืองท่ีเปนคนธรรมดาท่ัวไปมีความเขาใจ
และผลประโยชนทางการเมืองท่ีจํากัด ความพยายามท่ีจะแสวงหากลไกเชิงสถาบันเพื่อปกปองการใช
อํานาจในทางท่ีผิดโดยตัวแทนทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐก็จะพลอยจํากัดไปดวย เม่ือเปนเชนน้ี
ทางแกจึงอยูท่ีการเชิญชวนพลเมืองใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง เพื่อ
กระตุนใหมีความเขาใจมากข้ึนเกี่ยวกับการเมืองและมองเห็นประโยชนของการมีสวนรวมชัดเจนข้ึน
อันจะเปนแรงจูงใจทําใหตองการเขามามีสวนรวมมากย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต

ขอจํากัดของความเขาใจประชาธิปไตยแบบน้ีคือตองอาศัยสมมติฐานเกี่ยวกับพลเมืองวามี
ความพรอมและยินดีเสียสละประโยชนสุขสวนตัวเพื่อเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง
ขณะท่ีนักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยุคคลาสสิค เชน ฌองฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau,
1762) ถึงขนาดคาดหวังไวใน The Social Contract (Book 3, ch. 15) วาถาไดรับโอกาสแลว
พลเมืองจะรีบโลดแลนไปยังสมัชชาการเมืองเพื่อทําหนาท่ีของตน นักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยุค
ปจจุบันลดความคาดหวังลงมาเหลือเพียงแควาพลเมืองจะเขามามีปฏิสัมพันธและรวมกันตัดสินใจ
ปญหาสาธารณะโดยการลงประชามติผานระบบทีวีแบบเคเบ้ิล (Barber, 1984) กระน้ันก็ดี ความ
คาดหวังเหลาน้ีก็ยังดูจะไมสอดคลองกับความเปนจริงท่ีการตัดสินใจสาธารณะหลายๆ คร้ังใชเวลาและ
ทรัพยากรมากเสียจนกระท่ังคนท่ียินดีเขามามีสวนรวมไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการจริงๆ น้ันมีจํานวน
นอยมาก ผูสนับสนุนความเขาใจประชาธิปไตยแบบแบบมีสวนรวมน้ี พยายามแกขอจํากัดน้ีดวยการ
อางเหตุผลสองขอ คือ 1) การมีสวนรวมทางการเมืองคือองคประกอบท่ีขาดไมไดสําหรับชีวิตท่ีดีของ
มนุษย น่ีคือขอเท็จจริงท่ีมนุษยจะตระหนักรับรูได ถาอยูในเงื่อนไขทางสังคมการเมืองท่ีเหมาะสม และ
2) การมีสวนรวมทางการเมืองในวงกวางเปนสิ่งจําเปนในการปองกันไมใหตัวแทนทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจท่ีไดรับมอบจากประชาชนไปในทางท่ีผิด ถาเหตุผลสองขอน้ีถูกตอง ก็เทากับวา
การมีสวนรวมเปนท้ังสวนประกอบท่ีขาดไมไดของชีวิตท่ีดีและเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนเพื่อบรรลุถึงสังคม
ท่ีดีไปพรอมกัน

กลาวไดวา ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนการผสมผสานท้ังประชาธิปไตยทางตรงและ
ประชาธิปไตยแบบผูแทน รวมท้ังการใหประชาชนมีการปกครองตนเองในระดับทองถิ่น มีองคกรอิสระ
ท่ีรักษาผลประโยชนฝายประชาชน มีสื่อมวลชนและองคกรประชาชนท่ีเขมแข็ง ภาคประชาชนหรือ
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สังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเร่ืองการบริหารประเทศคอนขางมาก ไมไดปลอยใหผูแทนทํา
ทุกอยางโดยประชาชนใหใชสิทธิแคเลือกตั้งผูแทนนานๆคร้ังเทาน้ัน แตวัฒนธรรมแบบอุปถัมภใน
สังคมไทย ประกอบกับประชาชนไดรับการศึกษาและขาวสารนอยและหรือไดรับแบบคุณภาพต่ํา ทําให
เปนประชาธิปไตยแครูปแบบ หรือเปนประชาธิปไตยเพียงบางสวน ยังไมใชการปกครองตนเองของ
ประชาชน ท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง ท้ังท่ีจริงแลวระบอบประชาธิปไตย ไมใชหมายถึงแค
ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คัดคาน ถอดถอน ผูแทนได) เทาน้ัน
หากตองเปนประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพยสิน และรายไดท่ีเปนธรรม มีการแขงขัน
ท่ีเปนธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรูขอมูลขาวสาร มีสิทธิเสรีภาพ
และโอกาสการเขาถึง ศาสนา ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม อยางเสมอภาคกัน)

4) การเมืองภาคพลเมือง

ความหมายของการเมืองภาคพลเมือง

การเมืองภาคพลเมือง (Civil or People Politics) เปนการเคลื่อนไหวของประชาชนโดยไม
ผานทางตัวแทนของพรรคการเมือง หรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยการออกเสียงลง
ประชามติหรือการมีสวนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบการใชอํานาจ และการถอด
ถอนโดยภาคประชาชนนอกเหนือจากการมีการเลือกตั้ง เพราะประชาธิปไตยจะไมมีความหมายอันใด
และการเลือกตั้งจะไมมีประโยชนอะไรเลย หากประชาชนไมสามารถกําหนดนโยบายหรือตรวจสอบ
การใชอํานาจและไมสามารถถอดถอนผูใชอํานาจท่ีมิชอบได

การเมืองของพลเมือง หมายถึง การเมืองท่ีประชาชนในทุกสวนภาคสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ เปนการเมืองท่ีประชาชนสามารถเขาไปมี
บทบาทและเขาใจถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงความตองการของตนเพื่อนําไปสูการผลักดันใหรัฐออก
กฎหมายหรือกําหนดนโยบายตางๆท่ีสอดคลองกับความตองการของตนได การเมืองภาคประชาชน
จึงถือเอาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบตางท่ีปรากฏในสังคมรัฐ เชน การชุมนุม
เดินขบวน เรียกรอง เจรจาตอรอง การพยายามเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับรัฐในเร่ืองตางๆ
ฯลฯเปนตน การเมืองแบบน้ี ประชาชนจะเปนตัวแทนของตนเอง เปนผูกําหนดความตองการของ
ตนเองออกมาเปนประเด็นในสังคมเพื่อนําไปสูการเคลื่อนไหวตอไป

การใหนิยามการเมืองภาคประชาชน โดย เสกสรรค ประเสริฐกุล ก็มีลักษณะแทบจะซอนทับ
ประชาธิปไตยทางตรงวาคือ "การเคลื่อนไหวอยางมีจิตสํานึกทางการเมืองของกลุมประชาชน เพื่อลด
ฐานะการครอบงํา รวมท้ังเพื่อโอนอํานาจบางสวนมาใหประชาชนใชดูแลชีวิตตนเองโดยตรง" การเมือง
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ภาคประชาชนท่ีเกิดและเติบโตในทศวรรษ 2530 เปนตนมา เปนกระบวนการใชอํานาจทางตรงของ
ประชาชนท่ีมากไปกวาการเลือกตั้ง เพื่อเขาไปสูกระบวนการทางนโยบายทุกข้ันตอน โดยมีจุดหมาย
สําคัญคือ ลดระดับการปกครองโดยรัฐ จํากัดขอบเขตอํานาจรัฐ ใหสังคมดูแลตนเอง ถวงดุลอํานาจรัฐ
ดวยประชาสังคม

การเมืองภาคพลเมือง ท่ีสถาบันพระปกเกลาใหความหมายไวในหลายความหมาย ไดแก
การเมืองภาคปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ท่ีมุงสรางพื้นท่ีเวที กลไกสวนกลางท่ีไมใชรัฐสภาท่ี
จะถกเถียง สรางประเด็นตางๆ ขยายสิทธิอํานาจตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม

การเมืองภาคประชาสังคม (Civil Society) หรือการเมืองภาคพลเมือง (Citizen politics) ท่ีเนน
การมีสวนรวมท่ีแข็งขันของบุคคลองคการตาง ๆ ในสังคมท่ีจะถกเถียงและบรรลุขอตกลงในประเด็น
ปญหาตาง ๆ หรือผลักดันบางประเด็นใหเปนนโยบายของรัฐ

การเมืองภาคประชาชน (People’s politics) หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม
(New Social Movement) ท่ีมุงเคลื่อนไหวสรางจิตสํานึกในประเด็นผลประโยชนรวมของมนุษยชาติ
ไดแก สภาพแวดลอมโลก สภาพทุนโลก การคัดคานโลกาภิวัตน เปนตน

อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนการเมืองภาคพลเมืองในรูปแบบใด การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม
(civil society movement) หรือภาคพลเมืองดังกลาวมีองคประกอบสําคัญคือ พลเมืองท่ีกระตือรือรน
(Active citizen) มุงปกปองคุมครองสิทธิและมุงประโยชนสาธารณะ (common good) เปนพลังสําคัญ

ความสําคัญของพลเมืองตอการเมืองภาคพลเมือง

นัยโดยท่ัวไปของ “พลเมือง” (citizen) กําหนดไว 2 ระดับคือ ระดับแรก เปนระดับของการเปน
พลเมืองตามสภาพทางกฎหมายและการเมือง ซึงเปนความหมายพื้นฐานท่ีวาพลเมืองคือฐานะสมาชิก
ของรัฐและชุมชน มีสิทธิและความรับผิดชอบตามกําหนดในกฎหมาย เชน การเคารพกฎหมาย การ
ออกเสียงเลือกตั้ง การชําระภาษี และการเปนทหาร

ระดับท่ีสอง เปนระดับของการมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ (Public life) ซ่ึงหมายถึง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกตอกิจการสาธารณะท่ีมุงใหชีวิตสาธารณะหรือชีวิตสวนรวมดีข้ึน มีการแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษวิจารณอยางสรางสรรคตอสภาพสวนรวมและการเมือง มีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะซ่ึงสามารถปฏิบัติไดตั้งแต การออกเสียงเลือกตั้ง การ
วิพากษวิจารณ การกําหนดนโยบายหรือกฎหมาย การเคลื่อนไหวทางการเมือง การยืนหยัดทาง
การเมืองในประเด็นตางๆ หรือการแสดงพลังในการผลักดันทิศทางการเมือง
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แรงบันดาลใจของพลเมืองกับการมีสวนรวมในกิจการสาธารณะพลเมืองจะเกิดจากความ
ตองการ 3 ประการ คือ เพื่อความตองการควบคุมความไมแนนอนในอนาคต ตองการแกปญหาหรือทํา
ใหดีข้ึนของชีวิตสาธารณะของตนซ่ึงรัฐหรือการเมืองในแบบท่ีคุนเคยแกไขไมไดหรือไมเคยแกไข และ
ความตองการเยียวยาความสัมพันธท่ีออนแอของชุมชนและความเสื่อมถอยทางการเมืองดวยการสราง
ชุมชนท่ีเขมแข็ง

