
422

บทที่ 6

การคํานวณดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย

ในคํานวณตัวเลขคาดัชนีรวม (Composite index) เพื่อวัดความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย
ในข้ันแรกไดทําการแยกวัด “ดัชนีกลุม” ซ่ึงคํานวณจากตัวช้ีวัดในองคประกอบหลักของความอยูเย็น
เปนสุขในแตละดาน หลังจากน้ันจึงเปนการคํานวณ “ดัชนีรวม” ซ่ึงจะเปนการหาคาเฉลี่ยของดัชนี
กลุมท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังน้ี

6.1 การคํานวณดัชนีกลุม

ตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย ประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 ดาน ไดแก

ก) การมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชน (IH)
ข) ครอบครัวอบอุน (IF)
ค) ชุมชนเขมแข็ง (IC)
ง) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม (IEC)
จ) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศท่ีสมดุล (IEN)
ฉ) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล (IG)

ภายในมิติดานหน่ึงๆ เปนการรวมตัวช้ีวัดจํานวนหน่ึง (3-12 ตัว) เขาดวยกัน โดยแปลงตัว
แปรใหมีคาวัดท่ีมีความหมาย เชน รอยละ หรือ สัดสวน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง ใหอยูในรูปของคา
ดัชนีซ่ึงมีฐานเปน 100 อยางไรก็ตาม การแปลงคาขอมูลตางๆ มีการใชสูตรท่ีตางกันออกไป ข้ึนอยูกับ
ความหมาย และหนวยของขอมูล รวมถึงความเหมาะสมของการสะทอนถึงคาท่ีเปนจริงกับคา
เปาหมายเชิงนโยบาย

คณะท่ีปรึกษาไดใชขอมูลสถิติในชวงแผนพัฒนาฉบับท่ี 10 (ป พ.ศ. 2550-2554) รวมถึงป
พ.ศ.2555 มาใชในการคํานวณดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขท่ีปรับปรุงใหมยอนหลัง ผลการคํานวณคา
ดัชนีในแตละมิตมีิรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6-1 ถึงตารางท่ี 6-6
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ตารางที่ 6-1: การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน (IH)
รหัส

ตัวชี้วัด
องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555
IH องคประกอบดานการมีสุขภาวะ 87.04 84.75 82.32 81.47 82.92 79.92

IH1 สุขภาพกายและจิตใจดี 91.97 89.83 89.33 87.86 85.42 83.42

IH1_1 สุขภาพดี รอยละประชากรที่
สุขภาพดี (ไมปวย

เปนโรค 75 โรค) ตอ
ประชากรทั้งหมด

85.86 85.02 83.77 82.43 81.15 81.15 B=89.17, รอยละ
ประชากรที่สขุภาพดี
(ไมปวยเปนโรค 75
โรค) ตอประชากร
ทั้งหมด ในชวงแผน
9 คือ 89.17

(X/B)*100 96.29 95.34 93.95 92.44 91.01 91.01

IH1_2 อายุยืนยาว อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรก
เกิด (Life

Expectancy at birth)

74.07 74.07 74.07 74.07 75.38 75.38 Bmin=25,
Bmax=80

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

89.21 89.21 89.21 89.21 91.59 91.59

IH1_3 จิตใจดี อัตราผูปวย
สุขภาพจิตตอ

ประชากร 100,000
คน

2,125.8
0

2,262.42 2,266.01 2,346.22 2,608.85 2,840.89 ใชคาเฉลี่ยอัตรา
ผูปวยสุขภาพจิต
ยอนหลังตอ
ประชากร แสนคน
เปนเกณฑมาตรฐาน
สูงสุดที่ไมควรให
เกิน คาเฉลี่ยป
2545-2549 เทากับ
1,922 คน

(B/X)*100 90.41 84.95 84.82 81.92 73.67 67.65
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รหัส
ตัวชี้วัด

องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IH2 การมีคุณธรรมและสติปญญาใฝรู 82.11 79.67 75.32 75.09 80.41 76.42

IH2_1 ยึดม่ันใน
ศีลธรรมมีความ
ซื่อสตัยสุจรติ

สัดสวนคดอีาญาตอ
ประชากร 1,000 คน

7.00 7.59 7.96 8.00 7.92 8.86 B=6.81, ใชคาเฉลี่ย
ป 2545-2549
เทากับ 6.81 คดีตอ
ประชากรพันคน
เปนเกณฑมาตรฐาน

(B/X)*100 97.29 89.72 85.55 85.13 85.98 76.86

IH2_2 มีความสามารถ
ในการเรียนรู

อัตราการเรียนรู
(Functional Literacy

Rate) 9 ปขึ้นไป
(สัดสวนประชากร
อายุ 15 ปขึ้นไปที่มี

การศึกษา 9 ปขึ้นไป)

42.54 43.37 44.37 45.94 46.52 46.52 B=60 อัตราการ
เรียนรูขัน้สูงที่ตอง
พัฒนาใหถึง คือ
สูงสุดรอยละ 60

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

70.90 72.28 73.95 76.57 77.54 77.54

IH2_3 มีการเรียนรูที่มี
คุณภาพ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (คะแนนเฉลี่ย
ของ 4 วิชาหลักของ
นักเรียนระดับ ป. 6

ม. 3 และ ม.6)

39.07 38.50 33.23 31.79 38.85 37.44 ในใชเปาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 เทากับ 50
คะแนนเปนเกณฑ
มาตรฐาน

(X/B)*100 78.13 77.01 66.46 63.58 77.71 74.87
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ตารางที่ 6-2: ครอบครัวอบอุน (IF)

รหัส
ตัวชี้วัด

องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การ
คํานวณ

คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IF องคประกอบดานครอบครัวอบอุน 79.80 85.75 85.66 74.66 76.08 79.79

IF1 บทบาทหนาที่ของครอบครัว 74.69 77.15 76.63 76.28 78.60 84.70
IF1_1 เด็กไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูที่
เหมาะสม

อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูก
ดําเนินคดีโดยสถานพนิิจฯ ตอ

เด็กและเยาวชนพนัคน

4.27 3.95 3.92 3.75 3.36 2.97 คาเฉลี่ยอัตราคดีตอ
จํานวนเด็กและ

เยาวชน 7-17 ป ชวง
แผน 9 (2545-2549)
เทากับ 2.96 เปน
เกณฑมาตรฐาน

(B/X)*100 69.30 74.91 75.49 78.99 88.13 99.66

IF1_2 ผูสูงอายุไดรับ
การดูแลจากคน
ในครอบครวั

รอยละของผูสูงอายุที่อยูคน
เดียวตอผูสูงอายุทั้งหมด

7.66 7.60 7.72 8.37 8.40 7.70 ใชขอมูลป 2545 (ชวง
แผน 9) ซึ่งมีรอยละ
ของผูสูงอายุที่อยูคน

เดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมดต่ําสุดเทากับ
รอยละ 6.26 เปน
เกณฑมาตรฐาน

(เกณฑปรับจากเดิมดู
ขอมูลจากเว็บสศช.)

(B/X)*100 81.72 82.37 81.09 74.79 74.53 81.30

IF1_3 ผูอยูในวัย
แรงงาน

สามารถทํางาน
หาเลี้ยง

ครอบครวั

สัดสวนครัวเรอืนที่มีสมาชิกใน
ครอบครวัที่มีรายไดตอสมาชิก
ทั้งหมดของครัวเรือน เทากับ

1:2 ตอครวัเรือนทั้งหมด

73.05 74.18 73.31 75.06 73.14 73.14 อัตราผูมีงานทําตอ
กําลังแรงงานทั้งหมด
ตองพัฒนาถึงรอยละ

รอย

X 73.05 74.18 73.31 75.06 73.14 73.14
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รหัส
ตัวชี้วัด

องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การ
คํานวณ

คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IF2 สัมพันธภาพในครอบครัว 84.50 84.60 85.10 53.77 51.13 56.86
IF2_1 สมาชิกอยู

รวมกัน
แกปญหา
ครอบครวั

จํานวนเหตุการณความรุนแรง
ในครอบครวั

0 51 353 942 1066 877 B=363, ใชขอมูลป
2552 ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
ในชวงหาปแรกที่มีการ

เก็บขอมูลเปนคา
มาตรฐาน

(B/X)*100 100.00 100.00 100.00 38.54 34.05 41.92

IF2_2 ครอบครวัอยู
รวมกันเปน

ครอบครวัขยาย

รอยละของครอบครวัขยายตอ
ครัวเรือนทั้งหมด

34.50 34.60 35.10 34.50 34.10 35.90 B=50, ใชสัดสวนของ
ครอบครวัขยายตอ
ครัวเรือนทั้งหมด

เทากับรอยละ 50 เปน
เกณฑมาตรฐาน

(X/B)*100 69.00 69.20 70.20 69.00 68.20 71.80

IF3 การพ่ึงพิงตนเองของครอบครัว 95.72 95.48 95.26 94.59 98.50 98.31
IF3_1 ครอบครวัมี

รายไดเพียงพอ
อัตราหนี้สินตอรายไดของ

ครัวเรือน
6.25 6.25 6.44 6.44 5.81 5.81 อัตรานีส้ินครวัเรือนตอ

รายไดตําสุดในชวง
ประมาณ 10 ป เทากับ
5.58

B/X*100 89.28 89.28 86.65 86.65 94.90 96.04

IF3_2 ครอบครวัมี
ความม่ังคงในที่

อยูอาศัย

รอยละครวัเรือนมีความม่ันคง
ในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพ

คงทนถาวร

99.34 98.86 99.70 97.62 99.84 99.53 สัดสวนครัวเรอืนมี
ความม่ันคงในที่อยู
อาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวรที่ควร
พัฒนาใหถึงคือรอยละ
รอย

X/B*100 99.34 98.86 99.70 97.62 99.84 99.53

IF3_3 การมีปจจัย
พื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต

รอยละครวัเรือนมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ

ตลอดป

98.53 98.32 99.45 99.51 99.62 99.35 สัดสวนครัวเรอืนมีน้ํา
สะอาดสําหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอด

ป=รอยละรอย

X/B*100 98.53 98.32 99.45 99.51 99.62 99.35
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ตารางที่ 6-3: ชุมชนเขมแข็ง (IC)

รหัส
ตัวชี้วัด

องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IC องคประกอบดานชุมชนเขมแข็ง 42.10 49.69 56.50 60.15 69.16 84.24

IC1 ชุมชนพ่ึงตนเองได 67.01 66.55 66.87 70.18 65.41 68.47

IC1_1 66.42 65.50 52.01 58.65 45.40 51.52
IC1_1_1 ความเขมแข็งของ

องคกรในชุมชน
สัดสวนความมีเสถียรภาพ

ทางการเงินหรือความ
ม่ันคงขององคกรชุมชน

37.48 36.62 23.27 28.65 19.09 19.09 B=50, รอยละ 50
ของกลุมสหกรณ
และกลุมเกษตรกร

(X/B)*100 74.96 73.24 46.54 57.30 38.18 38.18

IC1_2_2 ความเขมแข็งของ
องคกรในชุมชน

สัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพการดําเนินงานใน

ระดับดี

28.94 28.88 28.74 30.00 26.31 32.43 B=50, รอยละ 50
ของวิสาหกิจชุมชน

(X/B)*100 57.88 57.75 57.48 59.99 52.62 66.00

IC1_2 มีการเรียนรูเพื่อ
แกไขปญหา
รวมกันอยาง

ตอเนื่อง

สัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชน

33.80 33.80 40.86 40.86 42.71 42.71 B=60, รอยละ 60
ของหมูบาน

(เดิม สศช.เสนอไว
รอยละ 50)

(X/B)*100 67.60 67.60 81.72 81.72 85.42 85.42

IC2 ชุมชนเก้ือกูล 17.20 32.80 46.10 50.10 72.90 100.00
IC2_1 การมีสวัสดิการใน

ชุมชน
สัดสวนครัวเรอืนที่มีคนใน

ครัวเรือนเปนสมาชิก
องคกรชุมชนที่มีการจัด

สวัสดิการตอพนัครวัเรือน

17.20 32.83 46.13 50.11 72.91 106.57 B=150, สัดสวน
เทากับ 150 ตอพัน

ครัวเรือน
(เดิม สศช.เสนอ 80
ตอพนัครวัเรือน)

(X/B)*100 17.20 32.80 46.10 50.10 72.90 100.00
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ตารางที่ 6- 4: เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม (IEC)

รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEC องคประกอบดานเศรษฐกิจเขมแข็งและ
เปนธรรม

74.74 72.38 63.82 78.30 74.16 77.28

IEC1 การมีสัมมาชีพ 87.43 87.33 87.15 87.55 89.25 89.85

IEC1_1 การมีงานทํา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
IEC1_1 การมีงานทํา อัตราการวางงาน 1.38 1.39 1.49 1.04 0.66 0.67 B=2, ใชอัตราการ

วางงานตาม
ธรรมชาติรอยละ 2

เปนเกณฑ
มาตรฐาน

(B/X)*100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

IEC1_2 การมีหลักประกันและความปลอดภัยใน
การทํางาน

74.86 74.65 74.30 75.11 78.11 79.70

79.70IEC1_2_1 การมี
หลักประกัน
และความ

ปลอดภัยใน
การทํางาน

สัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอกําลัง
แรงงานทั้งหมด

24.86 24.65 24.30 25.11 28.49 29.70 B=50, ใชสัดสวน
แรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอ

แรงงานทั้งประเทศ
เทากับรอยละ 50

เปนเกณฑ
มาตรฐาน

(X/B)*100 49.71 49.30 48.61 50.22 56.99 59.40

IEC1_2_2 การมี
หลักประกัน
และความ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
อันตราย หรือเจ็บปวย
จากการทํางาน (ตอ

24.29 21.70 18.82 17.92 15.76 13.36 B=28.33, อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ
ตอลูกจางตองต่ํา

(B/X)*100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ปลอดภัยใน
การทํางาน

ลูกจาง 1000 คน) กวาคาเฉลี่ยในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ 9 คือ 28.33 ตอ
ประชากร 1,000

คน

IEC2 เศรษฐกิจเขมแข็ง 88.38 81.21 52.65 94.32 75.54 84.30

IEC2_1 พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 81.11 92.64 66.37 95.00 91.19 94.25
IEC2_1_1 การพึ่งตนเอง สัดสวนอุปสงค

ภายในประเทศ ตอ ภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

66.62 63.96 74.81 67.50 61.78 66.37 B=75, ใชสัดสวน
อุปสงคในประเทศ
ตอภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
เทากับรอยละ 75

เปนเกณฑ
มาตรฐาน

X/B *100 88.83 85.28 99.75 90.00 82.37 88.49

IEC2_1_2 การพึ่งตนเอง สัดสวนชองวางการออม
การลงทุน ตอ GDP

6.33 0.74 8.35 3.10 1.71 0.80 ชองวางการออม
และการลงทุน
หรือดุลบัญชี
เดินสะพัดตอ

GDP สูงสุด = 5%
และ ต่ําสุด = -5%

100-(20*(X-5)) if
X>5 and 100-
(20*(5-X) if X<-
5 and 100 if -

5<X<5

73.40 100.00 33.00 100.00 100.00 100.00
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEC2_2 เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพ 94.75 67.57 18.10 100.00 46.73 70.81
IEC2_2_1 การเติบโต

อยางมี
คุณภาพ

อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP)

5.04 2.61 -2.28 7.91 0.18 6.70 B=5, ไมต่ํากวา
รอยละ 5

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

=100 if X>5 and
0 if X<-5

100 76.14 27.19 100.00 51.84 100.00

IEC2_2_2 การเติบโต
อยางมี
คุณภาพ

ประสิทธิภาพการผลติ
รวม (อตัราการเติบโตของ

TFP)

2.16 -0.28 -4.28 5.08 -1.67 -1.67 B=3, เฉลี่ยไมต่ํา
กวารอยละ 3
(สอดคลองกับ

เปาหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

11)

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

=100 if X>5 and
0 if X<-5

89.50 59.00 9.00 100.00 41.63 41.63

IEC2_3 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 89.29 83.41 73.48 87.96 88.70 87.84
IEC2_3_1 เศรษฐกิจมี

เสถียรภาพ
อัตราเงินเฟอทัว่ไป 2.21 5.48 -0.79 3.28 3.80 3.03 ใชเปาหมายเงิน

เฟอที่รอยละ 1.5 –
4.5 เปนเกณฑ
มาตรฐาน ตาม

กรอบที่
กระทรวงการคลัง
พิจารณารวมกับ

ธนาคารแหง
ประเทศไทย

100-(20*(X-4.5))
if X>4.5 and

100-(20*(1.5-X)
if X<1.5 and

100 if
1.5<X<4.5

100 80.40 54.20 100.00 100.00 100.00

IEC2_3_2 เศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ

สัดสวนหนี้สาธารณะ ตอ
GDP

37.38 36.41 43.58 42.49 42.21 43.17 B=50, ไมเกินรอย
ละ 50 ของ GDP

เปนเกณฑ
มาตรฐานซึ่ง

100-(30*X/B)
making index =

70 if X=B

77.57 78.15 73.85 74.51 75.27 74.10
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เขมงวดกวา
เปาหมายของ
กรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง
เทากับรอยละ 60
ของ GDP

IEC2_3_3 เศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ

สัดสวนหนี้ตางประเทศ
ระยะสั้น ตอ GDP

16.18 13.86 12.67 17.73 15.26 17.65 B=50, สัดสวนไม
เกินรอยละ 50

100-(30*X/B)
making index =

70 if X=B

90.29 91.68 92.40 89.36 90.84 89.41

IEC3 การกระจายรายไดอยางเปนธรรมและ
เทาเทียม

48.40 48.61 51.67 53.01 57.69 57.69

IEC3_1 การกระจาย
รายไดอยาง
เปนธรรมและ

เทาเทียม

สัดสวนคนยากจน 20.94 20.49 19.08 19.61 13.15 13.15 B=9,
ปรับเปาหมาย
สัดสวนคนจนให
อยูที่รอยละ 9 จาก
เดิมที่ตามแผน
พัฒนา ฯ ฉบับที่
10 เปาหมาย
สัดสวนคนจนอยูที่
รอยละ 4เพื่อรักษา
ความทาทายใหคง
เดิม เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง
เสนความยากจน
ใหมใหสูงขึ้น

(B/X)*100 19.10 19.52 20.96 23.65 30.42 30.42
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEC3_2 การกระจาย
รายไดอยาง
เปนธรรมและ

เทาเทียม

สัดสวนการถือครอง
รายไดของประชากรรอย
ละ 20 สุดทายที่รวยที่สุด
ตอประชากรรอยละ 20

แรกที่จนที่สุด

12.87 12.87 12.14 12.14 11.77 11.77 B=10, ใช
เปาหมายของ

แผนพัฒนาฉบับที่
10 กําหนดสัดสวน

การถือครอง
รายไดของ

ประชากรรอยละ
20 สุดทายที่รวย
ที่สุดตอประชากร
รอยละ 20 แรกจน
ที่สุดเทากับ 10

เทา

(B/X)*100 77.70 77.70 82.37 82.37 84.96 84.96
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ตารางที่ 6-5: สภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่สมดุล (IEN)

รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEN องคประกอบดานสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล

59.38 66.57 64.97 67.36 74.31 70.92

IEN1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 53.45 58.89 63.67 66.61 75.56 77.03
IEN1_1 ความปลอดภัย

ในชีวติและ
ทรัพยสนิ

จํานวนคดีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสนิตอประชากร

พันคน

2.13 1.91 1.75 1.63 1.36 1.36 เกณฑมาตรฐาน
ใชจํานวนคดีที่

เกิดขึ้นต่ําสุดเปน
เปาหมายอยูที่

1.2 คดีตอ
ประชากรพันคน

B/X*100 56.46 62.94 68.45 73.75 88.14 88.14

IEN1_2 ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพยสนิ

อัตราการเสียชวีิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก
ตอประชากรพนัคน

0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 B=0.1, คา
เปาหมายของ
ทศวรรษแหง

ความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ.