พลเมืองในการเมืองภาคพลเมืองจะครอบคลุมท้ัง 2 ระดับของการเปนพลเมืองดวยสํานึก
พื้นฐานของการเปนพลเมืองในการเมืองภาคพลเมืองเปนดังน้ี

1. การมีเสรีภาพในการปกครองตนเอง ตระหนักในอํานาจอธิปไตยของตนเอง

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ีพลเมือง ตระหนักไดวาการทําหนาท่ีของตนอยางตื่นตัว รูเทาทัน
และใชปญญาและมีสวนรวมคือการกําหนดชีวิตสาธารณะของตนเอง (self-determination)

3. พลเมืองตองทํางานรวมกับรัฐและการเมืองระบบตัวแทนเปนหุนสวนท่ีสนับสนุนและเกื้อกูล
กัน ไมลมลางหรืออยูคนละฝาย เพราะพลเมืองตองอาศัยการทํางานเชิงโครงสรางโดยภาครัฐ เพื่อ
ประโยชนตอบานเมืองและสังคม ดังน้ัน การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม จึงเปน
ของคูกัน

4. การเปนพลเมืองไมมีความหมายเพียงพลเมืองแหงประเทศใด แตในระบอบประชาธิปไตย
เสรี (Liberal democracy) ท่ีเปดกวางในความเทาเทียมและสิทธิเสรีภาพระดับโลก พลเมืองจึงตอง
ตระหนักรูในระดับสากลรวมดวย

การเมืองภาคพลเมืองจึงเปนการรวมตัวของพลเมืองท่ีเปนเจาของอํานาจการปกครองตนเอง
(self-government) มีความเช่ือม่ันในการกําหนดอนาคตประเทศชาติ (self-determination) มีอํานาจใน
การถวงดุลการใชอํานาจของตัวแทนท่ีไดรับการเลือกเขาไปโดยชอบธรรม  พลังทางการเมืองภาค
พลเมืองจึงตองประกอบดวยพลเมืองท่ีมีอํานาจ 3 ประการ

1. อํานาจโดยความรู หมายถึง ความรูและเขาใจเร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ โครงสรางรัฐ อํานาจของรัฐ องคกรและสถาบันท่ีเกี่ยวของ สิทธิเสรีภาพ
ชองทางการใชอํานาจของตน หนาท่ีของตน ทองถิ่น ชุมชน และ สังคมโลก เปนตน

2. อํานาจในการปฏิบัติ หมายถึง การมีทักษะทางการเมืองท่ีมิใชเพียงการเลือกตั้งแตรวมถึง
ทักษะการรวมกลุมการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายอยางมีเหตุผล การมีสวนรวมการคิด
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วิเคราะห ไตรตรองและใครครวญ (deliberative) และการคนหาและการใชขอมูลขอเท็จจริงและการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง เปนตน

3. อํานาจของความคิดและทัศนคติของพลเมือง หมายถึงการมีทัศนคติและแนวโนมของ
ความคิดตามวิถีประชาธิปไตยซ่ึงจะแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปนไปตามวิถีประชาธิปไตย เชน การ
ยอมรับวาความขัดแยงเปนเร่ืองธรรมชาติ การแสดงความคิดเห็น การเคารพสิทธิของผูอื่น การเคารพ
ความแตกตางและความเห็นตางของบุคคล มีความรับผิดชอบในหนาท่ีพลเมืองของตนเปนตน

สรุปไดวาการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยท่ีแทจริง เปนการคนหาความสมดุลใน
ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคม ซ่ึงสามารถเคลื่อนจุดความพอดีไดตามเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนไป  กลาวคือ
จากน้ีไปในยุคสมัยแหงโลกาภิวัตน พลวัตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการปกครองท่ีนอยลง หรือการ
รับผิดชอบตนเองมากข้ึนของภาคสังคมจะไมไดอยูท่ีการเปลี่ยนแปลงจากเบ้ืองบนเปนหลัก แตมาจาก
การเคลื่อนไหวของประชาชนเบ้ืองลาง หรือการเมืองภาคพลเมือง

5) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory Governance)

ธรรมาภิบาล (Governance) เปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจและนํามาประยุกตใชในการ
บริหารงานอยางแพรหลายท้ังของภาครัฐและเอกชน  การสรางแนวคิดเพื่ออธิบายความหมายหรือ
นิยามของธรรมาภิบาลมีความหลากหลายและข้ึนอยูกับมุมมองซ่ึงเปนรากฐานของหลักเหตุผลหรือ
ตรรกะ (logic) รวมถึงความแตกตางท่ีตองการอธิบายธรรมาภิบาลในกรอบคิดแคบแบบงายๆ หรือ
อธิบายในกรอบกวางท่ีครอบคลุมองคประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันอยางซับซอน ในขณะท่ี
กระบวนทัศน ธรรมาภิบาลภาครัฐและภาคเอกชนมีบางสวนท่ีคลายคลึงกัน เชน โครงสรางอํานาจและ
การจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของเจาของ แตมีหลายดานท่ีธรรมาภิบาลภาครัฐมีความ
แตกตางไปจากภาคเอกชน ไมวาจะเปนในดานพื้นฐานของอํานาจชอบธรรม การกระทํารวมจากหลาย
ฝาย และผลประโยชนสาธารณะ เปนตน ดังน้ันตรรกะของธรรมาภิบาลภาครัฐจึงตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ลัทธิทางกฎหมาย เศรษฐศาสตรการเมือง และตัวเลือกทางสังคม ตัวแบบธรรมาภิบาลภาครัฐ
ครอบคลุมขอบเขตกวางตั้งแตบริบทโลก/ชาติ/และวัฒนธรรมทางเลือกทางนิติบัญญัติ ระบอบธรรมาภิ
บาล ยุทธศาสตรการบริหาร ปฏิบัติการและผลงาน และการประเมินทางการเมือง ในขณะเดียวกัน
ระดับของธรรมาภิบาลภาครัฐประกอบดวยธรรมาภิบาลระดับสถาบัน (Institutional Governance)
ธรรมาภิบาลระดับองคกร และการบริหาร (Organizational Governance) และธรรมาภิบาลระดับ
เทคนิค (โกวิทย กังสนันท, 2551)
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ธนาคารโลกใหความหมาย “ธรรมาภิบาล” วาเปนลักษณะและวิถีทางการใชอํานาจในการใช
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ซ่ึงประกอบดวยตัวช้ีวัด
6 ประการ คือ

1. การมีสิทธิมีเสียงและความรับผิดชอบ (Voice and Accountability) วัดไดจากการท่ี
ประชาชนสามารถมีสวนเกี่ยวของในการเลือกรัฐบาลมาปกครองตนเอง

2. เสถียรภาพทางการเมืองและการไรความรุนแรง (Political Stability and Absence of
Violence) วัดไดจากการมีเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีจะไมถูกยึดอํานาจหรือถูกกอกวนโดยวิธีการนอก
รัฐธรรมนูญหรือผูกอการราย

3. การมีประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) วัดไดจากคุณภาพของการ
บริการจากภาครัฐ คุณภาพของขาราชการ ความเปนอิสระของภาคราชการจากอิทธิพลของ
นักการเมือง ความนาเช่ือถือของคําม่ันสัญญาของรัฐบาลวาจะทําตามนโยบายไดสําเร็จ

4. การมีคุณภาพเชิงการออกกฎระเบียบ (Regulatory Quality) วัดไดจากการออกกฎเกณฑ
ท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและกฎเกณฑดังกลาว ตองไมขัดแยงกันเอง

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of Law) วัดไดจากความเช่ือม่ันและเกรงกลัวตอกฎหมาย
ในสังคม

6. การควบคุมการคอรัปช่ัน (Control of Corruption) วัดไดจากการสํารวจวิจัยและโพลล

ประเทศไทยไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชกับภาครัฐ  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังใน
ระดับภาพรวมและในระดับองคกร ซ่ึงในภาพรวมไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดองคประกอบของธรรมาภิบาล 6 หลักการ ดังน้ี

(1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอง เปนธรรม การบังคับใหเปนไปตาม
กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด โดย
คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

(2) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและ
การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึง
จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ให
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คําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนและการ
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการมีสวนรวม

(3) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ

(4) หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใสพอเทียบไดวา มีความหมายตรงกันขามหรือ
เกือบตรงกันขามกับการทุจริตคอรัปช่ัน โดยท่ีการทุจริตคอรัปช่ันใหความหมายในเชิงลบ และมีความ
นาสะพรึงกลัวแฝงอยูดวย ความโปรงใสเปนคําศัพทท่ีใหแงมุมในเชิงบวกและใหความหมายในเชิงสงบ
สุข

(5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระทําของตนเอง

(6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา
และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ย่ังยืน โดยมุงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม เปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาประเทศ เน่ืองจาก
ระบบราชการไทยไดเผชิญกับปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงผลกระทบโดยตรงตอการมีสวนรวม
ของประชาชนแบบเดิม และไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของประชาชน
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิผล สํานักงาน กพร. ไดใหความหมายการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมวา หมายถึง กระบวนการนํากลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเขามารวมใน
กระบวนการตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผล ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ

- การเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในฐานะ “พลเมือง” (citizen) เขามาเปน
หุนสวนในการบริหารราชการแบบครบวงจร

- การเขามาเปนหุนสวน อาจครอบคลุมตั้งแตการเขามารวมในการจัดทํางบประมาณ
โครงการ กิจกรรมตางๆ ตั้งแตข้ันริเร่ิมการดําเนินงาน จนถึงการประเมินผล
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- การรักษาและเสริมสรางความสัมพันธใกลชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล มีการสราง
ศักยภาพใหกับภาคประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหการมีสวนรวมของประชาชนมี
อิทธิพลตอภาครัฐสูง ดังน้ัน สวนราชการจึงจําเปนตองมีการปรับแบบแผนการบริหาร
ราชการใหสอดคลองกับหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ซ่ึงกอใหเกิด
ประโยชนแกสวนราชการเองหลายประการ โดยมีการกําหนดการวัดระดับการมีสวน
รวมของประชาชน ออกเปน 5 ระดับ ตามความเขมขนของบทบาทประชาชนในการ
เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารราชการ ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Public Participation Spectrum) ซ่ึงยึดตาม International Association
for Public Participation : IAP2) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี (แผนภาพท่ี 5-10)