2554 – 2563  ที่
กําหนดไวที่ 10

คนตอประชากร 1
แสนคนหรือ 0.1
คนตอประชากร

พันคน

B/X*100 50.44 54.83 58.90 59.47 62.99 65.93
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEN2 ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดี 78.46 88.20 84.47 81.36 84.84 85.02
IEN2_1 สิ่งแวดลอมมี

คุณภาพดี
ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอ

หัวประชากร

3.04 3.06 3.11 3.27 3.31 3.53 B=2.4, เปาหมาย
MDGS เทากับ
2.4 ตัน/คน/ป

B/X*100 78.95 78.43 77.17 73.39 72.51 67.99

IEN2_2 สิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดี

รอยละของแหลงน้ําที่มี
คุณภาพอยางต่ําอยูใน

เกณฑพอใชตอแหลงน้ํา
ทั้งประเทศ

53.00 79.00 66.00 61.00 77.00 82.00 B=80, ใชรอยละ
ของแหลงน้ําที่มี
คุณภาพอยางต่ํา
อยูในเกณฑพอใช

ตอแหลงน้ําทั้ง
ประเทศเทากับ
รอยละ 80 ตาม
เปาหมายในแผน

จัดการมลพิษ
พ.ศ. 2555-2559

(100/B)*X 66.25 98.75 82.50 76.25 96.25 100.00

IEN2_3 สิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดี

รอยละของการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนอยาง

ถูกหลักวชิาการตอ
ปริมาณขยะมูลฝอยทัว่

ประเทศ

35.80 37.86 39.51 38.06 35.29 36.70 B=50, รอยละ 50
ของของเสีย
ทั้งหมดตาม

เปาหมายในแผน
จัดการมลพิษ

พ.ศ. 2555-2559

X/B*100 71.60 75.72 79.02 76.12 70.59 73.40

IEN2_4 สิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดี

รอยละของจํานวนวนัที่
ฝุนละอองขนาดไมเกิน

10 ไมครอน (PM10) อยู
ในเกณฑมาตรฐาน

95.10 97.90 97.20 97.70 99.30 96.70 B=98, รอยละ 98
ของจํานวนวันที่
คา PM10 อยูใน
เกณฑมาตรฐาน
ตามเปาหมายใน
แผนจัดการมลพิษ
ป 2555 – 2559

(100/B)*X 97.04 99.90 99.18 99.69 100.00 98.67
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEN3 ระบบนิเวศสมดุล 66.40 78.77 67.82 71.72 89.75 70.11
IEN3_1 ระบบนิเวศ

สมดุล
ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจ
(เฉพาะปลาหนาดิน) ที่
จับไดในอาวไทยตอ

ชั่วโมง

5.80 8.10 5.57 6.35 9.95 5.86 B=10, ใชปริมาณ
ที่จับไดตอชัว่โมง

10 ก.ก. ตอ
ชั่วโมง

X/B*100 58.00 81.00 55.70 63.50 99.48 58.63

IEN3_2 ระบบนิเวศ
สมดุล

รอยละของพื้นที่ปา
อนุรักษตอพืน้ที่ประเทศ

18.70 19.13 19.99 19.99 20.00 20.37 B=25, ใชคา
เปาหมายตาม

แผนแมบทปาไม
รอยละ 25 ซึ่งเปน
เปาหมายที่เคย

เสนอใน
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 - 9
เนื่องจาก

เปาหมายที่เสนอ
ในแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 11
กําหนดไวที่รอย
ละ 19 ในขณะที่
สัดสวนพื้นที่ปา

อนุรักษในปจจุบัน
อยูที่รอยละ 20

แลว

X/B*100 74.80 76.54 79.95 79.94 80.02 81.58
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IEN4 เศรษฐกิจสีเขียว 39.21 40.44 43.91 49.77 47.08 51.52
IEN4_1 เศรษฐกิจสี

เขียว
สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงาน

ทางเลือกตอปริมาณการ
ใชพลังงานขั้นสุดทาย

5.64 6.31 6.95 7.75 9.21 9.95 B=19, เปาหมาย
ในแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 11
กําหนดใหสัดสวน
การใชพลังงาน
ทดแทนและ

พลังงานทางเลือก
ไมนอยกวารอยละ

19  (ภายในป
2559)

X/B*100 29.68 33.23 36.58 40.80 48.49 52.35

IEN4_2 เศรษฐกิจสี
เขียว

สัดสวนพื้นที่ทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน

(พื้นที่เกษตรอินทรีย)
ตอพืน้ที่การเกษตร

ทั้งหมด

0.08 0.07 0.13 0.14 0.15 0.15 B=0.29, ราง
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2556 – 2559

กําหนดเปาหมาย
"พื้นที่การผลติใน
รูปแบบเกษตร
อินทรียเพิ่มขึ้น

รอยละ 10 ตอป"
หากใชขอมูลพืน้ที่
เกษตรอนิทรียใน
ป 2555 สามารถ

แปลงเปน
เปาหมาย

(100/B)*X 27.41 24.39 44.28 49.16 50.29 50.29
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รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลจริง (X) คามาตรฐาน (B) การคํานวณ คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555

"สัดสวนพื้นที่
เกษตรอนิทรีย

อยางนอยรอยละ
0.29 ของพื้นที่

การเกษตร
ทั้งหมด" ภายใน

ป 2559
IEN4_3 เศรษฐกิจสี

เขียว
สัดสวนปริมาณการ

นําเขาสารกําจัดศัตรูพืช
ตอพืน้ที่การเกษตร

ทั้งหมด

0.77 0.73 0.92 0.79 1.10 0.90 60.53 63.71 50.86 59.35 42.44 51.92
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ตารางที่ 6-6: สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล (IG)

รหัสตัวชี้วัด องคประกอบ ชื่อตัวชี้วัด
ขอมูลจริง (X) คาดัชนีอยูเย็นเปนสุข

2550 2551 2552 2553 2554 2555 คามาตรฐาน (B) การคํานวณ 2550 2551 2552 2553 2554 2555

IG องคประกอบสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
45.12 49.78 54.32 48.26 48.15 49.09

IG1 การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
56.7 68.1 68.1 65.5 65.5 65.5

IG1 การมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย

ดัชนีประชาธิปไตย 5.67 6.81 6.81 6.55 6.55 6.55
B=10, คะแนนเต็ม
10 คือเปาหมายที่
ตองพัฒนาใหถึง

X/B*100 56.7 68.1 68.1 65.5 65.5 65.5

IG2 สังคมที่มีธรรมาภิบาล
33.00 35.00 34.00 35.00 34.00 37.00

IG2_1 สังคมที่มีธรร
มาภิบาล

ดัชนีวัดภาพลักษณการคอรัปชั่น
ของประเทศไทย

3.30 3.50 3.40 3.50 3.40 3.70 B=10, คะแนนเต็ม
10 คือเปาหมายที่
ตองพัฒนาใหถึง

X/B*100 33.00 35.00 34.00 35.00 34.00 37.00

IG3 ความสมานฉันททางสังคม 45.67 46.23 60.85 44.27 44.94 44.78

IG3_1

ความ
สมานฉันททาง
สังคม

ดัชนีสันติภาพโลก 2.32 2.32 2.40 2.44 2.29 2.40 (5 - X)*25 66.90 66.90 65.03 64.10 67.65 65.13

IG3_2
ดัชนีความขัดแยงในดัชนีรัฐลมเหลว 7.80 7.70 4.90 7.80 8.00 7.80 (10 - X)*100/9 24.44 25.56 56.67 24.44 22.22 24.44
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6.2 การคํานวณดัชนีรวม (Composite index)

ผลการคํานวณดัชนีวัดความอยูเย็นเปนสุขตามท่ีแสดงในตารางขางตน ซ่ึงคํานวณมาจากคา
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขในแตละมิติท้ัง 6 มิติ หลังจากน้ันไดนําคาดัชนีกลุมในแตละองคประกอบมา
คํานวณหาคาเฉลี่ยดวยนํ้าหนักท่ีเทากันเพื่อหาดัชนีรวม โดยใชสูตรการถวงนํ้าหนักดังน้ี

= + + + + +6
โดยแสดงผลการคํานวณตามตารางท่ี 6-7 และกราฟท่ี 6-1 ถึง กราฟท่ี 6-7

ตารางที่ 6-7: ผลการคํานวณดัชนีวัดความอยูเย็นเปนสุข

ดัชนีจําแนกตามองคประกอบ 2550 2551 2552 2553 2554

มิติสุขภาวะ (IH)

ดัชนีเดิมของสศช. 71.16 72.23 70.89 70.21 72.55

คาดัชนีใหม 87.04 84.75 82.32 81.47 82.92

มิติครอบครัวอบอุน (IF)

ดัชนีเดิมของสศช. 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17

คาดัชนีใหม 84.97 85.75 85.66 74.88 76.07

มิติชุมชนเขมแข็ง (IC)

ดัชนีเดิมของสศช. 46.38 55.73 60.89 66.07 76.47

คาดัชนีใหม 42.1 49.7 56.5 60.1 69.2

มิติเศรษฐกิจที่เขมแข็ง
และเปนธรรม (IEC)

ดัชนีเดิมของสศช. 74.63 71.00 72.54 78.07 77.60

คาดัชนีใหม 74.74 72.38 63.82 78.30 74.16

มิติสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศที่สมดุล
(IEN)

ดัชนีเดิมของสศช. 64.41 66.96 64.86 63.96 70.58

คาดัชนีใหม 66.57 64.97 67.36 74.31 70.92



440

ดัชนีจําแนกตามองคประกอบ 2550 2551 2552 2553 2554

มิติสังคมประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาล (IG)

ดัชนีเดิมของสศช. 70.45 74.95 60.37 55.70 53.75

คาดัชนีใหม 45.12 49.78 54.32 48.26 48.15

ดัชนีอยูเย็นเปนสุข
โดยรวมของประชาชน

ดัชนีเดิมของสศช. 66.03 68.05 65.79 66.89 70.25

คาดัชนีใหม 70.09 71.13 70.04 70.21 72.33

กราฟที่ 6-1: ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานการมีสุขภาวะ

จากกราฟท่ี 6-1 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานการมีสุขภาวะท่ีไดจาก
การคํานวณโดยชุดดัชนีใหมมีคาสูงกวาชุดดัชนีเดิม โดยรวมจะพบวาคาดัชนีปรับปรุงใหม และคาของ
ชุดดัชนีเดิมจะมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตคาดัชนีปรับปรุงใหม จะ
มีคาสูงกวาคาของชุดดัชนีเดิม ท้ังน้ีสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางสวน ซ่ึงผลของการ
เปลี่ยนจะทําใหไดคาคะแนนท่ีสูงข้ึนและสะทอนความเปนจริงมากข้ึน เชน

 การใชตัวช้ีวัดอัตรารอยละของประชากรท่ีมีสุขภาพดี แทนท่ีจะใชอัตราการเจ็บปวยตอ
ประชากรหน่ึงพันคนตามตัวช้ีวัดชุดเดิม เน่ืองจากขอมูลในตัวช้ีวัดเดิมเกิดการนับซํ้าข้ึน และ
อาจทําใหไดคาตัวช้ีวัดท่ีไมสะทอนความเปนจริง
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 การใชตัวช้ีวัดอัตราผูปวยสุขภาพจิตตอประชากรแสนคน แทนอัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอ
ประชากรแสนคน ซ่ึงนาจะสะทอนภาพรวมของเปาหมายในเร่ืองของ ”การมีจิตใจดี” ในสังคม
ไดครอบคลุมกวา

 การปรับคามาตรฐานของตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากรอยละ 55 (ซ่ึงเปนเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10) มาเปนรอยละ 50 (ซ่ึงเปนเปาหมายตามแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10)

กราฟที่ 6-2 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานครอบครัวอบอุน

จากกราฟท่ี 6-2 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานครอบครัวอบอุนท่ีไดจาก
การคํานวณโดยชุดดัชนีใหมมีคาสูงกวาชุดดัชนีเดิม และมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขาง
ตางไปจากเดิม โดยเฉพาะขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ.2550-2552 ซ่ึงมีคาท่ีสูงจากเดิมมาก และจะ
ลดลงหลังจากน้ัน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการปรับบางช้ีวัด เชน

 การปรับคามาตรฐานของตัวช้ีวัดอัตราคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯตอ
เด็กและเยาวชนพันคน จาก 3.18 คน (ซ่ึงรายงานเดิมอางวาเปนอัตราท่ีเหมาะสม) มาเปน
2.96 ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยในชวง พ.ศ.2545-2549 (หรือระหวางแผนพัฒนาฉบับท่ี 9) แทน

 มีการปรับคามาตรฐานของตัวช้ีวัดรอยละของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวตอผูสูงอายุท้ังหมด จาก
เดิม 3.83 ซ่ึงเปนคาต่ําสุดในป พ.ศ. 2531 มาเปน 6.29 ซ่ึงเปนคาต่ําสุดในป พ.ศ. 2545
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 ซ่ึงจะทําใหไดคาท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯฉบับ
กอนหนาไดดีข้ึน
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 การเปลี่ยนแหลงท่ีมาของขอมูลสําหรับตัวช้ีวัดสัดสวนครัวเรือนท่ีมีบานเปนของตนเอง และ
สัดสวนครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาใชในครัวเรือนจากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน (SES) โดย สศช. มาเปนขอมูลตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐานระดับครัวเรือนโดย
กรมการพัฒนาชุมชนแทน ซ่ึงนาจะมีกลุมตัวอยางในฐานขอมูลท่ีครอบคลุมมากกวา และ
สะทอนภาพท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากกวา

 การเปลี่ยนตัวช้ีวัดเร่ืองอัตราการจดทะเบียนหยาตอพันครัวเรือน มาเปนจํานวนเหตุการณ
ความรุนแรงในครอบครัวแทน ดวยเหตุผลท่ีการจดทะเบียนหยาอาจไมใชภาพสะทอน
ความสุขของครอบครัวในปจจุบันไดดีเทาท่ีควร แตเน่ืองจากขอมูลจํานวนเหตุการณความ
รุนแรงในครอบครัวไดมีการเร่ิมบันทึกปแรกในป พ.ศ. 2550 ทําใหยังไมอาจหาคาเฉลี่ยของ
ขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯฉบับกอนหนา เพื่อนํามาใชเปนคามาตรฐานได จึงตองใชคาเฉลี่ย
ในชวงป พ.ศ.2550-2554 เปนคามาตรฐานกอน และทําใหคาดัชนีในชวงป พ.ศ. 2550-2552
ซ่ึงมีตัวเลขต่ํากวาคาเฉลี่ยน้ัน มีคะแนนดัชนีท่ีกลายเปน 100 เต็ม ทําใหคาดัชนีอาจจะสะทอน
คาความจริงท่ีอาจคลาดเคลื่อนในชวงป พ.ศ.2550-2552 แตท้ังน้ี หากขอมูลชุดน้ีถูกเก็บอยาง
ตอเน่ืองและถูกนําไปใชในแผนพัฒนาฯฉบับถัดไป จะทําใหคาท่ีเก็บไดสามารถสะทอนความ
เปนจริงไดดีมากข้ึน

กราฟที่ 6-3 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานชุมชนเขมแข็ง

จากกราฟท่ี 6-3 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานชุมชนเขมแข็งท่ีไดจาก
การคํานวณท่ีปรับปรุงใหม และคาของชุดดัชนีเดิมจะมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงเปนไปใน
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ทิศทางเดียวกัน โดยชุดดัชนีใหมมีคาต่ํากวาชุดดัชนีเดิม ท้ังน้ีสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการปรับตัวช้ีวัด
บางสวน ซ่ึงผลของการเปลี่ยนจะทําใหไดคาคะแนนท่ีต่ําลง เชน

 การเพิ่มตัวแปรสัดสวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการดําเนินงานในระดับดี เขาไป
เพื่อถวงกับตัวแปรสัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความม่ันคงขององคกร
ชุมชนท่ีมีอยูเดิม เพื่อใหสะทอนภาพความเขมแข็งขององคกรในชุมชนท่ีครอบคลุม
มากข้ึน

 การเปลี่ยนคามาตรฐานของตัวช้ีวัดสัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิก
องคกรชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือน ซ่ึงเดิมอยูท่ี 80 มาเปน 100 ซ่ึงเปน
เปาหมายท่ีสูงข้ึน

ซ่ึงผลจากการปรับตัวช้ีวัด คือ
1) การเพิ่มจํานวนตัวช้ีวัดเขาไปอีก 1 ตัวมีผลตอคาเฉลี่ยของชุดตัวช้ีวัด น่ันคือตัวช้ีวัด “ความ
มีศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน” ท่ีเพิ่มข้ึนมามีผลทําใหคาเฉลี่ยของชุดตัวช้ีวัดลดลง

2) การเพิ่มตัวช้ีวัดในชุดตัวช้ีวัดน้ีอาจมีผลตอนํ้าหนัก (Magnitude) ของคาเฉลี่ยชุดตัวช้ีวัด แต
ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอทิศทาง (Direction) ของคาเฉลี่ยชุดตัวช้ีวัดดังจะเห็นจากกราฟท่ี
เปรียบเทียบแนวโนมคาเฉลี่ยของชุดตัวช้ีวัดชุนเขมแข็งในชวงป 2550-2554 ขางตน คาของ
ชุดตัวช้ีวัดเดิมกับตัวช้ีวัดใหมมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน

กราฟที่ 6-4 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
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จากกราฟท่ี 6-4 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรมท่ีไดจากการคํานวณท่ีปรับปรุงใหม มีท้ังแนวโนมและทิศทางท่ีแตกตางไปจากคาของชุดดัชนีเดิม
และไมอาจสรุปไดชัดเจนถึงระดับท่ีสูงข้ึนหรือต่ําลง ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางตัวซ่ึงทํา
ใหมีความผันผวนของขอมูลเกิดข้ึน แตก็สะทอนภาพพลวัตรความเขมแข็งของเศรษฐกิจไดชัดเจนข้ึน
ยกตัวอยางเชน

 การเปลี่ยนตัวช้ีวัดสัดสวนการออมตอ GDP มาใชสัดสวนชองวางการออมการลงทุนตอ
GDP

 การปรับสูตรคํานวณอัตราการเติบโตของ GDP และ TFP ใหดัชนีมีคาอยูในชวงระหวาง -
5 ถึง 5% ตอปแทน (หากสูงเกินกวา 5% คาจะถือเปน 100 และหากต่ําเกินกวา -5% คา
จะถือเปน 0) หรือการปรับสูตรคํานวณดัชนีจากอัตราเงินเฟอ ท่ีเนนคาท่ีอยูในชวงระหวาง
1.5 ถึง 4.5% ตอปแทน (หากเปนคาอื่นๆท่ีอยูนอกชวงน้ี จะมีคาท่ีลดหยอนลงไป) ซ่ึงตาง
จากวิธีคิดแบบเดิมท่ีหากคาย่ิงนอยจะย่ิงดี

กราฟที่ 6-5 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล

จากกราฟท่ี 6-5 จะเห็นไดวาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศสมดุล ท่ีปรับปรุงใหมมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับตัวช้ีวัดเดิม เพียงแตขนาด
ของการเปลี่ยนแปลงจะต่ํากวาตัวช้ีวัดเดิมมากในชวงป พ.ศ. 2550-2551 หลังจากน้ันจะเร่ิมปรับตัว
เขาใกลของเดิมมากข้ึน สาเหตุอาจเปนผลมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางตัว เชน
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 การปรับตัวช้ีวัดดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยตัดตัวช้ีวัดดานอัตราคดี
อาชญากรรมและยาเสพติดตอประชากรพันคนลง เน่ืองจากจะไปซํ้ากับตัวช้ีวัดดานการมี
คุณธรรมในองคประกอบดานสุขภาวะ แตใหคงไวเปนอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
แทน

 การตัดตัวช้ีวัดดานรอยละของปริมาณนํ้าใตดินท่ีนํามาใชตอปริมาณนํ้าใตดินท่ีสามารถใชงาน
ไดใน กทม.และปริมณฑล ออก ทําใหคาเฉลี่ยของตัวช้ีวัดดานความอุดมสมบูรณของระบบ
นิเวศมีคาท่ีต่ําลง

กราฟที่ 6-6 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

จากกราฟท่ี 6-6 จะเห็นไดวาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรร
มาภิบาลท่ีปรับปรุงใหมมีท้ังทิศทางและขนาดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีอาจจะไมตรงกับตัวช้ีวัดเดิม
คือ สะทอนภาพของการเพิ่มข้ึนของดัชนีอยางชาๆ ในขณะท่ีตัวช้ีวัดเดิมจะสะทอนคาดัชนีท่ีลดลงจาก
เดิมตลอดชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางตัวอาทิเชน มีการปรับ
คาคะแนนเต็มของดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันของประเทศไทย จากคะแนนเต็ม 5 เปนคะแนนเต็ม
10 ซ่ึงเปนคะแนนท่ีแทจริงแทน
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กราฟที่ 6-7 : ดัชนีรวมความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

โดยสรุป ดัชนีรวมความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยในภาพรวมเปนไปดังรูปในกราฟท่ี
6-7 กลาวคือ ยังสะทอนทิศทาง (direction) การเปลี่ยนแปลงของความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทยท่ี
เพิ่มข้ึนตลอดชองแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 อยางไรก็ดี เน่ืองจากในแตละองคประกอบ มีขนาดของการ
เปลี่ยนแปลง (magnitude) ของตัวช้ีวัดใหมท้ังท่ีสูงกวา ต่ํากวา และไมสัมพันธกับตัวช้ีวัดเดิม แตเม่ือ
หักกลบกันแลวจะพบวาโดยภาพรวม ตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยท่ีปรับปรุงแลวจะมีคา
โดยเฉลี่ยท่ีสูงกวาตัวช้ีวัดเดิม ซ่ึงจําเปนตองวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในแตละองคประกอบยอยควบคู
กันไปดวยพรอมกัน
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ภาคผนวก

สรุปผลการจัดเวทีประชุมหารือการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
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ภาคผนวก ก

สรุปประชุมกลุมยอย “บทเรียนจากตัวชี้วัดการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ
กับการสะทอนความอยูเย็น เปนสุขรวมกันในสังคมไทย”

โครงการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ หองศรีตรัง 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเซียล วสุ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-สรุปประเด็นการนําเสนอจากวิทยากร “แนวคิดและภาพรวมของดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10”

โดยนายวิทยา ปนทอง ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช.

นายวิทยา ปนทอง  นําเสนอแนวคิดและภาพรวมของดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ซ่ึงเปนผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ี

การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและความเปนมาของดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

แผนพัฒนาท่ี 1-7 มีเปาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนนความม่ังคง ผลผลิตและรายได
พัฒนาแบบแยกสวนรายสาขา โดยใชตัวเลข GDP เปนเคร่ืองมือวัดผลการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนา
ดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบ ทําใหตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน โดยแผนพัฒนาตอมาคือ
แผนท่ี 8-9 ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการจัดทําแผน โดยเนนคนเปนศูนยกลาง
มีการบูรณาการมิติการพัฒนาตางๆ เปนองครวม และขยายกระบวนการมีรวม ตอมาไดมีการพัฒนา
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขข้ึนซ่ึงมีวัตถุประสงค ดังน้ี

1. พัฒนากรอบแนวคิดจัดทําดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยบนพื้นฐานการ
มีสวนรวม

2. ใชเปนเคร่ืองมือบงช้ีสถานะ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ติดตามประเมินผลและใชปรับ
ทิศทางและนโยบายสาธารณะใหเกิดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
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3. ใชเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อนแนวคิด  สรางกระแสใหปรับเปลี่ยนวิธีคิด และคานิยมรวมในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4. วางแนวทางพัฒนาฐานขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําดัชนีช้ีวัดความอยูเย็น เปนสุข

กรอบแนวคิด หลักการจัดทําดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

ใชกระบวนการมีสวนรวมพัฒนาดัชนีช้ีวัดเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อนสรางเครือขายทุกภาคสวน โดย
ยึด

 วิสัยทัศนประเทศไทยในแผนฯ 10 “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”

 ยึดหลักปฏิบัติตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”

ความหมาย องคประกอบ “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”

สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปญญา ท่ีเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม และสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยู
รวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

องคประกอบปจจัยพื้นฐานรวมในการสรางสุข

มีองคประกอบหลัก 6 ดานไดแก การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง  สังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

สถานการณความอยูเย็นเปนสุข

ในป 2554 แผนพัฒนาฉบับท่ี 10 ภาพรวมของความอยูเย็นเปนสุขเทากับรอยละ 70.25 ซ่ึง
มากกวาป 2549 หรือในชวงแผนพัฒนาฉบับท่ี 9 ซ่ึงมีคาเทากับรอยละ 66.47 โดยปจจัยท่ีสงผลตอ
ความอยูเย็นเปนสุขเพิ่มข้ึน ไดแก เศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและเปนธรรม ชุมชนมีความม่ันคงและเกื้อกูลกัน
คนไทยมีสุขภาวะและความอบอุนในครอบครัวมากข้ึน ขณะท่ีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศปรับตัวดี
ข้ึนเล็กนอย แตยังมีปญหาความขัดแยงรุนแรงในสังคมตอเน่ือง และภาพลักษณการคอรรัปช่ันของไทย
ยังอยูในระดับต่ํา
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1. การนําเสนอในหัวขอ “แนวคิด และสาระสําคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับความ
อยูเย็น เปนสุข”

1.1 “มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย” โดย นางสาวพรประภา สินธุนาวา
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

มีแนวคิดถึงประเด็นความม่ันคงของมนุษย คือ ปลอดจากความกลัว และปลอดจากความตองการ
ท่ีไดนํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิด ซ่ึงคลายคลึงกับแนวคิดดัชนีความอยูเย็นเปนสุข คือ

1. การหามาตรการในการดูแลความม่ันคงข้ันพื้นฐานของมนุษยในมิติอาหาร ท่ีอยูอาศัย และ
สุขภาพใหมีความตอเน่ือง และการสรางเสริมศักยภาพในมิติการมีงานทําและรายไดใหเพิ่มมากข้ึน

2. การหามาตรการเพิ่มพูนขีดความสามารถใหแกมนุษยในมิติครอบครัว ชุมชนและการสนับสนุน
ทางสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม รวมท้ังดูแลความม่ันคงในมิติการศึกษา สิทธิและความเปน
ธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหคงอยู

3. การสรางการมีสวนรวมในการดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากร/พลังงาน รวมท้ังการสราง
ใหเกิดภาวะท่ีสมดุลระหวางปจจัยท่ีเปนมิติทางกายภาพ และมิติท่ีเปนความสัมพันธระหวางมนุษย

4. การสรางความม่ันคงและการพึ่งตนเองไดของมนุษยท่ีสมบูรณ

5. การสรางความสุขอยางย่ังยืน

การพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด ไดมีการพัฒนามาตั้งแตป 2549-2554 โดยไดรวมกันทํางานใน
หลายหนวยงาน  ในป 2554 ไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษยระดับบุคคล 12 มิติ โดยยึดแนวทางการพัฒนาของ UNDP ท่ี
ประกอบดวย เศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดลอม สวนบุคคล ชุมชน และการเมืองมาพัฒนา
องคประกอบ ซ่ึงกรอบความม่ันคงของมนุษยท้ัง 12 มิติ ไดแก 1)ท่ีอยูอาศัย 2)ชุมชนและการ
สนับสนุนทางสังคม 3)สุขภาพ 4) ศาสนาและวัฒนธรรม5) อาหาร 6) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 7) การศึกษา 8) สิทธิและความเปนธรรม 9) การมีงานทําและรายได 10) การเมือง 11)
ครอบครัว และ 12) สิ่งแวดลอม ทรัพยากร/พลังงาน
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การใชประโยชนมาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย

การใชประโยชนมาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษยท่ีผานมา  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย  ใชมาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษยระดับพื้นท่ีเปนกรอบ
ประเมินสถานการณความม่ันคงของมนุษยระดับประเทศและระดับจังหวัด  ไดจัดทํารายงานความ
ม่ันคงของมนุษยประเทศไทยประจําปมาตั้งแตป 2548 เผยแพรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชประโยชน
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และดําเนินงานพัฒนาคนและ
สังคม และเปนเคร่ืองมือเช่ือมโยงใหมีการบูรณาการการดําเนินงานดานสังคมระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในทุกระดับ

นอกจากน้ี หนวยงานในระดับจังหวัดยังสามารถใชกรอบแนวคิดมาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ันคง
ของมนุษยเพื่อการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมของจังหวัด เปนขอมูลทางดานสังคมเพื่อ
การบูรณาการการดําเนินงานแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดของ
หนวยงานตางๆ ในจังหวัดดวย  มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษยใน
แตละมิติ และในภาพรวมของแตละมิติ เพื่อใชสถานการณความม่ันคงของมนุษยในแตละพื้นท่ี หรือ
ชวงเวลา มาเปรียบเทียบกับคาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ดังน้ัน หนวยงานจึงควรใหความสําคัญท่ี
จะดําเนินการพัฒนาคนและสังคมใหไดคาดัชนีความม่ันคงของมนุษยท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงมิได
หมายความวาพื้นท่ีน้ันๆ มีปญหา หรือเจาหนาท่ีบกพรอง แตเปนเพราะบริบทของแตละพื้นท่ีแตกตาง
กัน โดยจะตองพิจารณาวาตัวช้ีวัดใดท่ีทําใหคาดัชนีความม่ันคงของมนุษยต่ํา เพื่อจะไดรูวาพื้นท่ีควร
ใหความสนใจหรือความสําคัญท่ีจะดําเนินการพัฒนาในดานใด

บทเรียนของการพัฒนาตัวช้ีวัด ในการทํางานพบวาการขอมูลมือสองทําไดยาก เน่ืองจากขอมูล
แยกสวนไมรวมศูนย การขอขอมูลแตละคร้ังตองอาศัยระยะเวลา และความอดทน

ขอจํากัด

1. ขอมูลท่ีทันสมัยกับไมทันสมัย  หรือใชขอมูลปลาสุด
2. ตัวช้ีวัดไมสะทอนนิยาม / ตัวช้ีวัดท่ีสามารถคนหาไดไมสะทอนนิยามอยางชัดเจน
3. บริบทพื้นท่ีมีความแตกตางกัน
4. การเคลื่อนไหวของขอมูลคอนขางนอย เชน ศาสนสถาน
5. ขอมูลท่ีนํามาประมวลตองมีทุกจังหวัด และเปนปเดียวกัน
6. ขอมูลของ จปฐ.ไมนํามาคํานวณรวมกับของประเทศ เพราะไมมีขอมูลของ กทม.
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1.2  “ความสุขมวลรวมชุมชน” โดย นางศรีสุรินทร วัฒนรงคุปต ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริม
การบริหารจัดการชุมชน สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวคิดการวัดความสุข โดยใหคนเปนศูนยกลาง มีการบูรณาการรวม
และวัดคาดัชนีโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมูบานพอเพียง ดวยการสงเสริมให เดินตาม
รอยเทาพอสูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ 6 ดานดังน้ี

1) การลดรายจาย
2) การเพิ่มรายได
3) การออม
4) การเรียนรู
5) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
6) การเอื้ออารีตอกัน

ผลการวัดในป 2551 พบวามีหมูบานผานเกณฑเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผานเกณฑ
ตัวช้ีวัด 58,537 หมูบาน

แนวทางการวัดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไดใชตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขของ สศช.เปนเกณฑ
ซ่ึงวัดมาตั้งแตป 2549  มีการแบงเปาหมายท่ีแตกตางกัน ใน 3 ข้ัน

ขั้นที่ 1 เนนครัวเรือน  คือ พออยู พอกิน โดยมีตัวช้ีวัดเฉพาะดานคือ ไมมียาเสพติดและไมมีคน
จน

ขั้นที่ 2 เนนกลุม คือ อยูดี กินดี  มีตัวช้ีวัดเฉพาะดานคือ  ไมมียาเสพติดไมมีคนจนและไมมีหน้ี
นอกระบบ

ขั้นที่ 3 เครือขาย คือ ม่ังมีศรีสุข มีตัวช้ีวัดเฉพาะดานคือ  ไมมียาเสพติดไมมีคนจน ไมมีหน้ีนอก
ระบบ มีสวัสดิการชุมชน และ มีการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

กรมพัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดทําภาคีและ
หนวยงานใหสามารถขับเคลื่อนโดยการประเมินผลตัวช้ีวัดจะเนนกระบวนการมีสวนรวม ใหชุมชน
ชวยกันคิด และดําเนินการวัด โดยมีวิธีการดําเนินงานคือ

1) แนะนําทําความรูจัก สรางบรรยากาศของความเปนกันเอง
2) ช้ีแจงวัตถุประสงคของการประเมิน
3 ) เขาสูกระบวนการประเมิน โดยมี 2 วิธี



459

วิธีท่ี 1 การประเมินแตละองคประกอบเปนรายตัวช้ีวัด ทําการประเมินเปนรายตัวช้ีวัด โดย
อธิบายความหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว จากน้ันท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณาตัวช้ีวัดซ่ึงความสุขนอย จะ
ใหคะแนนต่ํา ความสุขมากจะใหคะแนนสูง  สําหรับวิธีการใหคะแนนจะทําการยกมือใหคะแนน หรือ
การยกปายดวยกระดาษสี 5 สี ตลอดจนการใชสติกเกอรหรือเข็มหมุดปก โดยจะใชเคร่ืองมือแผน
แผนผังใยแมงมุม (Spider diagram) สําหรับเปนผังแสดงองคประกอบ คาใกลจุดศูนยกลางเปนคะแนน
ต่ําสุด (เปนทุกขมาก) วงนอกมีคะแนนสูงสุด (เปนสุขมาก) การคิดคะแนน มีการใหคะแนนเปนราย
ตัวช้ีวัด