แผนภาพที่ 5-10 : IAP2 Spectrum of Public Participation



394

(1) การมีสวนรวมในระดับการใหขอมูลขาวสาร(inform) มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนและเสริมสรางความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็น
ปญหา ทางเลือก และทางแกไข

(2) การมีสวนรวมในระดับปรึกษาหารือ (Consult) มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการไดรับขอมูล
และความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปญหา ทางเลือกและทางแกไข

(3) การมีสวนรวมในระดับการเขามามีบทบาท (Involve) มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการรวม
ทํางานกับประชาชนเพื่อสรางความม่ันใจกับประชาชนวาความคิดเห็นและความ
ตองการของประชาชนจะไดรับการพิจารณา

(4) การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaborate) มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการ
เปนหุนสวนกับประชาชนในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ ตั้งแตการระบุปญหา พัฒนา
ทางเลือก และแนวทางแกไข

(5) การมีสวนรวมในระดับเสริมอํานาจ (Empower) มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจลงมือดวยตนเองหรือเพื่อใหหนวยราชการปฏิบัติตาม

6) สังคมสมานฉันท

ความหมายของสังคมสมานฉันท

ความเอื้ออาทร และสมานฉันทในสังคม (Social Cohesion) หมายถึง ความผูกพันระหวางคน
ในสังคม หรือการแสดงออกถึงความสัมพันธผานคานิยม บรรทัดฐาน การมีเอกลักษณรวมกัน การ
แสดงความเปนปกแผนทางสังคม และรวมไปถึงความไววางใจในสังคม การเปนเครือขายทางสังคม
เปนตน

ดังน้ัน ความหมายของสังคมสมานฉันท คือ สังคมท่ีมีความผูกพันระหวางคนในสังคม หรือ
การแสดงออกถึงความสัมพันธผานคานิยม บรรทัดฐาน การมีเอกลักษณรวมกัน การแสดงความเปน
ปกแผนทางสังคม มีความไววางใจในสังคม และมีการเปนเครือขายทางสังคม

โดยลักษณะของสังคมสมานฉันทก็คือ
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1. ทุกคนในสังคมรูสึกวัฒนธรรมของตน เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมรวมของสังคมเทาๆกับ
วัฒนธรรมอื่น

2. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แสดงออกในสาธารณะในทุกมิติ เชน ภาษา การแตง
กาย ยกเวนในเร่ืองของการใชเหตุผล ตองมีการใชเหตุผลสาธารณะรวมกัน โดยไมมีกลุมใดกลุมหน่ึง
ใชคุณคาชุดใดชุดหน่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการใชเหตุผลรวมกันกับคนอื่นในสังคม

3. ทุกคนในสังคมมีสถานะเปนพลเมืองเต็มท่ี รวมท้ังรับทราบในสิทธิและความรับผิดชอบตอ
สังคมท่ีตามมาดวยความเขาใจท่ีตรงกัน

4. ทุกคนในสังคมมีความหวังในการปรับฐานะเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวใหดีข้ึนได
โดยไมถูกเลาะดวยระบบ

สําหรับสถานการณความขัดแยงทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน สังคมสมานฉันทท่ี
ทุกคนตองการอาจหมายถึง สังคมท่ีทุกคนมีความปรองดอง ผูกพันซ่ึงกันและกัน มีความเอื้ออาทร
พรอมรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกันแมวาเหตุผลน้ันจะไมสอดคลองกับความคิดเห็นของตนเองก็ตาม และ
จากสถานการณความขัดแยงดังกลาวไดนํามาซ่ึงความสับสนวุนวายอันสงผลใหเกิดความชะงักงันตอ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและปญหาสังคมของประเทศ นํามาซ่ึงการสรางความสมานฉันท

แนวทางการสรางสังคมสมานฉันท

การสรางความสมานฉันท (Reconciliation) หมายถึง มาตรการตางๆ ท่ีจะทําใหทุกฝายท่ีเปน
ปฏิปกษตอกันในสังคมหันหนามาคืนดีกัน ท้ังน้ีเพื่อวัตถุประสงคหลักคือการนําความปรองดอง ความ
สามัคคี และสันติภาพ กลับสูสังคมหรือประเทศชาติอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ันการสรางความสมานฉันทจึงเปน
อีกเคร่ืองมือหน่ึงในการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงในระยะยาวภายหลังจากสังคมหรือ
ประเทศชาติตองประสบกับความแตกแยก สงครามหรือความรุนแรงมาแลวในระยะหน่ึง

สาเหตุท่ีตองอาศัยเคร่ืองมือในการสรางความสมานฉันทหลังเกิดเหตุความรุนแรงในความ
ขัดแยง ก็เน่ืองจากวา โดยท่ัวไปแลวความขัดแยงท่ีนําไปสูการทําสงครามหรือความรุนแรงมักจะ
สามารถทําใหยุติลงได แตไมมีอะไรท่ีอาจจะรับประกันไดวาคูกรณีในความขัดแยงทุกฝายจะหายโกรธ
เคืองกันหรือสามารถหันหนากลับมาคืนดีกันไดอยางงายดายภายในระยะเวลาอันสั้น ถาไมมีเคร่ืองมือ
ท่ีจะทําใหคูกรณีในความขัดแยงหันหนามาคืนดีกันได โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงหรือสงครามอีกคร้ัง
หน่ึงก็จะยังคงมีความเปนไปไดคอนขางสูง



396

การสรางความสมานฉันทเปนสิ่งท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมท้ังสังคมทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงท้ัง
ทางตรงและทางออมจะตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรการสรางความสมานฉันทอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ ความขัดแยงในแตละรูปแบบ การสรางความสมานฉันทโดย
ปราศจากความเต็มใจของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในความขัดแยงจะเปนสมานฉันทท่ีไมย่ังยืนและไม
สามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางมุงหวัง

แนวทางสมานฉันท คือแนวทางของความปรองดองเห็นพองรวมกัน น่ันคือ การรับฟงปญหา
เพื่อเขาถึง รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน เพื่อแกไขใหหมดสิ้นในระยะยาว โดยไม
มุงเนนการใชความรุนแรง แตมุงสรางความเขาใจ ความไววางใจวารัฐจะอํานวยความยุติธรรม และ
ความเทาเทียมใหกับประชาชนได แนวทางการสรางความสมานฉันทในสังคมไทย จะตองยึดหลักการ
สําคัญคือ

1. การเปดเผยความจริง (Truth) ใหความสําคัญกับความจริงท้ังในฐานะเคร่ืองมือหรือ
เปาหมายของสังคมสมานฉันท เพื่อสรางสันติภาพท่ีย่ังยืน ขณะเดียวกันก็หาหนทางใหสังคมไทย
ตระหนักถึงการเปดเผยความจริงน้ันดวย

2. ความยุติธรรม (Justice) ใหความสําคัญกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative
Justice) ดวยการสงเสริมแนวคิดวิเคราะหในสังคมไทย ใหเรียนรูวิธีการมองปญหาความรุนแรงใน
บริบทเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม ใหเล็งเห็นคนบริสุทธิ์กลุมตางๆท่ีตกเปนเหย่ือของความรุนแรง

3. ความพรอมรับผิด (Accountability) สงเสริมระบบและวัฒนธรรมความพรอมรับผิดในระบบ
ราชการทุกระดับ

4. การใหอภัย ในกรณีการปฏิบัติท่ีผิดพลาดโดยรูเทาไมถึงการณของคูกรณี

5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ใหความสําคัญกับขันติธรรม ในฐานะ
คุณคาทางการเมือง การเรียนรูศาสนาตางๆท่ีดํารงอยูในประเทศไทย

6. ถือสันติวิธีเปนทางเลือกในการเผชิญความขัดแยง

7. การเปดเผยพื้นท่ีใหความทรงจําท่ีเจ็บปวด ดวยการเปดพื้นท่ีใหขอมูลเหลาน้ัน เปนสวน
หน่ึงของประวัติศาสตรทองถิ่น

8. มุงแกปญหาในอนาคตดวยจินตนาการท่ีมีความเปนไปไดและเห็นพองรวมกัน
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9. การยอมรับความเสี่ยงเปนเงื่อนไขสายสัมพันธระหวางมนุษยบนฐานแหงความไววางใจ อัน
เปนคุณลักษณสําคัญของแนวความคิดสมานฉันท

7)  สรุปผลการทบทวนแนวคิดใหมที่มีตอการปรับปรุงดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ

จากการทบทวนแนวคิดใหมในมิติสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล สามารถสรุปประเด็น
ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอการปรับปรุงดัชนีอยู เ ย็นเปนสุขในสวนองคประกอบ “สังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล” ไดดังน้ี

1. แนวคิดหรือขอเสนอท่ีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการบริหารในปจจุบันจะให
ความสําคัญกับการปรับบทบาทและการดําเนินงานของภาครัฐในการเปดพื้นท่ีและเสริมสรางพลังให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และไมจํากัดเฉพาะการแกไขปญหาของ
ภาครัฐเทาน้ัน หากแตเช่ือมโยงกับการพัฒนาคนและสังคม ดวยเหตุน้ี ความอยูเย็นเปนสุขในมิติสังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลจึงจําเปนตองมองพื้นท่ีคาบเกี่ยวระหวางมิติสิ่งแวดลอมกับมิติชุมชน
เขมแข็งมากข้ึน

2. แนวคิดใหม สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการแบบใหมท่ีตองมีการเปด
ขยายการมีสวนรวมของสถาบัน องคกร และผูเลน (actor) จากฝายตางๆในสังคมกวางขวางมากข้ึน
ท้ังจากภาคเอกชน ประชาสังคมและองคกร โดยเฉพาะการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ท่ี
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีอํานาจรัฐท่ีเคยจํากัดอยูในรูปของรัฐบาล (governmental arenas) กลายเปนพื้นท่ีธรร
มาภิบาลท่ีมีกิจกรรมใหมและมีผูเลนหนาใหมๆเขามารวมในกระบวนการจัดหา การแบงสรรทรัพยากร
สังคมดานตางๆ รวมไปถึงการรวมตรวจสอบติดตามผล ภายใตบริบทดังกลาวระบบธรรมาภิบาลจึงมี
สถานท่ีตั้งในรูปของพหุศูนย (polycentric) มีความเกี่ยวโยงกับ non-state actors มากข้ึน มีการใช
ประโยชนจากรูปแบบ กระบวนการ เคร่ืองมือ และเทคนิควิธีการของการสรางธรรมาภิบาลท่ี
หลากหลายมากข้ึน

5.6.2.2 ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 9 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็นท่ีระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 โดยประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกับองคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภิบาล” พรอมท้ังพิจารณาการเพิ่มตัวช้ีวัดในองคประกอบดังกลาว (ตารางท่ี 5-45)
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ตารางที่ 5-45: ประเด็นการพัฒนาและขอคิดเห็นตอการปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวช้ีวัดองคประกอบ
“สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล”

ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มี

ธรรมาภิบาล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“สังคมประชาธิปไตยที่มีธรร
มาภิบาล”

1.  การพัฒนาคนเพื่ อ
เสริมสรางทุนทางปญญา
อยางยั่งยืน

มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางสังคม การ
พัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม รูจัก
สิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน จะสงเสริม
สนับสนุนการสรางความเปนธรรมในสังคม

ตัวชี้วัดเก่ียวกับการมีคุณธรรม
และสติปญญาใฝรูสะทอนผลของ
การพัฒนาในมิติสังคมอยูแลว ไม
จําเปนตองเพิ่มเติมตัวชี้วัดหลัก

2. การสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหทุกคนในสังคมไทย

มีผลกระทบตอการเมืองการปกครองและการ
บริหารประเทศ หากประเทศไทยสามารถ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและ
ยั่งยืน มีการปรับโครงสรางทางสังคมใหมี
เสมอภาคและเปนธรรม

ตัวชี้วัดเก่ียวกับความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจสะทอนผลของการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจและสังคม
อยูแลว ไมจําเปนตองเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดหลัก

3. การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและ
ส ง เ ส ริ มบทบาทภาค
ประชาสังคมและธุรกิจ

มีผลกระทบตอการเมืองการบริหารท้ังใน
ระดับประเทศและระดับทองถ่ินในสวนการ
สงเสริมบทบาททุกภาคสวนในการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการประเทศ

พิจารณาเพิ่ ม ตัวชี้ วั ด เสริม ท่ี
สะทอนการมีสวนรวมของภาคี
ตางๆ ในการบริหารงานของ
ภาครั ฐ ท้ั ง ในระดับพื้ น ท่ีและ
ระดับชาติ

4 .  ก า ร พัฒ น า ป จ จั ย
สนับสนุนท่ีเ อ้ือตอการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน
และระบบการแขงขันท่ี
เปนธรรม

-- ไมพบความเชื่อมโยง -- ---

5 .  การส ง เสริมความ
รวมมืออยางเปนหุนสวน
การพัฒนาท้ังในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค

มีผลกระทบตอการบริหารจัดการประเทศใน
ดานการสรางระบบโครงสราง กฎเกณฑ
กระบวนการและกลไกการดําเนินงานท่ีความ
โปรงใส  เปนท่ีนาเชื่อถือของประเทศอ่ืนๆใน
การรวมมือกันพัฒนา

ตัวชี้วัดหลัก สังคมท่ีมีธรรมาภิ
บาลสามารถสะทอนผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนาซึ่งสวน
หนึ่งมาจากการดําเนินงานท่ีมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได

7. 6.การเตรียมความพรอม
ของไทยเขาสูประชาคม

-- ไมพบความเชื่อมโยง -- ---
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ประเด็นการพัฒนาที่
สําคัญในแผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มี

ธรรมาภิบาล”

ขอคิดเห็นตอการเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ

“สังคมประชาธิปไตยที่มีธรร
มาภิบาล”

อาเซียน
8.

7. การบริหารจัดการน้ํา
และท่ีดินเพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงดานอาหาร
และการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ

-- ไมพบความเชื่อมโยง -- ---

8 . ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถในการ
ป รั บ ตั ว ร อ ง รั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

-- ไมพบความเชื่อมโยง -- ---

9 .  การบริหารจัดการ
ประเทศเพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคม

มีผลกระทบโดยตรงตอการเมืองการปกครอง
และการบริหารประเทศ

เพิ่มตัวชี้วัดธรรมาภิบาลภาครัฐ
โดยใหความสําคัญกับการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
และ ตัวชี้วัดสังคมสมานฉันทท่ี
ควรมี ตัวชี้วัดเชิงบวก เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณของ
สังคมและความตองการของ
ประชาชนโดยรวม

5.6.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

คณะท่ีปรึกษาไดทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท้ัง 6 ยุทธศาสตรท่ีระบุอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 โดยศึกษาประเด็นท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล” พรอมท้ังพิจารณาเพิ่มตัวช้ีวัดในองคประกอบ
ดังกลาว ขอสังเกตคือ 1) ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็นมาจากแนวทางการพัฒนาภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท้ัง 6 (จึงมีความทับซอนกัน) 2) แนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
มีขอบเขตคอนขางกวางและครอบคลุมหลายประเด็น ทําใหองคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยท่ีมี
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ธรรมาภิบาล” เกี่ยวของกับหลายยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน และยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากร (ตารางท่ี 5-46)

ตารางที่ 5-46: ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และขอคิดเห็นตอการปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวช้ีวัด
องคประกอบสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล”

ข อ คิ ด เ ห็ น ต อ ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ “สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

1. การสรางความ
เปนธรรมในสังคม

ยุทธศาสตรนี้เก่ียวของโดยตรงกับองคประกอบ
หลักนี้ในมิติสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล
โดยไดมีการระบุถึงการทุจริตประพฤติมิชอบวาเปน
อุปสรรคสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน การ
เขาถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมของคนกลุม
ตางๆ ยังไมเทาเทียมและเปนธรรมขอ 2.3 การ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบและการทุจริตคอรัปชั่นของ
เจาหนาท่ีรัฐ และการละเวนหรือเลือกปฏิบัติตอ
ประชาชน ทําใหการดําเนินนโยบายสาธารณะและ
การจัดบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ตขอ งปร ะ ชาชนข าดปร ะสิ ทธิ ภ าพแล ะ
ประสิทธิผล ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ไดแก
ขอ 5.3.1 เสริมสรางพลังทางสังคมให ทุกคน
สามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค มี
คานิยมไมยอมรับการกระทําผิดและคอรัปชั่น
ร ว ม ท้ั ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ
ขอ 5.3.2 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง
โดยเนนการกระจายอํานาจใหชุมชนทองถ่ิน การมี
สวนรวมในการบริหารงานกับทองถ่ิน รวมท้ังการ
สนับสนุนสิทธิชุมชน พรอมท้ังใหมีการเชื่อมโยง
แผนแมบทชุมชนกับแผนระดับตางๆ ในพื้นท่ีและ
ระดับชาติ

พิจารณาเพิ่มเ ติมตัวชี้ วัดเสริม
เก่ียวกับการมีสวนรวมของภาคี
ตางๆ ในพัฒนา การตรวจสอบ
แล ะกา ร เ ข า ถึ ง กร ะ บว นกา ร
ยุติธรรม



401

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล”

ข อ คิ ด เ ห็ น ต อ ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ “สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

ขอ 5.3.4 เพิ่มและปรับปรุงชองทางใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานภาครัฐ การ
ดําเนินโครงการขนาดใหญ การจัดสรรทรัพยากร
และมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายภาครัฐ
ขอ 5.3.5 สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการ
พัฒนาสังคม โดยรณรงค กระตุน สรางจิตสํานึกใน
การดําเนินงานท่ีรับผิดชอบตอสังคมและเปนมิตร
กับสิ่ งแวดลอม รวมท้ังการส ง เสริมบทบาท
ภาคเอกชนรวมกับภาคประชาสั งคมในการ
ตรวจสอบและแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่นในทุก
ระดับ

2. การพัฒนาคนสู
สั ง ค ม แ ห ง ก า ร
เรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน

ระบุถึงสถานการณสังคมไทยท่ีเผชิญวิกฤตความ
เ สื่ อ ม ถ อ ย ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และมี
แนวโนมเปนสังคมปจเจกมากขึ้น ขอ 1.4 และ ขอ
2.3 ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมไทย สงผลใหสถาบันทางสังคมมีแนวโนม
ออนแอ คนในสังคมขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันและ
ขาดการมีสวนรวมทางสังคม

มีตัวชี้วัดดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินท่ีวัดผลกระทบ
สุดทายของการพัฒนา (ends) อยู
แลว
ประเด็นความเขมแข็งของสถาบัน
คร อบ ครั ว เ ป นส ว น หนึ่ ง ข อ ง
องคประกอบในดัชนีอยูเย็นเปนสุข
ในมิติสังคม

3. ความเขมแข็ ง
ภาคเกษตร ความ
มั่นคงของอาหาร
และพลังงาน

การสรางภูมิ คุมกัน ขอ 3.5 กลไกการบริหาร
จัดการท่ีมีธรรมภิบาล จะเปนเครื่องมือสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งท้ัง
ดานการผลิต การตลาด การสรางมูลคาเพิ่ม การ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม มีการเขาถึง
และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความเทาเทียมกัน
ในสังคมและความเขมแข็งในชุมชนชนบท โดยมี
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของไดแก
ขอ 5.7 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร และพลังงาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขาย
ปราชญชาวบาน ภาคเอกชนและชุมชน การปรับ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดอยูในยุทธศาสตร
นี้ท่ีสามารถนํามาเปนตัวชี้วัดเสริม
ในดัชนีอยู เย็นเปนสุขฯ ไดแก
ระบบประกันภัยพืชผลท่ีสามารถ
ชวยเหลือเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล”

ข อ คิ ด เ ห็ น ต อ ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ “สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

กระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ท่ี
เก่ียวของ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศให
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดโดยงาย และการ
พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดาน
การเกษตรเพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

4.การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ คือ ขอ 5.3.6 การ
ปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ
ไดแก การเสริมสรางใหมีการบังคับใชกฎหมาย กฎ
ระเบียบตางๆ ท่ีโปรงใส และตรวจสอบได โดย (5)
การสรางกระบวนการตรวจสอบใหเปนท่ียอมรับ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตอบสนองตอกระแส
เรียกรองความรับผิดชอบตอสังคมและมาตรการ
ระหวางประเทศ และ (6) การสรางบรรทัดฐานการ
บังคับใชกฎหมายของผูปฏิบั ติใหมีความเปน
เอกภาพและเสมอภาค โดยมีกระบวนการบังคับใช
กฎหมายเพื่อพิทักษและปองกันการละเมิด ให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความ
ตกลงระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเสริมเก่ียวกับ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ

5. การสรางความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

-- ไมพบความเชื่อมโยง -- ---

6 .  ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
อยางยั่งยืน

ระบุความขัดแยงเชิงนโยบายและความออนแอใน
การบริหารจัดการของภาครัฐ ขอ 2.3 ดังนี้
ขอ 2.3.1 นโยบายการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความขัดแยงในทางปฏิบัติ
ขอ 2.3.2 กลไกการบริหารไมมีประสิทธิภาพ
ขอ 2.3.3 การขาดองคความรูและระบบขอมูลท่ี
ทันสมัยของภาครัฐ
ขอ 2.3.4 ชุมชนขาดความไววางใจในการบริหาร
จัดการของภาครัฐ

พิจารณาตัวชี้วัดเสริมเก่ียวกับ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ตามท่ี
เสนอในมิติตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใน
แผนฯ 11

ความเชื่อมโยงกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
องคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล”

ข อ คิ ด เ ห็ น ต อ ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม
ตัวชี้วัดในองคประกอบ “สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

5.8 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อม ใ ห มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมอยางบูรณา
การ

5.6.3 การปรับปรุงตัวชี้วัด

ในองคประกอบยอย 3 รายการขององคประกอบหลักสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล
(จิตสํานึกประชาธิปไตย สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล และสังคมสมานฉันท) ยังขาดองคประกอบอีกหลาย
รายการท่ีทําใหยังไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยในมิติของสังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลไดอยางเพียงพอ คณะท่ีปรึกษาจึงมีความเห็นในการปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมตัวช้ีวัดเสริม สําหรับใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดหลักขององคประกอบยอยตางๆ
ดังน้ี

(1) จิตสํานึกประชาธิปไตย ปจจุบันแนวคิดดานประชาธิปไตยใหความสําคัญกับคุณภาพ
ประชาธิปไตยซ่ึงประกอบดวยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทางตรงและ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมากข้ึน อีกท้ังรัฐธรรมนูญฯ ป 2550 ของประเทศไทยก็มีขอกําหนด
รองรับเร่ืองการใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางชัดเจนนอกเหนือจากการแสดงการใชสิทธิ์
ผานการเลือกตั้งในระดับตางๆ ดังน้ันการพิจารณาการมีจิตสํานึกประชาธิปไตยของประชาชน ควรใช
ตัวช้ีวัดหลัก คือ ดัชนีประชาธิปไตย (The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy)
เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลและมีวิธีการวัดตัวแปรครอบคลุมหลายดาน
ดําเนินการโดยหนวยวิจัย Economist Intelligence Unit ของนิตยสาร The Economist ประเทศ
อังกฤษ ซ่ึงศึกษาวิจัยเร่ืองประชาธิปไตยใน 167 ประเทศของโลก โดยแยกการศึกษา 5 ตัวแปร แตละ
ตัวแปรมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ไดแก (1) Electoral Process and Pluralism (2) Functioning of
Government (3) Political Participation (4) Political Culture และ (5) Civil Liberty โดยผลการศึกษา
รวมคาเฉลี่ยจากท้ัง 5 ตัวแปร แลวจัดกลุมประเทศตามคุณภาพของความเปนประชาธิปไตยเปน 4
กลุม จากสูงสุดถึงต่ําสุด ดังน้ี

1. Full Democracy คะแนน 8.00-10
2. Flawed Democracy คะแนน 6.00-7.99
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3. Hybrid Democracy คะแนน 4.00-5.99
4. Authoritarian Regimes คะแนนต่ํากวา 3.99
และเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางการเมืองและกรอบกฎหมายของประเทศไทย คณะท่ี

ปรึกษาเห็นวาควรมีตัวช้ีวัดเสริมเพิ่มเติม ดังน้ี
- จํานวนเร่ืองท่ีประชาชนเสนอตอประธานวุฒิสภาใหมีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ซ่ึงเปนการวัดความกระตือรือรนของประชาชนในการรวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดตาม
ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญฯ 2550 กําหนดใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 20,000 คนสามารถเขาช่ือรองขอตอ
ประธานวุฒิสภา

- จํานวนเร่ืองท่ีประชาชนเสนอเขาช่ือกฎหมายตามขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอสภา
ผูแทนราษฎร เปนการวัดความตื่นตัวและความตระหนักในสิทธิและหนาท่ีของประชาชน ตามกรอบท่ี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ป 2550

- ดัชนีเสรีภาพ (Freedom House Index) เปนดัชนีท่ีจัดทําโดยองคกรพัฒนาเอกชน
ดานสิทธิเสรีภาพ ซ่ึงไดจัดทํารายงานเสรีภาพของโลกท้ังในดานสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของ
พลเมือง แบงกลุมประเทศท่ัวโลกออกเปน 3 กลุม คือ ประเทศท่ีมีเสรีภาพ (Free) ประเทศท่ีมีเสรีภาพ
บางสวน (Partly Free) และประเทศท่ีไมมีเสรีภาพ (Not Free) โดยพิจารณาจากองคประกอบหลัก 4
ดาน ไดแก เสรีภาพในการเช่ือถือและการแสดงออกตามความเช่ือ สิทธิในการเขารวมสมาคมหรือ
องคกร การบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน และสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ท้ังสิทธิทางการเมืองและ
เสรีภาพพลเมืองจะวัดคาออกมาเปนคะแนน 1-7 โดยคะแนนระหวาง 1.0-2.5 อยูในกลุมมีเสรีภาพ (F)
คะแนนระหวาง 3.0-5.0 อยูในกลุมเสรีภาพบางสวน (PF) และคะแนนระหวาง 5.5-7.0 อยูในกลุมไมมี
เสรีภาพ (NF)

(2) สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัดหลัก คือ ดัชนีวัดภาพลักษณการคอรัปช่ันของประเทศไทย
เน่ืองจากเปนองคหลัก 1 ใน 6 ของหลัก”ธรรมาภิบาล” คือ หลักความโปรงใส ท่ีสามารถสะทอนสภาพ
สังคมท่ีมีความอยูเย็นเปนสุข เน่ืองจากการเปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถ
ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ ยอมทําใหประชาชนเกิดความเช่ือม่ันและไววางใจ อัน
นําไปสูความสงบสุขในสังคม และควรมีตัวช้ีวัดเสริม ไดแก

- สัดสวนรายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บ/หาเองตอรายไดรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับแนวคิดการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและ
การสรางความเขมแข็งของประชาชน

- ดัชนีวัดความโปรงใสของภาครัฐ
- ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ
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-อัตราสวนจํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันท่ีเปนลายลักษณอักษรตอ
จํานวนขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ

-สัดสวนรายไดท่ี อปท.จัดเก็บหรือจัดหาเองตอรายไดรวมของ อปท. และ
-สัดสวนการถายโอนภารกิจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) สังคมสมานฉันท ตัวช้ีวัดหลัก คือ ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) ซ่ึง

ประกอบดวยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 22 ตัว โดยแบงตัวช้ีวัดออกเปน 3 กลุมหลัก คือ (1)
ความขัดแยงภายในและระหวางรัฐ เชน จํานวนการสูรบท้ังในและนอกรัฐ ระดับการจัดการความ
ขัดแยง ความสัมพันธระหวางรัฐเพื่อนบาน เปนตน (2) ความม่ันคงและความปลอดภัยดานสังคม เชน
ระดับการกออาชญากรรมในสังคม ความม่ันคงทางการเมือง ฯลฯ (3) การทุมเททางการทหาร เชน
รอยละของงบประมาณทางดานทหารตองบประมาณท้ังหมด ศักยภาพทางอาวุธหนักและอาวุธ
นิวเคลียร เปนตน และดัชนีความขัดแยงในดัชนีรัฐลมเหลว (Failed State Index) ประกอบดวยตัวช้ีวัด
ดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยใหคะแนนสูงเปนการแสดงความเลวรายสูงในชวงคะแนน 0-
120 คะแนน รัฐท่ีมีคะแนนสูงแสดงวาไมมีความม่ันคง สวนรัฐท่ีมีคะแนนต่ําจะมีความม่ันคงกวา

ท้ังน้ีประเด็นความขัดแยงท่ีสําคัญของไทยในปจจุบัน ไดแก ความขัดแยงแตกแยกใน
บานเมือง ความขัดแยงแตกแยกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ความขัดแยงกับประเทศกัมพูชากรณี
ปราสาทพระวิหาร ความขัดแยงการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิของชุมชนในการทํามาหากิน
สิ่งแวดลอมตางๆ โดยทรัพยากรอันมีจํากัด เชน ท่ีดิน ทรัพยากรนํ้า คณะท่ีปรึกษาจึงเสนอตัวช้ีวัด
เสริมเพื่อใหสามารถสะทอนภาพสังคมท่ีมีความสมานฉันทไดมากย่ิงข้ึน ไดแก

- จํานวนเครือขายยุติธรรมชุมชน
- รอยละของเร่ืองท่ีเขาสูกระบวนการสันติวิธีและยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อสะทอนให

เห็นถึงสถานภาพของสังคมท่ีใหความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ

จากการทบทวนขอมูลตามรายตัวช้ีวัดและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถสรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบในแตละองคประกอบ
ยอยไดดัง ตารางท่ี 5-47 และแผนภาพท่ี 5-11
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ตารางที่ 5-47: สรุปตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ“สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล”

องคประกอบยอย ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม
การมีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย
ดัชนีประชาธปิไตย -จํานวนเรื่องท่ีประชาชนเสนอตอ

ประธานวุฒิสภาใหมีมติถอดถอนบุคคล
ท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง
-จํานวนเรื่องท่ีประชาชนเขาชือ่เสนอ
กฎหมายตามขอบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญตอสภาผูแทนราษฎร
-ดัชนีเสรีภาพ Freedom house Index

สังคมที่มีธรรมาภิบาล ดัชนีวัดภาพลักษณการคอรัปชั่น
ของประเทศไทย

-ดัชนีวัดความโปรงใสของภาครัฐ
-ระดับการมสีวนรวมของประชาชนใน
การบริหารราชการ
-อัตราสวนของจํานวนขอรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรตอจํานวนขาราชการ/
เจาหนาท่ีของรัฐ
-สัดสวนรายไดท่ี อปท.จัดเก็บหรือ
จัดหาเองตอรายไดรวมของอปท.
-สัดสวนการถายโอนภารกิจสูอปท.