วิธีท่ี 2 ประเมินความสุขของหมูบานรวมทุกตัวช้ีวัด โดยไมตองนําคาคะแนนจากการประเมิน
ในวิธีท่ี 1 มาใช แตใชเคร่ืองมือปรอทวัดความสุข ซ่ึงเปนการประเมินความสุขคราวๆจากความรูสึก
ของคนในเวที แลวประเมินสถานการณปจจุบันวาอยูท่ีคะแนนใด โดยคิดคาคะแนนจากคะแนนเต็ม
100 คะแนน เพื่อสรางความเช่ือม่ันในการประเมินและตรวจสอบความถูกตองของการประเมินวา
เปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม

ท้ังน้ี การประเมินดวยปรอทวัดความสุขและแผนผังใยแมงมุมใหคาไปในทิศทางเดียวกัน
ขอมูลท่ีนํามาใช ไดจากขอมูลของ จปฐ 4 และตัวช้ีวัดของกระทรวงมหาดไทย

1.3 “การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตไทยในกระดานโลก” โดย ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
การศึกษาดัชนีคุณภาพชีวิตไทยในกระดานโลก มีข้ันตอนการทํางาน คือ 1)การจัดทําระบบ

บัญชีขอมูล (เชื่อมทองถ่ิน-ระดับชาติ) 2) แนวทางการสะทอนความกาวหนา และ 3) การ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการใชขอมูลระดับทองถ่ิน-สาธารณะ

ชุดดัชนี ประกอบดวย ความพึงพอใจในชีวิต ความยุติธรรมและความเปนธรรมในสังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีนอยและเสื่อมโทรมลง

ประเด็นตัวเลข GDP ซ่ึงแตเดิมมองกันวาไมควรนํามาใช แตตอมาก็ไดกลับนํามาใช เชน การ
ประชุมท่ีอินเดียจัดประชุม Beyond GDP แตตอมาจัดประชุมอีกคร้ังใชช่ือประชุม GDP and Beyond
ซ่ึงสื่อใหเห็นวายังจําเปนตองใช GDP รวมกับตัวช้ีวัดอื่นๆ

การดําเนินงานตัวช้ีวัด ทางมูลนิธิสุขภาวะไดจัดทํา เวปไซด http://db.npithailand.com/
เพื่อใหผูท่ีสนใจสามารถเขาไปประเมินดวยตนเอง โดยผูพัฒนาตัวช้ีวัดคือ Mr. Richard Layard ซ่ึง
เปนการวัดแบบ subjective ท่ีมีผลการวัดไดดีกวาการวัดแบบ objective เน่ืองจากวัดไดถึงในระดับ
ความเปนตัวตน
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ขอดี คือ เปนขอมูลท่ีเปนการตัดขวางเชิงสังคม ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน ดังเชน ผูสูงอายุท่ีมี
กิจกรรมในสังคมจะมีความพึงพอใจมากกวาผูสูงอายุท่ีไมกิจกรรมในสังคม แตปญหาคือ ไมมีขอมูลใน
ลักษณะท่ีเปน time series

ขอหารือ : ปจจุบันการทําดัชนีจะใช composite index แตปญหาคือ คนรับสารไมเขาใจ
ความหมาย ท้ังน้ีมีขอเสนอวาหากปรับมาใช sensible indicator ซ่ึงขณะน้ีเปนกระแสท่ีใชกันมากใน
เวทีนานาชาติจะเปนไปไดหรือไม

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนกับผูเขารวมประชุม

2.1 ปญหาในเร่ืองกลไกและระบบการจัดการขอมูล (Data governance)

 ท่ีประชุมไดสะทอนวาปจจุบันมีขอมูลสถิติจํานวนมากซ่ึงหลายหนวยงานไดดําเนินการจัดเก็บ
แลว แตมีปญหาในหลายดาน เชน
o ขาดการรวบรวมขอมูลจากแตละแหลงอยางเปนระบบ
o ขาดมาตรฐานและความเช่ือม่ันในดานระเบียบวิธีทางสถิติท่ีแนนอน ขอมูลบางอยาง

โดยเฉพาะท่ีเก็บจากการสัมภาษณไมนาเช่ือถือ เชน สถิติพัฒนาการของเด็กสมวัย
โดยใชวิธีสอบถามจากมารดา ซ่ึงมักจะใหคาท่ีสูงเกินความเปนจริง

o สรางภาระงานและความสับสนแกหนวยงานท่ีตองเก็บขอมูล และหนวยงานท่ีตองนํา
ขอมูลไปใชในระดับพื้นท่ี ตัวอยางท่ีผานมา เชน กรณีเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และ
กรณีเมืองนาอยู มีหนวยงานท่ีสนับสนุนและคิดตัวช้ีวัดหลายหนวยงาน แตทํางาน
แยกกัน หรือกรณีท่ีชุมชนตองเขียนแผนอยูดีมีสุขข้ึนใหมเพื่อของบประมาณท้ังท่ีมี
แผนชุมชนอยูแลว เปนตน

o ขาดความตอเน่ือง ทําใหเม่ือปไดไมไดงบประมาณสนับสนุน หรือบุคลากรขาดความ
พรอมก็ไมไดเก็บขอมูลตอ เชน หนวยงานทองถิ่นไมไดรับงบประมาณใหเก็บ
ฐานขอมูล จปฐ. ตอ เน่ืองจากทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหเหตุผลวาหนวยงาน
ทองถิ่นไมไดรับถายโอนภารกิจใหทําหนาท่ีน้ี

o บางขอมูลมีการลงทุนสูงเพื่อจัดเก็บ แตไมไดนําไปใชประโยชนเต็มท่ี
o หากเปนขอมูลระดับพื้นท่ี มักมีปญหาท่ีผูบริหารทองถิ่นแทรกแซงผลของขอมูล

เน่ืองจากไมตองการใหตัวช้ีวัดในพื้นท่ีของตนเองมีคาต่ํา
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 แนวทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน
o การใหหนวยงานตางๆกําหนดขอมูลท่ีตองการใชผานทางคณะอนุกรรมการสถิติราย

สาขาของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงตางๆท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกัน

o ควรมีการประสานกันวาหนวยงานใดเก็บขอมูลใดอยู เชน  กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมมีการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับเทศบาล หรือขอมูล
ดานขยะอันตราย หนวยงานท่ีตองการก็สามารถแจงความจํานงได หรืออาจมีการ
แนะนําช้ีแนะ (Coach) กับทางหนวยงานท่ีจัดเก็บขอมูลอยูดวย

o ควรใหทองถิ่นหรือชุมชนมีบทบาทในการรวมเก็บขอมูลมากข้ึน แตควรเปนไปใน
ลักษณะท่ีเต็มใจและไมเพิ่มภาระงานมากจนเกินไป ควรมีระบบอบรมหรือ Coaching
ใหชาวบานรูจักเก็บและใชประโยชนจากขอมูลเพื่อตัดสินใจและวางแผนได และจะทํา
ใหชุมชนมีศรัทธาตอขอมูลมากข้ึนเพราะเปนขอมูลท่ีทางชุมชนเก็บเองดวย

2.2 ขอเสนอแนะตอคุณลักษณะของตัวชี้วัดอยูเย็นเปนสุข

 โดยรวม ตัวช้ีวัดควรมีลักษณะเปนตัวช้ีวัดท่ีเก็บหรือคํานวณไดงาย เขาใจไดทันที และ
สามารถวัดไดอยางตอเน่ือง เปนการวัด ends แตตองอธิบายเช่ือมโยงกับ means ดวย
 ควรเนนใชตัวช้ีวัดเดิมใหมากท่ีสุด เน่ืองจากหากมีการตั้งตัวช้ีวัดใหม การเก็บขอมูลปฐมภูมิใน

ระดับพื้นท่ีตองใชงบประมาณคอนขางสูง ดังน้ัน จึงควรใหความสําคัญตอการวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูให
มาก และดึงขอมูลท่ีนาสนใจออกมานําเสนอในลักษณะของ “ตัวช้ีวัดเดน” (Sensible Indicator) ของแต
ละองคประกอบหลัก ซ่ึงมีจํานวนไมมาก แตตองสะทอนผลลัพธการพัฒนาหรือความอยูเย็นเปนสุขได
ตัวอยางเชน

o สถิติของวัยรุนตั้งครรภ (teenage pregnancy) เปนขอมูลเพียงคาเดียว แตสามารถ
สะทอนปญหาวัยรุนไดดีมาก

o อัตราการฆาตัวตายซ่ึงวัดไดตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ถึงประเทศ และมีความ
นาเช่ือถือสูง

o การวัดสัดสวนผูมีอาการตางๆ เชน hypertension จากขอมูลระบาดวิทยา
เปรียบเทียบกับสถิติผูมาใชบริการ หรือการวัด Body Mass  Index ซ่ึงสะทอนสถานะ
ทางสุขภาพได
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2.3 ขอเสนอตอตัวชี้วัดเพิ่มเติมอื่นๆ เชน
 ตัวชี้วัดในมิติทางดานสังคม

o ควรมีดัชนีท่ีใชวัดจากกิจกรรมซ่ึงทําใหเกิดความสุขเฉพาะในแตละพื้นท่ีและสะทอน
โดยประชาชนในพื้นท่ีเอง ท้ังน้ี อาจนํามาใชเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดของตางประเทศ เชน
OECD Better Life Index ท่ีมีองคประกอบในมิติตางๆท้ังดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เชน ตัวช้ีวัดการมีบานอบอุน มีการศึกษาท่ีดี อากาศดี และมีเงิน

o ควรมีตัวช้ีวัดท่ีสะทอนความมีตัวตน และความรูสึกวามีพื้นท่ีของตัวเอง โดยเฉพาะใน
กลุมคนดอยโอกาส

o ดานครอบครัว ควรมีการเพิ่มตัวช้ีวัด ไดแก อัตราตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
(Under 5 Mortality) เพราะอัตราตายตอนแรกเกิดไมคอยสะทอนปญหา แตอัตราการ
ตายเม่ืออายุ 5 ป จะสะทอนปจจัยคุณภาพชีวิต เชน อาหาร อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข
เจ็บ ได นอกจากน้ัน ควรมีตัวช้ีวัดในเร่ืองเวลาคุณภาพท่ีครอบครัวจะอยูรวมกัน/ ทํา
กิจกรรมรวมกัน มากกวาตัวช้ีวัดเชิงลบเพียงดานเดียวเชน อัตราการหยาราง

o ควรมีตัวช้ีวัดท่ีสะทอนมิติทางดานอาหาร เชน อาหารปลอดภัย ความเพียงพอดาน
อาหาร สิทธิในระบบอาหารซ่ึงจะสะทอนปญหา เชน กรณีท่ีแมชุมชนอยูในแหลง
ทรัพยากรแตก็ไมมีสิทธิเขาถึงเน่ืองจากขอจํากัดดานตางๆ รวมท้ังสะทอนความสุข
จากการปลูกกิน หรือหาอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมประเพณี และสะทอนการปรับตัวของชุมชนตอความความเสี่ยงหรือความ
เปราะบางจากภายนอก เชน AEC หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได

 ตัวชี้วัดในมิติธรรมาภิบาล
o ปจจัยดานการเมืองสงผลตอความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยเชนกัน เห็นไดจากชวง

สิบปท่ีผานมา คนไทยมีความทุกขทางดานการเมืองมากข้ึนอยางตอเน่ือง
o ตัวช้ีวัดควรสะทอนหลักการของประชาธิปไตยท้ัง 4 เสาอยางสมดุล ไดแก สิทธิ

เสรีภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค ปจจุบันมักจะอางถึงเพียงแคเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพเทาน้ัน

o การวัด “ธรรมาภิบาล” ท่ีผานมายังเปนเพียงวาทกรรมเทาน้ัน ยังไมมีตัวอยางของธรร
มาภิบาลโดยเฉพาะในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนรูปธรรม และมักมีการ
แปรผลท่ีผิดโดยเนนการประเมินเพื่อใหไดรางวัลจากการประกวดเปนหลัก
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o ตัวอยางของระบบวัดธรรมาภิบาลท่ีสามารถประเมินไดงาย และมีขอมูล เชน สัดสวน
ของงบประมาณองคการปกครองสวนทองถิ่นท่ีลงทุนดานคุณภาพชีวิต เปนตน

o ไมควรจํากัดแคโครงสรางอํานาจซ่ึงมีแคผูปกครองและผูถูกปกครอง หรือจํากัดแคมิติ
ของการบริหารจัดการเทาน้ัน แตควรเนนมิติการเมืองในสวนของภาคประชาชนดวย
เพราะจะสอดคลองกับเปาหมายในเร่ืองของกาวสูการพึ่งตนเอง หรือการจัดการตนเอง
ได โดยไมตองไปยึดติดกับอํานาจรัฐ จนเกินไป

รายนามผูเขารวมประชุม

วิทยากร

1. นายวิทยา ปนทอง ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช.
2. นางสาวพรประภา  สินธุนาวา ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรฐานทางสังคม สํานัก

มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
3. นางศรีสุรินทร วัฒนรงคุปต ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน

สํานักสรางเสริมความเขมแข็ง กรมพัฒนาชุมชน
4. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

คณะผูบริหารและเจาหนาที่จาก สศช.
1. นางสาววีณา  เตชะพนาดร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สศช.
2. นางสาวนิสวันต พิชญดํารง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สศช.
3. นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สศช.
4. นางสาวปภานัน  วรวัฒนสกุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สศช.
5. นายณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สศช.
6. นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สศช.

ผูเขารวมประชุม
1. นางปาริชาติ หาญเรืองเดช กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. นางมาลี หุตะเจริญ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. ผศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.ผศ.กมลทิพย แจมกระจาง คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.รศ.พญ. นิตยา คชภักดี สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
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6.นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
7.นางสาวกิริญา สุขประเสริฐ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
8.นายทะนงศักดิ์ ทวีทอง สมาคมสันนิบาตเทศบางแหงประเทศไทย
9.นางสาวพรรษกร แจงเสม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10.นางสาวมาลี วงศาโรจน สํานักงานสถิติแหงชาติ
11.นางวิจิตรา ผจงวิริยาทร สํานักงานสถิติแหงชาติ
12.นายเกรียงไกร ซองทอง สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
13.นายพงษนรินทร อัศวเศรณี สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
14.นายอัครรินท ศาสนพิทักษ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
15.คุณสุปรียา หิรัญพรรณ สํานักมาตรฐานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
16.นายเทวินทร อินทรจํานง สํานักวิจัยเอแบคโพลล
17.นางสางวรรณพร บุญมี กรมการพัฒนาชุมชน
18.นางสาวดวงใจ รุงโรจนเจริญกิจ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
19. นายธนัตถ จันทวาท นักเรียนทุน กพ.
20.นางสาวสมศิริ ใจเปยม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
21.นายเกียรติศักดิ์ ยังฝน มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน
22.นางสาวนงลักษณ โจวิวัฒนชัย สํานักงานสถิติแหงชาติ
23.นางสาววรรณี  พิเชษฐสุภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
24.นายสมภพ  บุญชุม สํานักพิมพสวนเงินมีมา

คณะผูศึกษา
1. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการ
2. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ นักวิจัยดานเศรษฐศาสตร
3. อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล นักวิจัยดานเศรษฐศาสตร
4. อ.ดร.วิไลภรณ  โคตรบึงแก นักวิจัยดานสังคม
5. ด.ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ นักวิจัยดานสังคม
6. ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นักวิจัยดานสิ่งแวดลอม
7. อ.นนท  นุชหมอน นักวิจัย
8. นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร ผูประสานโครงการ
9. นางสาวสกุลวลัย มะนะโส ผูประสานโครงการ
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ภาคผนวก ข

สรุปประชุมกลุมยอย “การปรับปรุงตัวชี้วัดอยูเย็นเปนสุข: มิติสิ่งแวดลอม”
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น.

หองประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. สรุปประเด็น การนําเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย : มิติ
สิ่งแวดลอม โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี

ดร.สุจิตรา ไดนําเสนอผลการศึกษาตัวช้ีวัดมิติสิ่งแวดลอมในเบ้ืองตน ดังน้ี
1)แนวทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย :

มิติสิ่งแวดลอม ไดมีการทบทวน คําจํากัดความของ “ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข” ซ่ึงหมายถึง
“สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปญญา ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยาง
สันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” เพื่อใชประกอบการปรับปรุงดัชนีฯ
มิติสิ่งแวดลอมวาจะสะทอนความอยูเย็นเปนสุขหรือไม โดยผลการพิจารณาจากมุมมองในมิติ
สิ่งแวดลอม พบวา

1)สิ่งแวดลอมดี ท้ังสังคมและกายภาพ ยังผลใหคุณภาพชีวิตดี มีความสุข และ
2) คนอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสันติ จะไมทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมแยลง และชวยรักษา

สมดุลของระบบนิเวศและฐานทรัพยากร
จากน้ันไดศึกษาถึงองคประกอบสภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุลซ่ึงมี 3 องคประกอบยอย

คือ 1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2) สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี และ 3) ระบบนิเวศท่ีสมดุล โดย
ท้ัง 3 องคประกอบยอย ไดนํามาจัดทําเปนตัวช้ีวัดหลัก และตัวช้ีวัดเสริม โดยมีวิธีการศึกษาและ
ปรับปรุงตัวช้ีวัด คือ

 กําหนดกรอบแนวคิดรวมกัน สําหรับตัวช้ีวัดหลัก(ใชคํานวณดัชนี) เนน ends (ผล
สุดทาย) ของการพัฒนา ตลอดจนหาตัวช้ีวัดเดน (core/sensible indicator) สวน
ตัวช้ีวัดเสริม (ใชอธิบายประกอบ) สะทอน means ท่ีนําไปสู ends ท้ังน้ีไมกําหนดคา
ถวงนํ้าหนัก เน่ืองจากมีขอถกเถียงมาก

 ศึกษาประเด็นในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ 9 ประเด็น
และ 6ยุทธศาสตรในแผน 11
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 ศึกษาแนวคิดใหมท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอการปรับปรุงดัชนี รวมท้ังตัวอยางตัวช้ีวัดท่ี
เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ

 เสนอปรับปรุงตัวช้ีวัด เสนอเกณฑมาตรฐาน และวิธีการคํานวณ
2) ขอเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบยอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึง

เปนตัวช้ีวัดท่ีเสริมทางดานสังคมและเช่ือมโยงกับสิ่งแวดลอมในประเด็นการพัฒนา  คือ
หน่ึง การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน และ
สอง การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย รวมกับยุทธศาสตรท่ี

2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน โดยมีผลการศึกษาดังน้ี
ตัวชี้วัด เหตุผลในการเสนอ/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คาเกณฑมาตรฐาน

1. อัตราจํานวนคดี
อาชญากรรมตอ
ประชากรพันคน

คงเดิม แตปรับปรุงขอมูลท่ีใช เนื่องจากขอมูล
เดิม
ท่ีสศช. ใช นับซ้ําคดีอาญา

จํานวนคดีท่ีเคยเกิดขึ้นตํ่าท่ีสุด 1.2
คดี/ประชากรพันคน ตามท่ีสศช.
เสนอ (แตไมทราบปใด)
ต้ังแตป 2540 – 2554 พบวา ป
2554 จํานวนคดีตํ่าสุด 1.36 คดี/
ประชากรพันคน

2. อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก

อุบัติเหตุเปนสวนหนึ่งท่ีกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมายทศวรรษแหงความ
ปลอดภัยทางถนน: ลดอัตราเสียชีวิต
ลงใหตํ่ากวา 10 คนตอประชากร 1
แสนคน (หรือ 0.1 คน/พันคน)

(ตัวชี้วัดเสริม)
อัตราจํานวนคดียาเสพ
ติด ตอประชากรพันคน

เสนอปรับเปนตัวชี้วดัเสริม
• จํานวนคดียาเสพติดสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ

ความเขมงวดในการปราบปราม
• คดีอาญาสวนหนึ่งมาจากผูติดยาเสพ

ติดอยูแลว
(ตัวชี้วัดเสริม) สัดสวนคดี
ท่ีมีการจับกุมไดตอ
จํานวนคดีท่ีรับแจง

• เสริมกับตัวชี้วดั 1. สะทอนสัดสวนคดีท่ี
สามารถจบักุมผูกระทําผิดได (แม
จํานวนการแจงคดีนอยลง แตถา
สัดสวนการจบักุมไดนอยลงไปดวย
สังคมก็ยังไมปลอดภัยอยูดี)
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3)แนวคิดการเสนอตัวชี้วัดในมิติสิ่งแวดลอม
ดร.สุจิตรา ไดนําเสนอการทบทวนประเด็นและยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พบวา มี

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหลายประเด็นและหลายยุทธศาสตร อาทิ ยุทธศาสตรท่ี 3 ความเขมแข็งภาค
เกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยยุทธศาสตร ท่ี เกี่ยวของโดยตรง คือ ยุทธศาสต รการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  ท้ังน้ีจากผลการทบทวนพบวาประเด็นท่ีนาจะเพิ่มเติม
คือ ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(means)

นอกจากน้ีในปจจุบันไดมีแนวคิดใหมท่ีเกี่ยวของในมิติสิ่งแวดลอมท่ีควรจะนํามาพิจารณารวม
ในการจัดทําตัวช้ีวัดฯ ไดแก

แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซ่ึงนํามาใชเปนเคร่ืองมือเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวประกอบดวย 3 ชุดตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวโยงในมิติสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ ไดแก

1) ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว ชุดท่ี 1 เปนตัวช้ีวัดท่ีปรากฏอยูแลวในดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
อาทิ ประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(climate change) การจัดการระบบนิเวศ(ecosystem
management) เปนตน

2) ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว ชุดท่ี 2 เปนชุดท่ีสะทอนมาตรการดานนโยบายท่ีเขามาใชใน
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เชน นโยบายการลงทุนสีเขียว การประเมินมูลคาทางสิ่งแวดลอม การจัดซ้ือ
จัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3) ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว ชุดท่ี 3 การใชมาตรการนโยบายจะสงผลตอสังคมหรือไม ซ่ึงเปน
ตัวอยางของความอยูดีมีสุขและความเทาเทียม โดยตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับมลพิษ (Pollution) จะอยูใน
ชุดน้ี ตัวช้ีวัดชุดน้ีเปนการคาดการณลวงหนา และนิยมใชในประเทศท่ีพัฒนาแลว ยกตัวอยางเชน การ
จางงาน การเขาถึงทรัพยากร ดานสุขภาพ

การเติบโตสีเขียว (Green Growth) เสนอโดย OECD เปนแนวคิดท่ีมีมากอนแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียว มีกรอบแนวคิดของการรักษาฐานทรัพยากรใหเอื้อตอคุณภาพชีวิต เชน การมี
นวัตกรรมใหม การเนนการลงทุน ท่ีจะสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงานเปนตน

สังคมคารบอนต่ํา (low carbon society) ประเทศญี่ปุนเปนผูเสนอแนวคิดน้ี จากเหตุผลดวย
ประเทศท่ีพัฒนาแลวตองลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงอยางนอยคร่ึงหน่ึงจากระดับ
ปจจุบันภายในปพ.ศ.2593 โดยสังคมคารบอนต่ํามีแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ (หน่ึง) ลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในทุกภาคสวน (สอง) การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงาย
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ท่ีตระหนักถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ (สาม) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับธรรมชาติมาก
ข้ึน

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มีกรอบแนวคิดวาดวยการผลิตและพัฒนา
อุตสาหกรรมตองไมเกิดผลกระทบตอสุขภาพและระบบธรรมชาติ หรือนํามาซ่ึงผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษย โดยอุตสาหกรรมสีเขียวมีเปาหมายสําคัญในการดูแลสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาโลกรอน และ
สังคมภายใตการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ

จากการศึกษาและวิเคราะห พบวาแนวคิดท้ังสี่ท่ีระบุขางตนมีความเช่ือมโยงระหวางกัน เพื่อ
นําไปสูแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากน้ี ผูวิจัยไดสรุปและเสนอประเด็นจากการทบทวนแนวคิด
ท้ังสี่ตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดสิ่งแวดลอมในดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดังน้ี

 การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน ไดแก การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดํารงชีวิตท่ีไปสูสังคมคารบอนต่ํา การจัดซ้ือจัดจาง
เพื่อสิ่งแวดลอม

 การลงทุนและนวัตกรรมสีเขียว
 การประเมินมูลคาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (ยังไมคอยทํามากนักในปจจุบัน)

4)กระบวนการพิจารณาตัวชี้วัด มีข้ันตอนการทํางานคือ นําผลการทบทวนประเด็นพัฒนา/
ยุทธศาสตรในแผนฯ 11 และแนวคิดใหมมาจัดทํารายการหรือประเด็นตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริม
จากน้ันทําการตรวจสอบแหลงขอมูลแตละประเด็น ทําการรวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ  นําเสนอ
ตัวช้ีวัดท่ีนาสนใจมีความโดดเดนและครอบคลุม รวมถึงมีขอมูลสนับสนุนเปน time series หาก
ตัวช้ีวัดใดท่ีนาสนใจ แตไมมีขอมูลสนับสนุนท่ีเพียงพอ จะระบุไวในตัวช้ีวัดเสริม และจัดทําเปน
ขอเสนอแนะในการพัฒนาตัวช้ีวัด เพื่อใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาจัดทําฐานขอมูลในอนาคต

ตัวช้ีวัดสิ่งแวดลอม ท่ีไดทําการศึกษาและเสนอใหมีการปรับปรุง เชน
 ตัวช้ีวัดสัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร  เสนอใหคงเดิม แต

ผลการทบทวนพบวา ขอมูลท่ีใชไมสะทอนผลกระทบสุดทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต
ช้ีใหเห็นถึงสถานการณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของประเทศและเปนตัวช้ีวัดท่ีใชใน MDGs
ท้ังน้ีมีประเด็นท่ีตองหารือกับ สศช. คือ คาเปาหมาย MDGs เทากับ 2.4 ตัน/คน/ป วานํามาจากแหลง
ใด

 ตัวช้ีวัดทรัพยากร เสนอสัดสวนพื้นท่ีอนุรักษตอพื้นท่ีประเทศ โดยเปลี่ยนจากสัดสวน
พื้นท่ีปาท่ีจะนํามาใชเปนตัวช้ีวัดเสริม เน่ืองจาก พื้นท่ีอนุรักษสะทอนพื้นท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกวาพื้นท่ีปาท่ัวไป
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2. ประเด็นขอแลกเปลี่ยนกับผูเขารวมประชุม
1) ขอหารือตอขอเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดในองคประกอบยอยเร่ือง “ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน” ตัวช้ีวัดท่ีใชอยูสวนใหญเปนไปในทิศทางลบ (Negative Indicators) เสนอวาควร
มีตัวช้ีวัดท่ีเปนไปในทิศทางบวกเพื่อใหสอดคลองกับช่ือของตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุข เชน จํานวนหมูบาน
ท่ีปลอดจากยาเสพติด

ตัว ช้ีวัดอุ บัติ เหตุ ขอมูลสําหรับใช จัดทําตัว ช้ีวัดควรคํานึงถึงเหตุการณ สภาพความ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน อุบัติภัยทางธรรมชาติท่ีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีจะกระทบกับความเปนอยูของคน

ตัวช้ีวัดอุบัติเหตุ  มีขอมูลของกรณีการเสียชีวิตซ่ึงจะมีฐานขอมูลเก็บไว แตควรเพิ่มขอมูลของ
กรณีไมเสียชีวิตแตพิการจากอุบัติเหตุดวย   (ท้ังน้ีดร.สุจิตรา จะนําไปศึกษาและจัดทําเปนตัวช้ีวัด
เสริม) นอกจากน้ีขอมูลอุบัติเหตุจากจราจร ซ่ึงมีขอมูลเฉพาะอุบัติเหตุทางบก อาจพิจารณาเพิ่ม
อุบัติเหตุทางนํ้า ทางอากาศดวยไดหรือไม

ขอมูลดานงบประมาณท่ีใชในการแกไขปญหาความอยูเย็นเปนสุข ดังกรณีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์
ท่ีมีเหตุการณความไมสงบ อาจนํามาประกอบการทําดัชนีได

2) ขอหารือตอขอเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัดดาน
ทรัพยากรธรรมชาติในองคประกอบหลักและองคประกอบยอย

 การศึกษาในแงของผลกระทบควรจะครอบคลุมอยางรอบดาน ดังกรณีของผลกระทบ
สะสมหรือผลกระทบขามพรมแดน  เชนตัวอยางการสรางเข่ือนเพื่อไดพลังงาน แตยังขาดธรรมาภิบาล
ของการใชประโยชนทรัพยากรท่ีมีการไดและเสียผลประโยชนของแตละผาย จําเปนตองนํามาพิจารณา
นอกจากน้ีผลกระทบขามแดนท่ีเช่ือมโยงกับความม่ันคงดานนํ้า อาหาร พลังงาน และระดับภูมิภาค
อาเซียน นาจะนํามาใชประกอบการทําตัวช้ีวัดในกรณีหากมีผลกระทบกับคนไทย ท้ังน้ีควรพิจารณา
แผนการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงกับความม่ันคงดานนํ้า เกษตร และอาหาร โดยจัดทําเปนดัชนีท่ีนําท้ังสาม
เร่ืองมาบูรณาการกัน

 ภัยธรรมชาติ มีขอสังเกตถึงกระบวนการยกระดับการปรับตัวตอภูมิอากาศซ่ึงปจจุบัน
มีหลายประเทศท่ีดําเนินการ ไมเฉพาะไทย ดังน้ันควรประสานเช่ือมโยงขอมูลจากหนวยงาน ในระดับ
ภูมิภาค เพื่อไดเปนฐานขอมูลในเชิงภูมิภาค

 การจัดทําตัวช้ีวัดยังขาด ประเด็นสําคัญ คือ ความโปรงใส (transparency) เชน การ
เปดเผยขอมูล การเขาถึงขอมูล ฯลฯ ควรเพิ่มเติมในการจัดทําตัวช้ีวัดมิติสิ่งแวดลอม

 ควรมีความเช่ือมโยงประเด็น วิสัยทัศน และแผน ท่ีจะนํามาสูการจัดทําตัวช้ีวัดหลัก
และตัวช้ีวัดเสริม นอกจากน้ี การศึกษาแนวคิดดาน Sustainable Production and Consumption
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หรือ Green Economy และแนวคิดตางๆ ท่ีทบทวนมาน้ันจะนํามาเช่ือมโยงและพัฒนาเปนดัชนี
อยางไร เชน หากมี Green Product มากข้ึน หรือมีผลิตภัณฑท่ีมี Carbon Footprint มาก จะสามารถ
เช่ือมโยงกับความอยูดีมีสุขอยางไร

 ตัวช้ีวัดท่ีไมสามารถหาขอมูลได แตมีความสําคัญ ควรระบุไวในรายงานและจัดทําเปน
ขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานนโยบายหรือแผนนําไปพิจารณา เพื่อเสนอเปนแผนการ
เก็บขอมูล และประเมินในอนาคต

 ตัวช้ีวัดเร่ืองขยะ มีขอมูลเฉพาะขยะชุมชนท่ีนํามาใสเปนตัวช้ีวัดหลัก  สวนตัวช้ีวัด
เสริมมีขยะอิเล็กทรอนิกส  แตไมมีขอมูลเร่ืองขยะอุตสาหกรรมจึงไมไดระบุไวในตัวช้ีวัดเสริม มี
ขอเสนอวา ขอมูลการกําจัดขยะอันตราย ขอรองเรียนการลอบท้ิงขยะ จะนํามาเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําตัวช้ีวัดไดหรือไม

 ตัวช้ีวัดเร่ืองผลกระทบสะสม อาจพิจารณาจากขอมูลหลายประเภท เชน จํานวนเขต
ควบคุมมลพิษท่ีมีการประกาศเพิ่มข้ึน ฯลฯ สําหรับการวัดผลกระทบสะสมวาเกิน Carrying Capacity
หรือไม เปนเร่ืองคอนขางยาก

 ประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว สามารถนํามาใชกําหนดตัวช้ีวัดไดท้ังมิติเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม ตัวอยางตัวช้ีวัด เชน การใชพลังงานตอ GDP

 คา PM10 ควรนํามาพิจารณาเปนตัวช้ีวัดเสริม ซ่ึงมีขอมูลการวิจัยของ ดร.พงษเทพ
เร่ืองหมอกควันท่ีเช่ือมโยงกับระบาดวิทยาวา หากวันใดมีปริมาณหมอกควันเพิ่มพบวาอีกสองวัน
ตอมาคนท่ีอยูบริเวณน้ันจะเขาไปรักษาท่ีโรงพยาบาล

 ควรพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดในบางประเด็นท่ีต่ํากวาระดับประเทศ เชน สัดสวนพื้นท่ี
ปาอนุรักษตอพื้นท่ีจังหวัด หรือ กาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยตอหัวของประชากรในระดับจังหวัด
เพราะการมีขอมูลในระดับจังหวัดสามารถสะทอนปญหาและมีแนวทางแกไขไดตรงเปาหมายมากข้ึน

 ดานสิ่งแวดลอมกับภาคขนสง ยังไมมีตัวช้ีวัด ควรนํามาพิจารณาเปนขอเสนอ เชน
จํานวนเวลาท่ีใชการเดินทาง บริการขนสงสาธารณะท่ีเพิ่มข้ึน ฯลฯ

 ควรพิจารณาตัวช้ีวัดเสริม เร่ืองการกัดเซาะชายฝง
 เสนอตัวช้ีวัด Ecological footprint เพราะทําใหทราบความตองการใชทรัพยากรเทียบ

กับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู (ดร.สุจิตรา ช้ีแจงวาขอมูลเขาถึงยาก และรับท่ีจะนําไปทบทวน)
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3) ขอมูลที่อาจชวยสนับสนุนงานวิจัยได
 ขอมูลระดับพื้นท่ีเร่ืองนํ้า : งานศึกษาท่ี อ.ชัยยุทธ กับ ดร.สุจริต ดําเนินการ โดยการ

สนับสนุนของ สกว.
 I/O Table เร่ืองนํ้า : เปนงานศึกษาท่ี ดร.สุจริต ทําใหกับ สศช.
 ขอมูลการพัฒนาลุมนํ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ขอมูลขยะของเสียอันตรายจากกรมควบคุมมลพิษ

รายนามผูเขารวมประชุม
1.นายแพทยกิจจา เรืองไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2.นายเชวง จาว บริษัท ไบเออรไทย
3.ดร.ทวีสุข พันธุเพ็ง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4.คุณวรรณี  พฤฒิถาวร สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5.รศ.สุชาตา ชินะจิตร ท่ีปรึกษาโครงการฐานขอมูลและความรูเร่ืองความปลอดภัย

ดานสารเคมีและของเสียอันตราย
6.รศ.ชัยยุทธ สุขศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะผูบริหารและเจาหนาที่จาก สศช.
1. นางสาววีณา  เตชะพนาดร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สศช.
2. นางสาวนิสวันต พิชญดํารง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สศช.
3. นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สศช.
4. นางสาวปภานัน  วรวัฒนสกุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สศช.