สังคมสมานฉันท -ดัชนีสันติภาพโลก/ดัชนีความ
สงบสุข (Global Peace Index)
-ดัชนีความขัดแยงในดัชนีรัฐ
ลมเหลว (Failed State Index)

-จํานวนเครือขายยุติธรรมชุมชน
-รอยละของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ
สันติวิธีและยุติธรรมเชิงสมานฉันท
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แผนภาพที่ 5-11 : สรุปตัวช้ีวัดหลักท่ีใชคํานวณดัชนีและตัวช้ีวัดเสริมท่ีใชอธิบายประกอบสําหรับองคประกอบหลัก”สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล”
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5.6.4 สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุข ในองคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิ
บาล”

ตาราง 5-48 สรุปคาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีองคประกอบ “สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล”
ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2555 โดยคาดัชนีท่ีคํานวณแลวจะถูกแสดงอยูในตารางท่ี 5-49

ตารางที่ 5-48: คาสถิติท่ีใชคํานวณดัชนีดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

2550 2551 2552 2553 2554 2555
การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
ความต่ืนตัวในการรักษาสิทธิหนาท่ีของตนเองตามกรอบ
กฎหมาย

- ดัชนีประชาธปิไตย 5.67 6.81 6.81 6.55 6.55 6.55
สังคมที่มีธรรมาภิบาล

ความโปรงใสความสามารถในการตรวจสอบได การเปดให
ประชาชนเขามีสวนรวมในการบริหารราชการ

- ดัชนีวัดภาพลักษณการคอรัปชั่นของประเทศไทย 3.30 3.50 3.40 3.50 3.40 3.70
ความสมานฉันททางสังคม

การอาศัยอยูรวมกันดวยความกลมกลืน ปรองดอง สามัคคีกัน
- ดัชนีสันติภาพโลก 2.32 2.32 2.40 2.44 2.29 2.40
- ดัชนีความขัดแยงในดัชนรีัฐลมเหลว 7.80 7.70 4.90 7.80 8.00 7.80
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ตารางที่ 5-49: สรุปผลการคํานวณดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกันดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล
2550 2551 2552 2553 2554 2555

ภาพรวม 45.12 49.78 54.32 48.26 48.15 49.09
การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย 56.7 68.1 68.1 65.5 65.5 65.5
ความต่ืนตัวในการรักษาสิทธิหนาท่ีของตนเองตามกรอบ
กฎหมาย
- ดัชนีประชาธปิไตย 56.7 68.1 68.1 65.5 65.5 65.5
สังคมที่มีธรรมาภิบาล 33.00 35.00 34.00 35.00 34.00 37.0

ความโปรงใสความสามารถในการตรวจสอบได การเปด
ใหประชาชนเขามสีวนรวมในการบริหารราชการ

- ดัชนีวัดภาพลักษณการคอรัปชั่นของประเทศไทย 33.00 35.00 34.00 35.00 34.00 37.0
ความสมานฉันททางสังคม 45.67 46.23 60.85 44.27 44.94 44.78

การอาศัยอยูรวมกันดวยความกลมกลืน ปรองดอง
สามัคคีกัน

- ดัชนีสันติภาพโลก 66.90 66.90 65.03 64.10 67.65 65.13
- ดัชนีความขัดแยงในดัชนรีัฐลมเหลว 24.44 25.56 56.67 24.44 22.22 24.44
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5.6.4.1 องคประกอบยอย: การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
ประเด็นการวัด: ความตื่นตัวในการรักษาสิทธิ หนาท่ีของตนเองตามกรอบกฎหมาย การรูจักเคารพสิทธิ หนาท่ีของบุคคลอื่น และ ความกระตือรือรนเขา

รวมในการบริหารและพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม: เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนา ขอ 1. การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน และ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิ ธี ก า ร
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1. ดัชนีประชาธิปไตย คงเดิม เปนตัวชี้วัดวาประเทศมี
ระดับความเปนประชาธิปไตยมาก
นอย เพียง ใดโดยพิจารณาจาก
ประ เ ด็น สํ าคัญ 5 ประ เ ด็น  คื อ
กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม
เสรีภาพพลเมือง หนาที่ของรัฐบาล
การมีสวนรวมทางการเมือง และ
วัฒนธรรมทางการเมือง

ใชขอมูลคะแนนที่สะทอนความ
เปนประชาธิปไตยที่ สมบู รณ
เทากับ 8-10 โดยใชคะแนน 10
เปนเปาหมายเพื่อพัฒนาใหถึง

X/B*100 1. The Economist Intelligence Unit’s index of democracy

2.(ตัวชี้วัดเสริม)
จํานวนเร่ืองที่ประชาชน
เสนอตอประธานวุฒิสภา
ใหมีมติถอดถอนบุคคลที่
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ท า ง
การเมือง

เปนตัวชี้วัดความกระตือรือรนของ
ประชาชนในเขารวมในการบริหาร
แ ล ะ พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ด า น ก า ร
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

รัฐธรรม นูญ 2550 กําหนดให
ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน
ไมนอยกวา 20,000 คน เขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อ
ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง

B/X*100 1. ปจจุบันยังไมมีการจัดเก็บขอมูลเปนรายป ขอมูลที่สืบคนได
จาก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th
เปนการรายงานจํานวนเร่ืองเฉพาะบางป จึงควรใชเปนเพียง
ขอมูลเสริมและเสนอใหหนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลเปนรายป
เพื่อสามารถนํามาใชเปนตัวชี้วัดความตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนไดในอนาคต

3 . ( ตั ว ชี้ วั ด เ ส ริ ม )
จํานวนเร่ืองที่ประชาชน

เปนตัวชี้วัดความตื่นตัวและความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น สิ ท ธิ แ ล ะ ห น า ที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 กําหนดให

B/X*100 1.ปจจุบันยังไมมีการจัดเก็บขอมูลเปนรายป ขอมูลที่สืบคนได
จากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในเว็บไซด
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิ ธี ก า ร
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

เขาชื่อเสนอกฎหมายตาม
ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ตอสภาผูแทนราษฎร

นอกเหนือจากการใชสิทธิในการ
ออกเสียงเลือกเลือกตั้งภายใตกรอบ
ประชาธิปไตยแบบผูแทน แตเปน
การตื่นตัวและตระหนักในสิทธิของ
ตนเองตามแนวคิดประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม  ประกอบกับการมี
ขอกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา
ของรัฐธรรมนูญ 2550

ประชาชน 10,000 คนสามารถ
เขาชื่อเสนอกฎหมายตอสภาฯ

www.parliament.go.th และ http://ilaw.or.th/ เปนการรายงาน
จํานวนเร่ืองเฉพาะบางป จึงควรใชเปนเพียงขอมูลเสริมและ
เสนอใหหนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลเปนรายปเพื่อสามารถ
นํามาใชเปนตัวชี้วัดความตืน่ตัวทางการเมืองของประชาชนไดใน
อนาคต

4.(ตัวชี้วัดเสริม)
ดัชนีเสรีภาพ (Freedom
house Index)

เพื่ อ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ นถึ ง สิ ท ธิ ท า ง
การเมือง (political rights) และ
เสรีภาพพลเมือง (civil liberties)
ของประชาชนไทยโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ

ใชขอมูลคะแนนที่สะทอนความมี
เสรีภาพที่สมบูรณเทากับ 8-10

B/X*100 1. http://www.freedomhouse.org
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5.6.4.2  องคประกอบยอย: สังคมที่มีธรรมาภิบาล

ประเด็นการวัด: ความโปรงใส ความสามารถในการตรวจสอบได การเปดใหประชาชนเขามีสวนรวมในการบริหารราชการ

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม: ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับสังคมท่ีมีธรรมาภิบาลท้ังในทางตรงและทางออม เชน
การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน (ประเด็นขอ 1) การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย (ประเด็นขอ 2 ) การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชน (ประเด็น ขอ 3)  การบริหารจัดการนํ้าและท่ีดินเพื่อความม่ันคงทางอาหาร (ประเด็นขอ 7)
เปนตน  สวนประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสังคมท่ีมีธรรมาภิบาลคือ ประเด็นขอ 9 การบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม

สวนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน และยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1. ดัชนีวัดภาพลักษณการ
คอรัปชั่นของประเทศไทย

คงเดิม แตทบทวนขอมูลที่ใช
ตัวชีว้ัดน้ี

ใหคะแนนเต็มเทากับ 100 ตาม
ตัวชีว้ัดภาพลักษณการคอรัปชั่น
ที่ไดมีการปรับจากคะแนนเดิม
10 คะแนนเปน 100 คะแนน ใน
ป พ.ศ. 2555

X/B *100 Transparency International

2. ( ตัวชี้วัดเสริม)
ดัชนีวัดความโปรงใสของ
ภาครัฐ

สามารถแสดงผลการปฏิบตัิ
ราชการที่ดีโดยเฉพาะดานความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

ใชระดับคะแนนความโปรงใส
ของหนวยงานรอยละ 80-100

B / X *100 สํานักงาน ปปช.
องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย

3. (ตัวชี้วัดเสริม)
ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหาร

กําหนดในยทุธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการของสํานักงาน
กพร. และเปนองคประกอบของ

ใหระดับที่ 5 Empowerment
ตามเกณฑของ IAP2

B / X *100 สํานักงาน กพร.
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สศช.
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

ราชการ หลักธรรมาภิบาลตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546

4.(ตัวชี้วัดเสริม)
อัตราสวนของจํานวนขอ
รองเรียนเก่ียวกับการทจุริต
คอรัปชั่นที่เปนลายลักษณ
อักษรตอจํานวนขาราชการ/
เจาหนาทีข่องรัฐ

เสนอเปนตัวชี้วัดเสริม ใชเปาหมายของแผนปฎิบตัิการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติของ ปปช.