คณะผูศึกษา
1. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม หัวหนาโครงการ
2. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ นักวิจัยดานเศรษฐศาสตร
3. ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นักวิจัยดานสิ่งแวดลอม
4. นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5. นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก ค
สรุปการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

ดานสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง (คร้ังที่ 1)
โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2556เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค 1 หองบรรยาย ช้ัน 7 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปประเด็น

1. การนําเสนอจากคณะนักวิจัย โดย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ และดร.วิไลภรณ โคตรบึงแก

คณะนักวิจัยนําเสนอผลการทบทวนตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข : ดานสังคม จากแหลงขอมูลท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ใน 3 องคประกอบ คือ ดานสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง
โดยมีผลการนําเสนอถึงประเด็นและขอหารือท่ีเปนผลจากการทบทวน คือ

1) ความเหมาะสมขององคประกอบยอย มิติการประเมิน ตัวช้ีวัด

2) ทฤษฏี แนวคิด และโมเดลตางๆ

3) ประเด็นท่ีควรพิจารณาสําหรับทําตัวช้ีวัด และ

4) เกณฑในการคัดเลือกตัวช้ีวัด

นอกจากน้ีในรายละเอียดท่ีเปนผลจากการทบทวนตัวช้ีวัด มีขอสังเกตวา

-องคประกอบหลักดานสุขภาวะ พบวามีดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เพื่อวัดการเรียนรู
(Learning) โดยวัดจากคะแนน 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 อาจพิจารณาเพิ่ม
ระดับการวัดท่ีไมใชเพียงการศึกษาตั้งแต ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เน่ืองจากการเรียนรูจะ
เกิดข้ึนตลอดชีพ (เปนตามท่ีองคการระหวางประเทศเชน UNESCO ไดใหความสําคัญกับแนวคิดการ
เรียนรูตลอดชีพ (Life-long Learning) เปนอยางมาก)

-องคประกอบและตัวช้ีวัดบางตัวอาจไมสอดคลองกับบริบททางสังคมปจจุบัน เชน
องคประกอบยอย “สัมพันธภาพในครอบครัว” มีมิติการประเมินคือ “ครอบครัวขยายท่ีมีความสุข มี
โอกาสอยูพรอมหนาและมีกิจกรรมรวมกัน” ซ่ึงรูปแบบครอบครัวขยายมีแนวโนมลดลงตามบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคม และการอยูในรูปแบบอื่นๆก็อาจสามารถสะทอนสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดีได
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-ตัวช้ีวัดบางตัวขาดความถูกตอง/เที่ยงตรงเพราะไมสะทอนประเด็นท่ีตองการวัดโดยตรง
เชน ในองคประกอบยอยเร่ือง “ครอบครัวขยายท่ีมีความสุข มีโอกาสอยูพรอมหนาและมีกิจกรรม
รวมกัน” ใชตัวช้ีวัดใชเกณฑสัดสวนของครอบครัวขยายตอครัวเรือนท้ังหมด ซ่ึงจะเห็นไดวา
องคประกอบยอยน้ี ตองการวัดความสุขของครอบครัวขยาย (มิติเชิงคุณภาพของความเปนครอบครัว
ขยาย) เปนสําคัญ แตตัวช้ีวัดท่ีใชน้ันมุงวัดปริมาณของครอบครัวขยายเปนหลัก ทําใหการวัดดังกลาวมี
ปญหาเพราะขาดความสอดคลองกัน

ขอแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม

1. รอยละของผูปวยโรคเร้ือรังท่ีนําเสนอเปนขอมูลเกา ขอมูลปจจุบันของ สศช. เปลี่ยนเปน
จํานวนผูปวยนอก การมีอายุยืนยาว สําหรับเกณฑสุขภาพดีในกรณีของผูสูงอายุมีขอสังเกตใน
ประเด็นการมีอายุยืนยาวแตหากตองนอนโรงพยาบาลก็ถือวาไมอยูในเกณฑสุขภาพดี ควรจะ
พิจารณาประเด็นน้ีเพิ่มเติม โดยผูวิจัยใหขอเสนอวา การศึกษาไมไดวัดเชิงคุณภาพ  แตจะไป
พิจารณาเพิ่มเติมขอมูล รอยละของผูสูงอายุท่ียังชวยเหลือตัวเองได ท่ีระบุไวในแผนพัฒนา
ผูสูงอายุ

2. สํานักงานสถิติ ใหขอมูลในสวนผูสูงอายุมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติม คือ ภาวะทุพลภาพ การ
เคลื่อนไหว การดูแลตัวเอง ขอมูลมีในป 2555 ทําคร้ังแรกในป 2550 โดยเก็บขอมูลทุก 5 ป

3. ตัวช้ีวัด ความหิวโหย ของ FAO ท่ีมีการจัดเก็บการบริโภคอาหารแลวดูปริมาณแคลอร่ีท่ีไดใน
แตละวัน  อาจจะนํามาใชไดในตัวช้ีวัดดานสุขภาวะ

4. การจัดทําตัวช้ีวัด ควรจะเปนตัวช้ีวัดในทิศทางบวก เชน ตัวช้ีวัด จิตใจดี มีขอมูลสถิติไดสํารวจ
ไว โดยใชขอฐาน 15 ขอของกรมสุขภาพจิต ซ่ึงมีขอเสนอเพิ่มเติมวา การวัดจิตใจ จะวัดยาก
แตอาจเพิ่มวัดเร่ือง จํานวนผูมีจิตอาสา การมีคุณธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองสติปญญา ความรู
จริยธรรม ท่ีมีตัวช้ีวัดในสังคมเชน CSR สถิติคอรัปช่ันท่ีลดลง ซ่ึงจะสะทอนจิตใจไดโดย
ทางออม

5. ตัวช้ีวัด GENDER การสรางความเสมอภาคระหวางเพศควรมีการระบุไวในตัวช้ีวัด เพราะ
การสรางความเสมอภาคระหวางเพศควรปลูกฝงตั้งแตเยาวชนใหรับรู และเปนการสงเสริม
เร่ืองคุณธรรม โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เร่ือง GENDER ไดสอดแทรกไว เชน การสราง
ความเทาเทียมทางสังคม ชองวางรายได สําหรับขอมูลสามารถสืบคนไดท่ีสํานักงานสงเสริม
สัมพันธภาพชายหญิง

6. ตัวช้ีวัด ชุมชนเขมแข็ง ขอมูลตัวช้ีวัดเนนการพึ่งพาตนเอง แตขาดเร่ืองการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน  ควรเพิ่มตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเองของชุมชน อาทิ ชุมชนมีอํานาจตอรอง
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ทางเศรษฐกิจ เพื่อแกไขปญหาของชุมชน การเกื้อกูลกันภายในชุมชน ชุมชนมีทุนทางสังคม
ความตระหนักรูสํานึกรักชุมชนท่ีกอใหเกิดความรักในตัวชุมชน

7. ตัวช้ีวัด ครอบครัวอบอุน ตองพิจารณาปจจัยสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันท่ีพอ แม
ลูก อาจไมไดอยูรวมกัน แตสามารถติดตอกันไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีชวยสราง
สัมพันธภาพระหวางกันได

8. ควรจัดทําตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพ มากกวาเชิงปริมาณ เพราะหากทราบปริมาณจะไมสามารถ
ระบุกิจกรรมท่ีนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขได อยางไรก็ดี คณะวิจัยระบุวาในตางประเทศก็ใช
การวัดเชิงปริมาณเชนกัน คาดวาอาจมีขอจํากัดเร่ืองของขอมูล

9. เพิ่มองคประกอบยอย ทุนทางสังคม เร่ืองชุมชนเขมแข็ง เพราะองคประกอบท่ีมีไมสะทอนทุน
ทางสังคม โดยนักวิจัยอาจตองไปทบทวนทางสังคมเพิ่มเติม

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.นายสุทธิพร สมแกว นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
2.นส.พิริยา วัฒนารุงภานต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย
3.นส.อัญชุลี ออนศรี นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย
4.นส.สมพร อินทรแกว นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ กลุมท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต
5.ผศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง อาจารยประจํา ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ ผูอํานวยการโครงการมหาบัณฑิตภาคพิเศษศูนยพัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7.นางทศสิริ พูลนวล กรรมการผูชวยเลขาธิการ มูลนิธิเด็ก
8.นายชัยณรงค ฉิมชูใจ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก
9.ศ.วันทนีย วาสิกะสิน ผูอํานวยการโครงการสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10.นส.นงลักษณ โงวิวัฒนชัย ผูอํานวยการกลุมประสานและติดตามสารสนเทศ ศูนย

สารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
11.นส.อัญชนี เหลี่ยมทองคํา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร

ภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ
12.นส.โสพิญฐ สุวรรณหงส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว



475

13.นส.จุรีพร ภิบาลจันทร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

14.นส.ปญจโฉม สุขนาค นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน

15.นายจิรพันธุ วิบูลยวงศ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

16.นางสุปรียา หิรัญพรรณ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
17.นายวิทยา ปนทอง ผูอํานวยการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
18.นางสาววีณา เตชะพนาดร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
19.นางสาวนิสวันต พิชญดํารง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
20.นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
21.นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
22.นายณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
23.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
24.นางณิจยา หนุนภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะผูวิจัย
25.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
26.อ.ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ นักวิจัยดานสังคมวิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
27.อ.ดร.วิไลภรณ โคตรบึงแก นักวิจัยดานสังคมคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
28.รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ นักวิจัยดานธรรมาภิบาล คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
29.นายนนท นุชหมอน นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
30.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
31.นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก ง

สรุปประเด็นประชุมเฉพาะกลุม (Focus Group) ดานธรรมาภิบาล
“โครงการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 หองประชุมสิปปนนท อาคาร 4 ช้ัน 1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สรุปประเด็น

ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ นักวิจัยดานธรรมาภิบาล นําเสนอผลการทบทวนตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปน
สุข ในเบ้ืองตนตอท่ีประชุม ดังน้ี คือ การทบทวนตัวช้ีวัด ไดใช 6 ยุทธศาสตรและ 9 ประเด็นการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาประกอบการพิจารณา โดยผลการทบทวนดานยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาท่ีสอดรับกับการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดานธรรมาภิบาลพบวา
ยุทธศาสตรท่ี 1 คือการสรางความเปนธรรมในสังคม และ ประเด็นการพัฒนาขอท่ี 9 คือการบริหาร
จัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม จากน้ันไดนํามาทบทวนรวมกับนิยามคําจํากัดความ
ของคําวา สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ตามแผนฯ 11 ท่ีไดใหความหมายถึงคนมีศักดิ์ศรี มี
สิทธิเสรีภาพ มีความสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ยอมรับ เคารพและปฏิบัติตอผูอื่น
โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันและรวมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล ท่ีมี
ความโปรงใส คุมคา และเปนธรรม นําไปสูสังคมสมานฉันท มีสันติสุขอยางย่ังยืน สามารถอยูรวมกับ
นานาอารยะประเทศไดอยางเปนมิตร  ซ่ึงนําไปใชจัดทําเปนตัวช้ีวัดดานธรรมาภิบาลท่ีมีแตละ
องคประกอบยอย  คือ การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย , สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล และ ความสมานฉันททาง
สังคม ซ่ึงจะพิจารณาตีความในแตละความหมาย

ผลการทบทวนในภาพรวม  ใชแนวคิดหลัก คือ คุณภาพประชาธิปไตย การบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม, การเมืองภาคพลเมือง (Civil Politics), การเมืองภาคประชาชน, การเมืองภาคประชา
สังคม และความสมานฉันททางสังคม สถาบันการเมือง และการพัฒนาประเทศ โดยมีขอวิเคราะหใน
แตละองคประกอบในเบ้ืองตนดังน้ี

-องคประกอบหลักดานธรรมาภิบาล มีจํานวนตัวช้ีวัดนอย ไมเพียงพอท่ีจะสะทอนสังคมท่ีเปน
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาลท่ีเช่ือมโยงในทุกระดับจากระดับบุคคลไปสูครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ รวมท้ังเปนการเสนอจากมุมมองของภาครัฐสูสังคม แตไมไดมองจากมุมภายนอกท่ีสะทอน
ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ
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-องคประกอบหลัก/ยอย ท่ีเสนอเปน 3 องคประกอบ คือ การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย สังคมท่ี
มีธรรมาภิบาล และ ความสมานฉันททางสังคม มีขอสังเกตดังน้ี

-การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย ท่ีเสนอมีเฉพาะการเขารวมบริหารประเทศโดยตัดสินใจ
เลือกผูแทนทําหนาท่ีฝายบริหารและนิติบัญญัติในรัฐสภาซ่ึงยังไมเพียงพอ ควรมีการ
รวมถึงการเขารวมในระดับทองถิ่นดวย

-สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล ท่ีเสนอมีเพียงความโปรงใสและตรวจสอบได ซ่ึงยังไมได
ครอบคลุมถึงการท่ีภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการบริหารราชการ
ความรับผิดชอบตอผลงานของขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ และความเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมาย ดังน้ันควรมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานของขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของภาครัฐ และการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

-ความสมานฉันททางสังคม ยังไมไดมีการระบุถึงความไววางใจ บรรทัดฐานและคานิยม
อื่นๆ รวมท้ังเครือขายทางสังคม ดังน้ันควรมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับระดับความไววางใจ ความ
สมัครใจ และกิจกรรมตางๆทางสังคม

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม

1. องคประกอบยอยท่ีระบุคือ การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล และ ความ
สมานฉันททางสังคม สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหแตละองคประกอบเกิดข้ึนได คือ ตองปลูก
จิตสํานึกคือใหการศึกษาในประเด็นของการเคารพสิทธิท่ีมองคนทุกคนอยางเทาเทียม
เพราะการสรางองคประกอบสังคมประชาธิปไตย ถูกสรางโดยคน จึงควรบมเพาะใหคนมี
สํานึกของสังคมประชาธิปไตยจากน้ันองคประกอบอื่นจะตามมาท้ังสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล
และความสมานฉันททางสังคม ซ่ึงท่ีผานมาแผนพัฒนาฯ ในแตละฉบับ ไมไดระบุ
เปาหมายของคน ทําใหระบบการศึกษาไมตอบโจทยวามีเพื่อสรางประเทศ

2. ตัวช้ีวัดความเปนธรรมของเพศสภาพ ควรนํากลับมาพิจารณาวาสะทอนและครอบคลุม
นิยาม ในองคประกอบของการจัดทําตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
11 ซ่ึงนักวิจัยไดช้ีแจงวาเปนผลจากการนําเสนอในมิติดานสังคมท่ีผานมา ผูเขารวม
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ประชุมเสนอใหนําเร่ืองเพศสภาพไปใชประกอบการทําตัวช้ีวัด แตอยางไรก็ตามจะนํากลับ
มาทบทวนอีกคร้ัง

3. การกําหนดตัวช้ีวัดหลัก กับตัวช้ีวัดเสริม โดยอางอิงจากแหลงขอมูลทางสถิติท่ีมีอาจไม
สามารถระบุไดวาเปนตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขท่ีแทจริง  และควรใหนํ้าหนัก ends กับ
means เทากัน เพื่อจะทําใหเกิดการพัฒนาตัวช้ีวัดใหมๆ ท่ีสามารถนําไปวัดความอยูเย็น
เปนสุขไดจริง อยางกรณีตัวช้ีวัดในบางชุมชน เชน ชุมชนบางปะกง เสนอ Gross
Bangpagong Product (GBP) มีวิธีวัดความสุขท่ีแตกตางจากตัวช้ีวัดท่ีเปนสากล หรือ
ชุมชนทาศาลา เสนอ Gross Tasala Product (GTP) เปนตน

4. ควรแยกองคประกอบในแตละความหมายของธรรมาภิบาล เพื่อใหสามารถระบุตัวช้ีวัดได
อยางชัดเจน

5. ตัวช้ีวัดท่ีนําเสนอสวนใหญยังไมสะทอน means เทาท่ีควร ซ่ึงนักวิจัยจะนํากลับไป
พิจารณาเพิ่มเติม

6. การจัดทําตัวช้ีวัดควรเปนไปทิศทางเชิงบวก ดังกรณีองคประกอบความสมานฉันททาง
สังคมท่ีมีตัวช้ีวัดเดิมคือ อัตราการรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตอประชากรแสนคน อาจปรับไปใชขอมูล เชน จํานวน
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีปกปองสิทธิ จํานวนคดีท่ีสามารถไกลเกลี่ยประนีประนอมกอนข้ึน
ศาล

7. ในหลายตัวช้ีวัดควรพิจารณาในแงของกลุมเปาหมาย เชน จิตสํานึกประชาธิปไตย ท่ีมีใน
หลายกลุมท้ังจิตสํานึกภาครัฐ ภาคประชาสังคม องคกร ท่ีแตละกลุมก็มีแตกตางกัน

8. การนําขอมูลตัวช้ีวัดมาประเมิน ซ่ึงมีท้ัง case base , evidenced base ซ่ึงพบมากในมิติ
ชุมชน แตการนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาจะคอนขางยาก ซ่ึงจะนํามาจัดทําเปนตัวช้ีวัด
เสริม

9. ความสมานฉันททางสังคมวัดไดยาก แตมีขอมูลท่ีพอจะสะทอนได แตอาจมีปญหาในเชิง
การเมือง ท้ังน้ีผูวิจัยจะใชขอมูลตัวช้ีวัดท่ีเปนประเด็นทางสังคม
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รายชื่อผูเขารวมประชุม

ผูรวมประชุม
1.นางทิพยพาพร ตันติสุนทร ผูอํานวยการรวมสถาบันนโยบายศึกษา
2.นางณัฏฐฌานิทธีภ มณีปตะสุต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สกค.)

3.นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนการกระจายอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สกค.)

4.นางศิริกุล ปญญาดิลก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

5.นส.ดุจแข วงษสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี

6.คุณภาวิณี (แทน) คุณจิรายุ นันทธราธร สํานักตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
7.นางกลิ่นจันทน เขียวเจริญ ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร
8. นายภาคภูมิ ฤกขะเมธ สถาบันพระปกเกลา
9. นส.ปญจภา ปตไกรศร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10.นายธนะ อาษาวุธ เจาพนักงานปองการการทุจริตชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

ปปช.
11.คุณาภารนี สวัสดิรักษ เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
12.นายวิทยา ปนทอง ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
13.นางสาววีณา เตชะพนาดร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
14.นางสาวนิสวันต พิชญดํารง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
15.นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
16.นางณิจยา หนุนภักดี เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
17.นายณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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18.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะนักวิจัย
19.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการ (หัวหนาโครงการ) สถาบันธรรมรัฐเพื่อการ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
20.รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ นักวิจัยคณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
21.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
22. นางสาวสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก จ

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะ องคประกอบเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
“โครงการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”

วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น.
หองประชุมช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ และ ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล ไดนําเสนอผลการศึกษาตัวช้ีวัด
องคประกอบเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ในเบ้ืองตน ดังน้ี

1. นิยาม องคประกอบเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10
หมายถึง เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีม่ันคง กอใหเกิดรายได
ท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความม่ันคงและปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใตเศรษฐกิจท่ี
มีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดและกระจาย
ผลประโยชนการพัฒนาในกลุมตางๆในสังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม นําไปสูการลด
ความเหลื่อมล้ําของรายไดและหลุดพนจากปญหาความยากจน

2. องคประกอบ เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบยอย 3
รายการ คือ การมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจเขมแข็ง และ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ จากผล
การศึกษาสามารถนําเสนอผลในเบ้ืองตนดังน้ี

องคประกอบ
ยอย

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม

การมีสัมมาชีพ 1. การมีงานทํา 1. อัตราการวางงาน 1. การจางงานตํ่าระดับ
2. จํานวนชั่วโมงการทํางาน

เฉลี่ย
3. มูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ

ชุมชน
2. การมีหลักประกัน

และความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน

1. สัดสวนแรงงานท่ีไดรับ
สวัสดิการตอกําลัง
แรงงานท้ังหมด
(ปรับนิยามให
ครอบคลุมผูประกันตน

1. สัดสวนผูท่ีไมไดใชสิทธิดาน
สวัสดิการสังคม จากปจจัย
ภายนอกท่ีควบคุมไมได
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องคประกอบ
ยอย

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม

มาตรา 40 พรบ
ประกันสังคม)

2. สถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยจากการ
ทํางาน ตอลูกจางพัน
คน

เศรษฐกิจเขมแข็ง 1. การพึ่งตนเอง 1. สัดสวนอุปสงคภายใน
ประเทศ ตอ ภาค
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ

2. สัดสวนชองวางการออม
การลงทุน ตอ GDP

1. มูลคาการคาชายแดน
2. มูลคาการลงทุนโดยตรงของ

ไทยในประเทศอาเซียน
3. สัดสวนหนี้ครัวเรือน ตอ

รายไดครัวเรือน

2. เศรษฐกิจเติบโต
อยางมีคุณภาพ

1. อัตราการเติบโตของ
GDP

2. อัตราการเติบโตของ
TFP

1. สัดสวนการจางงานใน
อุตสาหกรรมท่ีใชความรู
เขมขน

2. สัดสวนการใชพลังงานใน
สาขาขนสง ตอการใชพลังงาน
ท้ังหมด

3. สัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ
GDP

4. สัดสวนคาใชจายดาน R&D
ตอ GDP

3. เศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ

1. อัตราเงินเฟอ
2. สัดสวนหนี้สาธารณะ

ตอ GDP
3. สัดสวนหนี้ตางประเทศ

ระยะสั้น ตอ GDP

ไมมี

ความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ

1. การกระจาย
รายไดอยางเปน
ธรรมและเทา
เทียม

1. สัดสวนคนยากจน
2. สัดสวนคนรวยตอคนจน

1. สัดสวนมุลคาของบริการจาก
ธุรกิจ SME ตอ GDP

2. สัดสวนมูลคาสินคาเกษตร
แล ะ ผลิ ตภัณฑ ท า งก า ร
เกษตร ตอ GDP

3. ความเสี่ยงท่ีจะจน จําแนก
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องคประกอบ
ยอย

ประเด็นการวัด ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดเสริม

ตามระดับการศึกษา
4. ความเปนเจาของท่ีดิน

3. คณะผูศึกษา มีขอหารือตอผูทรงคุณวุฒิในการประชุมดังน้ี
-ขอเสนอของคณะผูศึกษาตอการเปลี่ยนนิยาม
� สัดสวนแรงงานท่ีไดรับสวัสดิการฯ (แรงงานในระบบ + แรงงานนอกระบบ )
� เดิมใช สัดสวนการออม ตอ GDP (Saving/GDP) สัดสวนชองวางการออมการ

ลงทุนตอ GDP (หรือ Saving-Investment Gap per GDP)
-ขอเสนอของผูวิจัยในการเพิ่มตัวช้ีวัดใหม
� สถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
� สัดสวนหน้ีตางประเทศระยะสั้น(Short term foreign debt / GDP)

-ขอเสนอของผูวิจัยในเร่ือง “ตัวช้ีวัดเสริม”
� สัดสวนการวิจัยและพัฒนาตอ GDP (R&D / GDP) สามารถวัด Quality of Growth

ไดดีหรือไม
� การจางงานในอุตสาหกรรมท่ีใชความรู(Employment in Knowledge Industry )

สามารถวัด Quality of Growth ไดดีหรือไม

4. ขอสรุปจากการประชุมกลุมยอย
1) สัดสวนแรงงานท่ีไดรับสวัสดิการฯ ประกอบดวยแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ

รวมถึงแรงงานในหนวยงานราชการฯ และท่ีอยูในระบบประกันสังคม นอกจากน้ีควร
พิจารณานิยาม  การมีงานทํา

2) ผูประกันในมาตรา 40 ของประกันสังคมมีจํานวนคอนขางคงท่ี และอยูในระดับ less
quality เม่ือเทียบกับ ระบบของขาราชการ

3) ตัวช้ีวัดเสริมดานการจางาน อาจจะไมครอบคลุม การจางแรงงานนอกระบบ
4) การพึ่งพิงแรงงานตางดาว ในมิติการพึ่งตนเอง (โครงสรางประชากร) จะมีตัวช้ีวัด

อะไรบาง
5) โครงสรางประชากรผูสูงอายุ (dependency ration) ในมิติการพึ่งพิงประชากรวัยทํางาน

ในประเทศ
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6) หากเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ควรคาดการณถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
เร่ืองการลดการพึ่งพิงแรงงานตางชาติ ร เชน ไมมีการพึ่งพิงแรงงานตางดาวเพราะทุก
ประเทศเปน AEC เหมือนกัน  (แรงงานใหมไมเขามา แรงงานเกาคงเดิม)

7) ตัวช้ีวัดเสริม สถิติอุบัติเหตแุละประสบอันตราย และเกิดโรค จากการทํางาน (พ.ร.บ.
ความปลอดภัยฯ เฉพาะท่ีมีสถานะนายจางลูกจาง) ไมรวมการเจ็บปวย (ภายใต พ.ร.บ.
ประกันสังคม) ตอลูกจาง 1000 คน ของท้ังแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ จะ
ชวยสะทอนการดูแลความปลอดภัยของหนวยงานท่ีแทจริง แมวา ขอมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุและอันตรายกับโรคจากการทํางาน ภายใต พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 จะครอบคลุมเฉพาะกรณีเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในสถานประกอบการท่ีมีสถานะนายจางลูกจาง  แตก็เปนแนวทางในการ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยไดในระดับ
หน่ึง

8) “มาตรฐานแรงงาน” เปน กฎเกณฑ การปฏิบัติ การใชแรงงาน เกี่ยวกับสภาพการจาง
และสภาพการทํางาน เชน คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการ
ทํางาน คนงานมีสวนรวม ผูบริหาร

9) ทุนมนุษย(Human Capital) ไมอยูในองคประกอบของ “ดัชนีอยูเย็น เปนสุข”
10) การใหคําจํากัดความของ รายไดครัวเรือน (Definition of Household Income (from

SCS) แตใหระวังรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือน
11) การถวงนํ้าหนักของตัวช้ีวัด (equally weighted composite index) มีขอไดเปรียบ

เสียเปรียบ
12) ตัวช้ีวัดดานการวิจัยและพัฒนา(R&D) สะทอนความอยูเย็นเปนสุขอยางไร และ เกณฑ

ควรเปนเทาใด ตองมีการเลือกประเภท R&D หรือไม เชน การทหาร วิทยาศาสตร
การแพทย

13) การถือครองท่ีดิน การเกษตร มีขอมูลท่ีสํานักงานสถิติไดทําไว
14) การกระจายการถือครองท่ีดิน (กรมท่ีดิน สํารวจ 7-9 จังหวัด 50 บุคคลท่ีถือครองท่ีดิน

สูงสุด 10,000 ไร) ซ่ึงสะทอนปลายทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ
15) สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) เปนวิธีวัดการกระจายของขอมูลทางสถิติ ท่ีนิยมใช

เปนตัวบงช้ีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดหรือการกระจายความรํ่ารวย อาจจะ
ไมเห็นชองวางของรายได ดีกวา 20% Richest-Poorest (คนรวยท่ีสุด 20 %แรก และคน
จนท่ีสุด 20%แรก)
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16) Green GDP หมายถึงคาจีดีพีหักลบมูลคาความเสียหายของทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม
(Green GDP = Conventional GDP – Pollution)

17) การเลือกตัวช้ีวัดท่ีนาจะสะทอนความอยูเย็น เปนสุขเชน ปรากฏการณของเด็กแวน ซ่ึง
สะทอนในทางลบ เชน เศรษฐกิจสีเทา เศรษฐกิจใตดิน เศรษฐกิจนอกระบบ  (แต
เน่ืองจาก ขอมูลขาดความตอเน่ือง และ ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ)

18) ดัชนีฯท่ีวัด เปนการเลือกวัด “ภาพทางบวก” มากกวา “ภาพทางลบ” ท่ีไมสะทอนความ
เปนจริงท่ีเปนอยู การครอบคลุม “อยูเย็น” ของสังคมไทย

19) ความกาวหนาของประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ) การมีงานทํา การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คาครองชีพ

20) ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ “การเอาเปรียบแรงงาน” เชน การใชแรงงานท่ีผิดกฎหมาย สะทอน
ความอยูเย็นไดมากวา สถิติอุบัติเหตุ

21) Sensible Indicators สะทอนความชัดเจนดานอยูเย็นเปนสุข แตขาดการจัดเก็บขอมูล
(หรือมีขอมูล ไมสมํ่าเสมอ)

22) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภายในประเทศ และ ความเปนธรรมระหวาง
ประเทศ ควรพิจารณา เชน ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official
Development Assistance: ODA) และ การปลอย GHG เฉลี่ยของภูมิภาคฯลฯ

23) การวัดความสุขของชาวเดนมารก (การข่ีจักรยาน พลังงานลม)  วัดอยางไร
24) คนเกาหลีไมมีความสุข  มีตัวช้ีวัดอะไร

รายนามผูเขารวมประชุม
1.นางสาววีณา เตชะพนาดร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.นางนิสวันต พิชญดํารง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3.นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4. นางณัจยา หนุนภักดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
6.นายณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
7.น.ส.พัทยา  เชิงสะอาด กรมการคาภายใน
8.น.ส.ปาณิสรา ดูทอง กรมธุรกิจพลังงาน
9.นายอุดม ภิญโญ สํานักงานสถิติแหงชาติ
10.น.ส.สุวรรณี วังกานต สํานักงานสถิติแหงชาติ
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11.น.ส.สุภาวดี สองเมืองสุข สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
12.นายพิสาร สินนุกูล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ในบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13.นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
14.นายพรพงษ ตยานุกรณ สํานักงบประมาณ
15.นางสาวชุมบุญ  บุญคง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
16.นายอดิศร  สุสวัจ สํานักงานสภาท่ีปรึกษา
17.อ.ดร.ภัททา เกิดเรือง อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
18.อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
19.ผศ.ดร.นงนุช  สุนทรชวกานตอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
คณะผูศึกษา
1. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5.นางสาวธารทิพย  กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก จ

สรุปประเด็นเวทีสาธารณะ "การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย"
วันพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ หองประชุม Meeting I ช้ัน 2

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ (รร.ตรัง) ถนนวิสุทธิกษัตริย

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น.

เปดประชุม โดย นายอําพล เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

นําเสนอผลการศึกษา โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยประเด็นการนําเสนอ ไดแก

การนําเสนอวัตถุประสงคของโครงการ  กรอบแนวคิดในการศึกษา กลไกลการบริหารงาน
กระบวนการข้ันตอน วิธีการ แผนการดําเนินโครงการ ผลการศึกษา และขอเสนอแนะ

เปดอภิปรายเร่ือง ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย มีประเด็นการอภิปรายโดยสรุปดังน้ี

1.ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ
- องคประกอบหลักท่ีนําเสนอท้ัง 6 องคประกอบ มีลักษณะการนําเสนอแบบแยกสวน อาจ

นําเสนอใหเห็นความเช่ือมโยง ตัวช้ีวัดบางตัวมีความสําคัญสามารถสะทอนไดในหลายองคประกอบ
- ควรเลือกตวัช้ีวัดเฉพาะท่ีสําคัญ และสะทอนขอเท็จจริง
- คะแนนรวม (คา Composite Index) ท้ังหมด รูสึกคานกับความเปนจริง อาจเพราะความ

จํากัดของตัวเลข และตัวช้ีวดั (คาความอยูเย็นเปนสุขเพิ่มเติม แตรูสึกวาในความเปนจริงไมไดเปนตาม
คาตัวเลข)

องคประกอบยอยเศรษฐกิจสีเขียว
- องคประกอบยอยเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ควรยายไปอยูท่ี “มิติเศรษฐกิจเขมแข็งและ

เปนธรรม” เน่ืองจากเปนแนวคิดท่ีมีจุดเร่ิมตนในดานเศรษฐกิจ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไม
ทําลายสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีขอช้ีแจงของทีมวิจัย คือ หากยายไปอยูท่ีดานเศรษฐกิจ จะเปนเชิง
กระบวนการ ซ่ึงควรอยูท่ีดานสิ่งแวดลอม เพราะเปนผลลัพธ(end)ท่ีทําใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน
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- ตัวช้ีวัดหลัก สัดสวนพลังงานทดแทนตอพลังงานท้ังหมด อาจจะเสนอวัดไดดวย
ตัวช้ีวัดเดียว คือ ตัวช้ีวัดความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Intensity) และควร
เสนออยูในมิติเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

- ตัวช้ีวัดหลักสัดสวนพื้นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนตอพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด เสนอให
เปลี่ยนเปน การใชสารเคมีทางการเกษตรตอหัวของเกษตรกร และควรเสนออยูในองคประกอบยอย
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี

- ตัวช้ีวัดเสริมปริมาณการผลิตและนําเขาสารเคมีทางการเกษตรและสัดสวนเกษตรกร
ท่ีมีความเสี่ยงและไมปลอดภัย ท่ีเสนอมาเปนตัวช้ีวัดท่ีดีมาก แตควรไปอยูในองคประกอบ สิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดี

องคประกอบยอยสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
-ตัวช้ีวัดหลัก ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร ไมควรใช

เสนอใหตัดออก เน่ืองจากไมสะทอนสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี แตสะทอนเร่ืองผลกระทบตอระบบนิเวศ
และเร่ืองสภาพทางเศรษฐกิจ

- ตัวช้ีวัดเสริม เร่ืองขอรองเรียนดานมลพิษ เปนเร่ืองเฉพาะกิจ ไมไดเกิดข้ึนทุกป อาจ
ไมสะทอนภาพท้ังประเทศ

- เพิ่มเติม ตัวช้ีวัดเร่ืองขยะอันตราย ซ่ึงจะไปเช่ือมโยงกับมิติสุขภาวะ
องคประกอบยอยระบบนิเวศสมดุล

- ควรเสนอเพิ่มตัวช้ีวัดเร่ืองภัยพิบัติและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เน่ืองจาก
สะทอนความไมสมดุลของระบบนิเวศ และไปสะทอนในมิติเศรษฐกิจดวย

- ควรเพิ่มตัวช้ีวัดเสริม Ecological footprint เน่ืองจากเปนระดับผลกระทบตอ
ธรรมชาติ ท้ังทางทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศ ท่ีคนไทยใชเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของตน โดยคํานวณบนขอมูลท่ีมี

องคประกอบยอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- เห็นดวยกับตัวช้ีวัดท่ีเสนอ แตผลการคํานวณท่ีไดวาคนไทยมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเพิ่มข้ึนน้ัน อาจคานกับความรูสึก
- ตัวช้ีวัดเร่ืองยาเสพติดนาจะนํากลับมาเปนตัวช้ีวัดหลัก เปนตัวช้ีวัดท่ีเช่ือมโยงกับมิติ

อื่นๆ ท้ังในดานครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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องคประกอบหลักครอบครัวอบอุน
-เสนอตัวช้ีวัดเร่ืองเด็กเรรอน
-เสนอตัวช้ีวัดการเคลื่อนยายแรงงาน ซ่ึงอธิบายถึงการท่ีครอบครัวไมไดอยูดวยกัน

และตัวช้ีวัดน้ีจะเช่ือมโยงกับมิติเศรษฐกิจดวย

2. รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา
- ภาพรวมการปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีดี ท่ีจะสามารถนําไปประเมิน KPI (Key Performance Index)

ควรประกอบดวย
1) เกณฑมาตรฐานของการสรางตัวช้ีวัด ควรมีความชัดเจน
2) วิธีการวัดผล   การเก็บรวบรวม เพื่อจัดทําฐานขอมูลกลาง จะดําเนินการอยางไร

และหนวยงานใดรับผิดชอบ
3) ตัวช้ีวัดสามารถนําไปใชในการทํา KPI ในเชิงรุก ท้ังน้ีขอมูลตองครบถวน ทันสมัย