B/X*100 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช)
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย

5.(ตัวชี้วัดเสริม)
สัดสวนรายไดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บ
หรือจัดหาเองตอรายไดรวม
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทและความสําคัญมากขึ้น
ทั้งในดานการพัฒนาพื้นที่ การ
บริการสาธารณะ รวมทั้งเปน
กลไก สําคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยที่รากฐาน

ใชเปาหมายของ พ.ร.บ กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหอปท. พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กําหนดเปาหมาย 35%

100 - X สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
www.dloc.opm.go.th
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

6.(ตัวชี้วัดเสริม)
สัดสวนการถายโอนภารกิจ
สูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

การถายโอนภารกิจและการ
จัดแบงอํานาจระหวางรัฐกับ
อปท.เปนแนวทางหน่ึงของการ
กระจายอํานาจ

ใชเปาหมายของถายโอน 2545
ภารกิจตามที่กําหนดไวใน
แผนการกระจายอํานาจ

100 - X สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
www.dloc.opm.go.th
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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5.6.4.3 องคประกอบยอย: ความสมานฉันททางสังคม

ประเด็นการวัด: การอาศัยอยูรวมกันดวยความกลมกลืน ปรองดอง สามัคคีกัน

ยุทธศาสตร/ประเด็นการพัฒนา/แนวคิดใหม: ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม และยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน

แนวคิดใหมท่ีเกี่ยวของ ไดแก การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยองคประกอบยอยในสวนน้ี จะมุงเนนตัวช้ีวัดท่ีเปน
แนวทางการพัฒนา (means) ท่ีนําไปสูสังคมสมานฉันท อยางไรก็ดี ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมท่ีเสนอจะคํานึงถึงการมีอยูของขอมูลในปจจุบันดวย หากยังไมมี
การจัดเก็บขอมูล คณะท่ีปรึกษาจะจัดทําเปนขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวช้ีวัดในอนาคต

ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

1.ดัชนีสันติภาพโลก/ดัชนี
ความสงบสุข (Global
Peace Index)

(ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด)
สามารถใชในการพจิารณาความ
สงบสุขของแตละประเทศทั่วโลก
และสามารถสะทอนถึงเสรีภาพใน
การรับรูขอมูลขาวสารรวมทั้งการ
ยอมรับในสิทธิของผูอ่ืน

- (5 - X)*25 Institute for Economics and Peace, Economist Intelligence Unit
Enwikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index

777 5. ดัชนีความขัดแยงใน
ดัชนีรัฐลมเหลว (Failed
State Index)

6666

(ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด)
เปนพื้นฐานของการสามารถ
พิจารณาถึงสภาพการเกิดกลุม
ประชาชนที่เกลียดแคน แกแคน
ชิงชงักันโดยรัฐไมสามารถที่จะ
รวบรวมความสามัคคีได

- (10 - X)*100/9 www.foreignpolicy.com/failedstates
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ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/
ปรับเปลีย่นตัวชีว้ัด

คาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ

แหลงที่มา / การจัดเก็บขอมูล

2.(ตัวชี้วัดเสริม)
จํานวนเครือขายยุตธิรรม
ชุมชน

ยุติธรรมชมุชนเปนกลยทุธในการ
ปองกันและลดการเกิด
อาชญากรรมซ่ึงเปนปญหาสําคญั
ของสังคมโดยการเสริมสรางความ
เปนหุนสวนกับชมุชนทําใหเกิด
การพัฒนาชมุชนที่เขมแข็งและ
ชวยไกลเกล่ียขอพิพาทในชมุชน
ปองกันไมใหขอพิพาทเขาสู
กระบวนการยุตธิรรมหลัก และขอ
ขัดแยงขอโตเถียงยุติลงดวยดี
สามารถอยูรวมกันในชุมชนหรือ
ทําธุรกิจรวมกันไมกลายเปน
ชนวนลุกลามขึ้นอีกซ่ึงเปนผลดี
กับทุกฝาย

เปาหมายการดําเนินการ
ของกระทรวงยุตธิรรมให
ครอบคลุมทุกจังหวัด

B/X*100 ขอมูลทีจ่ัดเก็บโดยกระทรวงยุตธิรรมแสดงจํานวนตามรายจังหวดัแต
ยังไมมีการจัดเก็บเปนรายป จงึยังไมสามารถนํามาใชในการคาํนวณ
ได แตเสนอใหเปนตัวชี้วัดเสริมและหนวยงานควรมีการจัดเก็บขอมูล
เปนรายป

3. (ตัวชี้วัดเสริม)
รอยละของเร่ืองที่ เขา สู
กระบวนการสันติวิธีและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท

เปนการเสริมสรางความ
สมานฉันทเชงิรุกและสงเสริม
ระบบการอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชน

ใชเปาหมายระดับ 5 ตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(2551-2554) ของกระทรวง
ยุติธรรมกําหนดเปาหมาย
รอยละ 80

100-X www.moj.go.th
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5.6.5 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตัวชี้วัดเพิ่มเติมในอนาคต

การเสนอตัวช้ีวัดสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลในขางตน อยูภายใตขอจํากัดของระบบการ
จัดเก็บขอมูลท่ีประเทศไทยมีอยูในปจจุบัน สวนการนําเสนอตัวช้ีวัดโดยใชดัชนีรวมขององคกร
ตางประเทศน้ัน คณะท่ีปรึกษาเห็นวาจะเปนประโยชนตอการใชในการประเมินสถานการณภายใต
ขอจํากัดดังกลาว ขณะท่ีจากการทบทวนหลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับสังคมประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภิบาลของคณะท่ีปรึกษาไดพบวา การท่ีจะสามารถสะทอนสถานการณของสังคมประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภิบาลของประเทศไทยไดดีน้ัน ตองอาศัยขอมูลอีกมากมายซ่ึงตองมีการดําเนินการจัดเก็บอยาง
ตอเน่ือง และมีวิธีการในการจัดเก็บท่ีนาเช่ือถือ อีกท้ังแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
ยังคงเปนวาทกรรมทางวิชาการท่ีมีการถกเถียงโตแยง เชน การประทวง ซ่ึงอาจสะทอนไดท้ังในดานลบ
คือ การขาดธรรมาภิบาล และดานบวก คือ การตื่นตัวในการมีสวนรวมทางการเมือง บางเร่ืองมีความ
เปนนามธรรมสูง การวัดจึงตองอาศัยวิธีการเชิงคุณภาพประกอบ เชน คุณธรรม ความขัดแยง ซ่ึงสําหรับ
ประเทศไทยขอมูลสวนใหญยังไมมีการจัดเก็บหรือบางอยางเร่ิมมีการจัดเก็บบางแลวแต ยังไมมีความ
ตอเน่ือง ดังน้ันองคประกอบหลักดานธรรมาภิบาลจึงยังไมสามารถกําหนดตัวช้ีวัดไดครอบคลุมมิติของ
ธรรมาภิบาลไดท้ังหมด ตัวช้ีวัดท่ีเสนอใชในปจจุบันจึงยังอยูในระหวางการปรับปรุงตอไป หากทางสศช.
จะมีการปรับปรุงชุดตัวช้ีวัดสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลในอนาคต และมีความประสงคจะนํา
ฐานขอมูลท่ีเร่ิมมีการจัดเก็บโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูบางแลวก็อาจทําได โดยอาจประสานงานเสนอ
ใหหนวยงานเหลาน้ันดําเนินการจัดเก็บอยางเปนระบบและตอเน่ือง ท้ังน้ี ในการศึกษา คณะท่ีปรึกษาได
พิจารณาตัวช้ีวัดหลายตัวท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะนํามาจัดทําเปนชุดดัชนีช้ีวัดสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรร
มาภิบาลโดยไดนําเสนอเปนตัวช้ีวัดเสริมซ่ึงตองพัฒนาเปนตัวช้ีวัดหลักตอไป และเสนอใหมีการพัฒนา
ตัวช้ีวัดอื่นๆ เพิ่มเติม ดังน้ี

1.จิตสํานึกประชาธิปไตย การพัฒนาตัวช้ีวัดควรมีการนําขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวกับการเสนอตัวช้ีวัดเสริม
ซ่ึงเกี่ยวกับกับบริบททางการเมืองและสังคมไทยโดยตรงมาใชเปนตัวช้ีวัดหลัก เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีจะ
ชวยใหเห็นภาพของความตื่นตัวของประชาชนไดชัดเจนมากข้ึน เพราะการใชดัชนีประชาธิปไตยและ
ดัชนีเสรีภาพ เปนการศึกษาโดยการทําวิจัยของตางประเทศ ซ่ึงตัวแปรบางตัวท่ีใชในการวัดก็มีขอจํากัด
ท่ีไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย นอกจากน้ีประเด็นการวัดควรมีประเด็นเพิ่มเติม 3 ประเด็นคือ

- การเคารพกฎระเบียบของสังคม
- การมีจิตสํานึกในการปกปองสิทธิของตนเอง
- การมีสวนรวมทางการเมือง
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โดยตัวช้ีวัดท่ีควรนํามาใชในการคํานวณ คือ
- สัดสวนสถิติการทําผิดกฎจราจรตอประชากรพันคน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ
- สัดสวนขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยตอขาราชการแสนคน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ

สํานักงานขาราชการพลเรือน
- สัดสวนคดีการจับกุมการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตอประชากรแสนคน หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ คือ กรมทรัพยสินทางปญญา
- สัดสวนการรับเร่ืองรองทุกขตอหนวยงานอิสระและหนวยงานตรวจสอบภาครัฐตอ

ประชากรแสนคน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของในแตละเร่ือง ไดแก ศาลปกครอง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารทางราชการ สํานักงาน ปปช.

- สัดสวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- สัดสวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งระดับทองถิ่น หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น

2. สังคมที่มีธรรมาภิบาล เน่ืองจากหลักธรรมาภิบาลประกอบดวยหลายองคประกอบ ดังน้ันการท่ีจะ
ระบุวาสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีธรรมาภิบาลหรือไม หรือมีในระดับใดน้ัน ยังเปนเร่ืองท่ียุงยากอยู อีกท้ัง
ธรรมาภิบาลเปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวของกับกระบวนการการบริหารจัดการเพื่อสรางความเปนธรรมใน
สังคมซ่ึงตองมีการพิจารณาโครงสรางความสัมพันธท่ีเกี่ยวของเพื่อบงช้ีระดับธรรมาภิบาลของประเทศ
ท้ังในดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ดังน้ันการพัฒนาตัวช้ีวัดในอนาคตควร
ครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวของกับหลักการของธรรมาภิบาลใหครบถวนท้ัง 6 หลัก โดยควรมีการพัฒนา
ตัวช้ีวัดตางๆ ดังน้ี

2.1 หลักความโปรงใส สังคมท่ีมีธรรมาภิบาลภายใตหลักของความโปรงใส คือสังคมท่ีมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกตองได ชวยใหการทํางานภาครัฐและ
เอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน แตปจจุบันปญหาการคอรัปช่ันเปนอุปสรรคสําคัญท่ีสุดตอการ
พัฒนาหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทย เน่ืองจากการคอรัปช่ันเกิดจากความไมชอบธรรมและความไม
รับผิดชอบท่ีนําไปสูความไมโปรงใสของการบริหาร ระบบการดําเนินการไมสามารถตรวจสอบได ผลการ
ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิผล และไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม ดังน้ันคณะท่ีปรึกษาเห็นวา ควร
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ใหความสําคัญกับปญหาน้ีโดยเรงจัดทําตัวช้ีวัดคอรัปช่ันของประเทศไทย เพื่อใหทราบระดับความรุนแรง
ของปญหาคอรัปช่ัน ตัวช้ีวัดท่ีจะเปนประโยชน คือ

(ก) การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันของบุคคลและหนวยงานตางๆ ซ่ึงจัด
โดยองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศ และควรทําการสํารวจความคิดเห็นอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ
อันจะสงผลใหเปนตัวช้ีวัดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการ ปปช.