และนําไปสูผลในเชิงปฏิบัติ
4) ตัวช้ีวัดสามารถนําไปสูการออกแบบและประเมินผลไดในอนาคตและนําไปสูการ

ปฏิบัติของหนวยงาน
- การศึกษามีดัชนีจํานวนมากท้ังตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริม อาจทําใหสับสน รวมท้ังหากมี

ตัวช้ีวัดท่ีดี แตไมสามารถขับเคลื่อนนําไปสูภาคปฏิบัติก็ไมเกิดประโยชน
- ตัวช้ีวัดจะสามารถนําไปเช่ือมโยงกับระบบการจัดสรรงบประมาณไดหรือไม อยางไร
- หนวยงานราชการควรบูรณาการระบบการประเมินผลรวมกัน
- การเสนอตัวช้ีวัดเสริมท่ีเปน means น้ัน ทีมวิจัยอธิบายวาเปนเปาหมายเชิงคุณภาพ มี

ความหมายในประเด็นใด ระหวาง qualitative / quantitative หรือมิติในเร่ืองประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
- การนําเสนอตัวช้ีวัดเสริม ควรมีความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดหลัก เพื่อชวยอธิบายและเสริม

นํ้าหนักของตัวช้ีวัดหลัก
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

- ในองคประกอบยอย เศรษฐกิจเติบโตมีเสถียรภาพ ควรพิจารณาเพิ่มเติมตัวช้ีวัดใน
เร่ืองการเงิน หรือนโยบายการเงิน

- สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ DGP อาจเปนตัวช้ีวัดท่ีไมคอยดีนัก เน่ืองจากไมสะทอนหน้ี
นอกระบบ นอกจากน้ี ควรเช่ือมโยงกับมิติชุมชนเขมแข็งดวยวาสะทอนความเขมแข็งของคนไทย
หรือไม อยางไร
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3.ดร.ปรัชญา เวสารัชช
1. ขอสังเกตท่ีไดจากการจัดทําตัวช้ีวัดในภาพรวม พบวา

- วิธีการวัดคอนขางยุงยาก มีปญหาการนับซํ้า เชน กรณีนับคนเดิมท่ีไปโรงพยาบาลหลายคร้ัง
แลวมีการเก็บเปนสถิติทําใหคาดังกลาวมีผลตอการถวงคาเฉลี่ย

- ขอบเขตนิยาม ควรชัดเจน เชน การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา นาเช่ือถือหรือไม หากนํามา
วัดเร่ืองการมีคุณธรรม

- การรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน จะวัดอยางไร
2.ตัวช้ีวัดบางตัวมี Baseline นํามาเปน benchmark ได แตบางตัวไมมี
3. ควรพัฒนาตัวช้ีวัดจากนิยาม นโยบายและมาตรฐานเปรียบเทียบ
4. มีการปรับลด/เพิ่มเกณฑช้ีวัด
5. ตัวช้ีวัดสากลท่ีใชบางตัวไมเขาใจ เชน Failed State index ควรปรับใหเหมาะกับนิยาม
6.การจัดทําตัวช้ีวัด อาจพิจารณาทบทวนจากตางประเทศ เชน

- gross national happiness ของภูฎาน
1. Life expectancy
2. Experience well being
3. Ecological footprint

- Happy Planet Index ของ OECD
7. การจัดทําตัวช้ีวัดความอยูดีมีสุข ของสภาพัฒน ควรพิจารณาจากระดับทองถิ่นมาสูระดับนโยบาย
8. ตัวช้ีวัดท่ีควรนํามาใช ประกอบดวย

1) ตัวช้ีวัดมาตรฐานซ่ึงเปนท่ียอมรับสากล
2) ตัวช้ีวัดท่ีวิเคราะหจากนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายรัฐบาล
3) ตัวช้ีวัดซ่ึงมีการเสนอโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน  สสส. หรือ ทิศทางของสาธารณสุข

9. วัตถุประสงคการทําตัวช้ีวัด ควรมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการปรับปรุงท่ีดี
ของสังคม
10. แนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัดควรมีดังน้ี

1) ตัวช้ีวัดซ่ึงสะทอนตามมาตรฐานสากล เปนตามแผนพัฒนาฯ และนโยบายของชาติ
2) ตัวช้ีวัดไมเปนปญหาในการจัดเก็บ และมีความนาเช่ือถือ อาทิ การมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมทางศาสนา
3) นิยามควรมีความชัดเจน เชน การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาจะพิจารณาจํานวนคนท่ีเขา

รวม หรือจํานวนคร้ังท่ีเขารวม เน่ืองจากผลการวัดจะแตกตางกัน
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4) หลีกเลี่ยงการวัดความพึงพอใจ และไมควรวัดในเชิงปริมาณ ควรวัดในเชิงขอเท็จจริง
5) ใชนิยามและตัวช้ีวัดเกณฑสากล

11.การคิดคะแนน
1) เสนอใหกําหนดเกณฑ ผาน แลวนับสัดสวนระหวางเกณฑ ผาน กับ พอดี ไมผาน โดยแยก

เปน 6 กลุม ควรใหความสําคัญของคาคะแนนท่ีไมผานเกณฑเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
2) มีการอธิบายวาทําไมจึงเปนอยางท่ีเปน และอธิบายความนาเช่ือถือของการประเมิน
3) วิเคราะหผลกระทบ และใชผลกระทบเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนผูสูงอายุท่ีไมไดอยู

คนเดียวบางคร้ังอาจไมสะทอนความไมเขมแข็งของชุมชน หรืออาจพิจารณาใชสัดสวนผูสูงอายุท่ีชวย
ตนเองไดตอผูสูงอายุท่ีชวยตนเองไมได

4) กําหนดนโยบาย ตัวช้ีวัดแตละตัวนําไปสูเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
อยางไร
12.ขอเท็จจริงของตัวช้ีวัดนําไปสูความย่ังยืนไดแทจริงหรือไม เชน ตัวช้ีวัด single family กับตัวช้ีวัด
ธรรมาภิบาลบางตัว ควรเสนอตัวช้ีวัดท่ีเปนผลกระทบมากข้ึน
13. ความเห็นตอการปรับปรุงในแตละมิติ

13.1.สุขภาวะ
หนา 127 - อัตราการเจ็บปวยตอประชากรพันคน (วัดอยางไร บางคนเปนหลายคร้ัง)
หนา 132 ตัวช้ีวัดเสริม

- พฤติกรรมดูแลสุขภาพ (วัดอยางไร)
- คาใชจายตอผลิตภัณฑมวลรวม
-สัดสวนคนในครัวเรือนทํากิจกรรมสาธารณะหมูบาน  (วัดอยางไร กรณี ชีวิต

คนเมือง, คนเดิมทําบอย, จิตอาสา)
- ฆาตัวตาย

1) คาใชจายดานสุขภาพตอ GDP (จะเอาสูงหรือต่ํา: สูงวัดความใสใจของรัฐ ต่ําวัดสุข
ภาวะ)

- อายุยืนยาว (ดูตัวต่ําสุด อายุ 25 ปเปนอยางไร?)
-ผูปวยสุขภาพจิต มีการนับซํ้าหรือไม
-คุณธรรม (กิจกรรมศาสนา จะตองดูความนาเช่ือถือของขอมูล ซ่ึงทําโดยกรม

พัฒนาชุมชน)
- การเรียนรูข้ันสูงวัดอยางไร
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2) ทะเบียนหยา ใชได (แตมีขอสังเกต ระหวางคนไมจดทะเบียนกับคนจดทะเบียน
แลวไมหยา แตไมอยูดวยกัน)

- ครอบครัวขยาย ใชได เปนขอสันนิษฐานวาดี ซ่ึงพอใชไดกับความอยูเย็น
เปนสุข

- การพึ่งตนเอง ใชได
3) หน้ีครัวเรือนตอรายได ทําไมไมคิดเปน % ของหน้ี แลวหาคาความถี่ แคหา

คาเฉลี่ย เสนอเพิ่มคือ กําหนดหน้ีเกินรายรับกี่ %
13.2 ครอบครัวอบอุน

-ตัวช้ีวัดผูสูงอายุท่ีตองการการดูแล (อาจหาขอมูลผูสุงอายุท่ีไมมีผูดูแล คาดวานาจะ
หาขอมูลได)

-จํานวนผูสูงอายุท่ีมีงานทํา  วัดครอบครัวอบอุนอยางไร (ไมแนใจวาหมายถึงการมี
รายไดพอเพียงกับการครองชีพหรือไม)

13.3 ชุมชนเขมแข็ง
- สัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการตอ

พันครัวเรือนใชได
- ชุมชนภูมิปญญาทองถิ่น (วัดยาก)

13.4 เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
- ดูเฉพาะ การวางงานตามธรรมชาติ เปนรอยละเทาใดของประชาชน
- มูลคาของผลิตภัณฑจากวิสาหกิจชุมชนเปนรอยละเทาใดของชุมชน
- หนา 251 ดูการขยายตัวของการคาชายแดน (ทําไมไมรวมท้ังดานการขยายตัวหรือ

ดุลการคา)
- สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP และสัดสวนหน้ีตางประเทศระยะสั้นตอ GDP ใชได

13.5. สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
- ไมดูผลเสียหายของนํ้าทวมหรือภัยแลงท่ีจดแจงบ อาจเอาผูไดรับผลกระทบมาดู

แตอาจยากตรงเก็บขอมูล
- ปาชายเลน ใชได
- ตัวช้ีวัดวัดเศรษฐกิจสีเขียว (พลังงานทางเลือกทดแทน ใชได)
- สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจะดูจากจํานวน คร้ัง หรือ ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน

13.6.สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล
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องคประกอบจิตสํานึกประชาธิปไตย  ใหพิจารณา จํานวนเร่ืองท่ีประชาชนเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย (ดีหรือไมดี) รวมท้ังใหทบทวนตัวช้ีวัดอื่นๆ

องคประกอบสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล องคประกอบตัวช้ีวัดรายไดของอปท.ตอรายได
ของรัฐบาล  (นาจะพิจารณา รายไดอปท. ตอ รายรับภาครัฐ)

องคประกอบสังคมสมานฉันท (ไมนับความรุนแรงของกรณีท่ีเกิดข้ึน)
- วัดความพอใจตอการใชยุติธรรมทางเลือก (ทําไมไมเอากรณียุติธรรมทางเลือกตอ

กรณีขัดแยง)

4. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากที่ประชุม
- การจัดทําตัวช้ีวัด ควรวัดจากระดับลางข้ึนสูระดับนโยบาย โดยเนนใหความสําคัญของชุมชน

แตละภาควาความอยูดีกินดีของแตละหมูบาน เน่ืองจากแตละชุมชนมีบริบทท่ีแตกตางกันเร่ืองความอยู
เย็นเปนสุข

- ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน เนนการพึ่งตนเองเปนหลัก
- การนําตัวช้ีวัดสวนกลางไปสูการปฏิบัติจะสามารถนําไปใหกับทองถิ่นไดหรือไม เน่ืองจากแต

ละทองถิ่นมีบริบทท่ีแตกตางกัน
- ควรการเสริมสรางศักยภาพ บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดเสริมของแตละมิติ ควรอธิบายความเช่ือมโยง และความสัมพันธของ

แตละมิติ
- ควรมีตัวช้ีวัดจํานวนนอย แตเปนตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญและอธิบายไดดี
- ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญแตยังไมมีในชุดตัวช้ีวัดเดิม ควรเสนอ และผลักดันทางนโยบายใหมีการ

จัดเก็บขอมูลและนํามาใชได
-ตัวช้ีวัดท่ีวัดความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย ควรคํานึงถึง ตัวช้ีวัดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัดท่ีคํานึงมิติจิตใจ ศีลธรรม จิตวิญญาณ และตัวช้ีวัดเร่ืองภูมิปญญา
องคประกอบชุมชนเขมแข็ง
ขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณา ซ่ึงสะทอนชุมชนพึ่งตนเอง เชน

- กลุมออมทรัพยของคนในชุมชน
- เกษตรปลอดสารพิษ หรือ จํานวนเกษตรกรท่ีทําเกษตรทฤษฏีใหม
- พลังงานในชุมชน
- หน้ีครัวเรือน
- แผนชุมชน
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- กองทุนหมูบาน

องคประกอบสุขภาวะ
ขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณา เชน การวัดระดับสติปญญาในแตละชวงวัย

องคประกอบครอบครัวอบอุน
ขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณา เชน สมาชิกในครอบครัวอยูดวยกัน หรือ จํานวนครอบครัวทํา

กิจกรรมรวมกัน
- ตัวช้ีวัดเร่ืองนํ้าดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค ควรอยูในองคประกอบสุขภาวะ มากกวาอยูใน

องคประกอบครอบครัวอบอุน
องคประกอบเศรษฐกิจเขมแข็ง ขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณาเพิ่มเติม เชน กลุมเกษตรกรท่ีมีสัดสวน

ถึงรอยละ 40 ของประชากรท้ังหมด
องคประกอบสังคมประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล ขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณาเพิ่มเติม เชน

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีนําแผนชุมชนมาเปนแผนเทศบาล
5.รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
วิทยากร
1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
2.นายธานินทร ผะเอม รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
4.ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกา

วิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5.รศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร

6.ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
7.นางสาวภารณี วัฒนา ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
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8.นายสุรชัย คุมสิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ สํานักวางแผน
การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (สทว.)

9.นางพัชรินทร ศรีนพนิคม นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ
10.นางปยนุช วุฒิสอน รอง ผอ.สขส.สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดทางสังคม
11.นายไชยยงค มงคลกิจนาม ผอ.กลุมฐานขอมูล สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดทาง

สังคม
12.นายฉัตรชัย  บุญบวรรัตนกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ
13.นางพนิดา ภูงามดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักยุทธศาสตร

และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
14.นางณิจยา หนุนภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
15.น.ส.จีรวัจน วงศาโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
16.น.ส.วัชรี พุมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
17.นายวิทยา ปนทอง ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
18.นางสาววีณา เตชะพนาดร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
19.นางสาวนิสวันต พิชญดํารง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
20.นายณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
21.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาครัฐ
22.ดร.วณี ปนประทีป รองผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูป
23.นายจําเริญ แหวนเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
24.น.ส.กานตธิดา เชียงทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
25.น.ส.กูรวรรณ อยูพิพัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
26.น.ส.วิรินทรญา เจริญศิรินันท นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
27.นายทฤษฎี จงจิต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ
28.นายวิชิต ภิรมยาภรณ ผูตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กระทรวงยุติธรรม
29.นางปาริชาติ หาญเรืองนคร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม
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30.นางผการัตน เพ็งสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

31.นางสาวนันทพร กระจางโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต กลุมท่ีปรึกษา
กระทรวงสาธารณสุข

32.นายสิงหพันธุ สิงหะเสนี เศรษฐกร ธนาคารแหงประเทศไทย
33.นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ นักวิชาการศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)
34.นางจุรีรัตน วงษเลิศ หัวหนากลุมงานแผนบุคลากร ศูนยคุณธรรม(องคการ

มหาชน)
35.นางสุพรรณี ไพรัชเวทย ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

สํานักงาน ก.พ.ร.
36.นายพรพงษ ตยานุกรณ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ
37.นางเกื้อกูล พรหมชีวกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว
38.นายมงคล อธิกุลวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, สวน
อํานวยการ กรมสงเสริมการเกษตร

39.นางสาวกมลฉัตร น่ิมเงิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

40.นางสาวพรรษกร แจงเสม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

41.นางสาวสุวรรณี วังกานต ผูอํานวยการกลุมสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบาย
ภาครัฐ 2 สํานักงานสถิติแหงชาติ

42.นายอุดม ภิญโญ ผูอํานวยการสํานักสถิติสาธารณมติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
43.นางสาวศิริวรรณ ลาภทับทิมทอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ สํานักติดตามประเมินผล

สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

44.นางสาวนภาภรณ บัวแกว นักสังคมสงเคราะหชํานาญการสํานักมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย

45.นางสาวพรประภา สินธุนาวา ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรฐานทางสังคม
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
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46.นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานัก
สงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

47.นางสาวรัชนีพระ แกวหาญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ สํานักงานสถิติแหงชาติ

48.นายวิทยา โสถเศรษฐกิจ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนการกระจายอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

49.นายไกรยง วิชกูล นักวิชาการ สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
50.นางดารณี เจริญรัชตภาคย กรรมการผูจัดการบริษัทจีเอฟเค มารเก็ตไวส จํากัด
51.นายแพทยกิจจา เรืองไทย กรรมการบริหารสภาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
52.ผศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
53.ดร.สุขุม อัตวาวุฒิชัย อาจารยพิเศษคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร
54.นางสาวสุกัญญา กุลแกว นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม

คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
55.นางสาวประภา คงปญญา นักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
56.นายเทวินทร อินทรจํานง นักวิจัยสํานักวิจัยเอแบคโพลล
57.นายธนพล เขียวละมาย ผูประสานงานโครงการ School for Wellbeing Studies and

Research
58.นายอัครพงศ อั้นทอง อาจารยคณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม
59.นางทศสิริ พูลนวล กรรมการและผูชวยเลขานุการ มูลนิธิเด็ก
60.นางสาวดวงใจ รุงโรจนเจริญกิจ ผูจัดการฝายวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
61.นายชัยณรงค ฉิมชูใจ ผูอํานวยการ รร.อนุบาลหมูบานเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
62.ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
63.นายศานิตย นาคสุขศรี เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
64.นายวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา

65.นางสาวสุภาภรณ ดํารงพันธ เจาหนาท่ีจัดการความรู สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
66.นายปวุฒิ ราบร่ืน เจาหนาท่ีอาวุโสวิเทศสัมพันธ สมาคมสันนิบาตเทศบาล
67.นายสมเกียรติ นากระโทก นักวิชาการสํานักพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา
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