(ข) การเขาถึงขอมูลของประชาชน โดยพิจารณาจากรอยละของประชาชนท่ีมาสามารถเขาถึง
ขอมูลของรัฐตอประชาชนท่ีตองการขอมูลขาวสารท้ังหมด หนวยงานหลักท่ี รับผิดชอบ คือ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการ

2.2 หลักนิติธรรม รวมถึงความชอบธรรม สังคมท่ีมีธรรมาภิบาลภายใตหลักนิติธรรม คือสังคมท่ี
มีการทําใหกฎหมาย กฎ กติกาตางๆ เปนท่ียอมรับของประชาชน โดยกรอบกฎหมายท่ีใชในประเทศ
ตองมีความยุติธรรมและบังคับใชกับคนทุกกลุมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ตัวช้ีวัดท่ีมีความเปนไปได
และควรมีการพัฒนาเพื่อนําไปสูสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุข คือ

(ก) จํานวนคดีท่ีมีการจับตัวผูตองหาผิดตัวมาดําเนินคดี ถาหากสถิติคดีการจับตัวผูตองหาผิดตัว
มีจํานวนมาก ยอมช้ีใหเห็นวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยางจริงจัง
หรือเจาหนาท่ีหละหลวมในกระบวนการของกฎหมาย หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

(ข) จํานวนกฎหมายท่ีมีการแกไขใหม หนวยงานหลัก คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) อัตราสวนของจํานวนคดีท่ีเกิดข้ึนตอจํานวนคดีท่ีมีการดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ คือ กระทรวงยุติธรรม
(ง) จํานวนผูดอยโอกาสทางสังคมท่ีไดรับการบริการจากรัฐ หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
2.3 หลักคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเอง ปลอดจากการทําผิดวินัย การทําผิดกฎหมาย การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาวิชาชีพ ตัวช้ีวัด คือ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของรัฐตองจัดเก็บไดไมต่ํากวารอยละ 80
หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง

2.4 หลักการมีสวนรวม สังคมท่ีมีธรรมาภิบาลภายใตหลักการมีสวนรวม คือ สังคมท่ีประชาชนมี
สวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ซ่ึงจากการศึกษาทบทวน
ตัวช้ีวัดดานการมีสวนรวม พบวาตัวช้ีวัดสวนใหญจะเกี่ยวของกับการใชสิทธิทางการเมือง ซ่ึงอาจมีความ
ซํ้าซอนกับตัวช้ีวัดจิตสํานึกประชาธิปไตย ดังน้ันเพื่อใหเห็นสภาพสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวม
นอกเหนือจากดานการเมืองการปกครอง จึงเสนอวาควรมีประเด็นการวัดในเร่ืองของ ความพึงพอใจของ
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ผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการของรัฐ ตัวช้ีวัดท่ีสามารถนํามาใช คือ
(ก) จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นในนโยบายหรือโครงการของรัฐ หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ คือ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(ข) จํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินเร่ืองตางๆ หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ คือ หนวยงานรัฐเจาของโครงการ/นโยบาย
(ค) คุณภาพของการเขามามีสวนรวม หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (กพร.)
2.5 หลักความคุมคา ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คือ สังคมทีมีการบริหารจัดการและใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม คํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา
สรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการ
ทํางานท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตัวช้ีวัดท่ีควรมีการพัฒนา ไดแก

(ก) จํานวนเร่ืองท่ีรัฐสามารถแกปญหาใหประชาชนไดสําเร็จ
(ข) จํานวนเร่ืองท่ีอยูในระหวางการดําเนินการของรัฐ
(ค) ระยะเวลาท่ีชัดเจนของข้ันตอนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(ง) จํานวนโครงการท่ีดําเนินงานไดแลวเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณ
เน่ืองจากขอมูลท่ีตองใชในการจัดทําตัวช้ีวัดท่ีนําเสนอในหลักความคุมคาน้ี จะเปนขอมูลท่ี

กระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ของรัฐ จึงเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนผูรวบรวม

2.6 หลักความสํานึกรับผิดชอบ จากการศึกษาทบทวนพบวาตัวช้ีวัดท่ีอยูภายใตหลักการน้ีอยู
บนพื้นฐานของหลักการบริหารท่ีดีซ่ึงเกี่ยวของกับ ความนาเช่ือถือ ความไวใจของสังคมท่ีทุกฝายมีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตน เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง โดยพยายามหาทางออกท่ีทุกฝาย
ยอมรับรวมกันได กลารับผลการกระทําของตน มีกระตือรือรนในการแกปญหา โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ท่ีจะเกิดข้ึนแกสวนรวมเปนหลัก ตัวช้ีวัดท่ีควรมีการพัฒนาคือ

(ก) จํานวนคดีขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครอง เจาหนาท่ีของรัฐผูใหบริการเอกชนกับ
ผูรับบริการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ ศาลปกครอง

(ข) จํานวนคดีเร่ืองราวรองทุกข หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

(ค) จํานวนคดีพิพาทท่ีอยูในระหวางการพิจารณา/จํานวนคดีท่ีดําเนินการแลวเสร็จ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ ศาลยุติธรรม
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(ง) สถิติการอุทธรณและรองเรียนของประชาชนและสื่อ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

ท้ังน้ี เน่ืองจากสังคมไทยมีปญหาดานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงนําไปสู
ปญหาความขัดแยงทางสังคม ทําใหสังคมไทยไมมีความอยูเย็นเปนสุข คณะท่ีปรึกษาเห็นวาควรมีการ
พัฒนาตัวช้ีวัดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน จํานวนโครงการท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจตลอดกระบวนการ (ท่ีมีการแสดงใหเห็นวา ไดมีการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปใชในการพิจารณาและตัดสินใจโครงการ) จํานวนนโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ีใชเคร่ืองมือการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) อยางมีความหมาย
(กระบวนการตองดําเนินการอยางเปนอิสระ เปนกลางและผูมีอํานาจตัดสินใจยอมรับในผลการประเมิน)
ขอเสนอสําหรับการพัฒนาตัวช้ีวัดในอนาคตเพื่อใหหนวยงาน (เชน สศช.) ประสานกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของใหมีการจัดเก็บขอมูล ท้ังน้ีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน ไดเคย
ทําการศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไทย โดยใชกรณีศึกษามาบตาพุด ซ่ึงอาจใชเปนแนวทางการ
พัฒนาตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในภาพรวมได

นอกจากน้ีในยุทธศาสตรภายใตแผนฯ ฉบับท่ี 11 มิไดมีการเสนอตัวช้ีวัดท่ีเช่ือมโยงการบริหาร
จัดการในระดับทองถิ่น โดยเฉพาะความตื่นตัวตอการเขามีสวนรวมในการบริหารและการพัฒนาของภาค
ประชาชนและประชาสงัคมในระดับพื้นท่ี ซ่ึงมีกรณีท่ีเกิดข้ึนหลายกรณีในหลายพื้นท่ี คณะท่ีปรึกษาเสนอ
ใหมีการนําตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลระดับจังหวัดมาใชประกอบการพิจารณาและควรมีการศึกษารวบรวม
ขอมูลกรณีตางๆ และจัดทําเปนฐานขอมูล เพื่อประมวลเปนภาพรวมในระดับประเทศตอไป

3. สังคมสมานฉันท คณะท่ีปรึกษาเสนอใหมีการพัฒนาตัวช้ีวัดหลัก คือ ความรักความสามัคคี
ของคนไทย ท้ังน้ีเพื่อใหสอดคลองกับนิยามของคําวา “สมานฉันท” ซ่ึงมีนัยยะแงบวกของสภาพสังคม
และบงช้ีถึงสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขไดดี ขณะท่ีสถานการณและขอมูลท่ีปรากฏในปจจุบันสวนใหญเปนภาพ
เชิงลบท่ีสะทอนความไมสมานฉันททางสังคม โดยเฉพาะความขัดแยงในรูปแบบตางๆ ในสังคมไทยท่ี
ผานมา ท่ีมีท้ังปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงและความนาเช่ือถือของ
ประเทศเปนอยางมาก การใชตัวช้ีวัดจากกรณีความขัดแยงเพียงอยางเดียวยังไมสามารถสะทอนภาพ
สังคมสมานฉันทไดอยางสมบูรณ เน่ืองจากเปนการวัดในเชิงลบ ไมสอดคลองกับเจตนารมณของการ
สรางสังคมสมานฉันท ดังน้ันจึงเสนอการใชตัวช้ีวัดเปนตัวช้ีวัดเชิงบวกดวยเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความ
อยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยได คือ ความรักความสามัคคีของคนไทยวาสวนใหญมีความเห็นเร่ืองความ
รักความสามัคคีของคนไทยวาเปนอยางไร (มาก ปานกลาง นอย) ซ่ึงสํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติ
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แหงชาติไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองน้ีเม่ือ ป พ.ศ. 2550 จึงควรมีการประสานงาน
ใหมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองตอไป สวนตัวช้ีวัดดานความขัดแยงภายในประเทศ ควร
ใหมีการจัดเก็บขอมูลภายในประเทศ โดยหนวยงานท่ีอาจรับผิดชอบ คือ กระทรวงมหาดไทยและ
สถาบันพระปกเกลา นอกจากน้ี ควรมีประเด็นการวัดอื่นๆ เพิ่มเติม คือ การเสียสละเพื่อสวนรวม
ตัวช้ีวัด คือ กิจกรรมอาสาสมัคร ไดแก จํานวนช่ัวโมงท่ีทํากิจกรรม และ เครือขายทางสังคม ตัวช้ีวัดคือ
การเปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมทางการเมือง การกุศล การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน โดย
หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย


