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บทสรุปผูบริหาร

โครงการปรับปรุงดัชนคีวามอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดปรับแนวคิดท่ีมุงการพัฒนาแบบองครวมและคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ท้ังในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเปนผู
ไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา ขณะท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทําใหการพัฒนามุงสูความย่ังยืน ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดพัฒนา “ดัชนีความอยูดีมีสุข” ท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 เปนเคร่ืองมือวัดผลกระทบการพัฒนาท่ีเกิด
ข้ึนกับคนอยางเปนองครวม ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต ท้ังสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการ
ทํางาน รายไดและการกระจายรายได รวมท้ังสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของคน ท้ังชีวิตครอบครัว
สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการท่ีดี

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) วิสัยทัศนและเปาประสงคหลักในการ
พัฒนาประเทศมุงสูการสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย การใชดัชนีความอยูดีมีสุขเปน
เคร่ืองมือวัดผลกระทบการพัฒนาจึงไมเพียงพอ เน่ืองจากขอบเขตของนิยามความสุขไดขยายจากมิติ
ของการดํารงชีวิตและแนวปฏิบัติของปจเจกบุคคลไปสูระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมท้ัง
การวัดในดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกตองดีงามตางๆ สศช.จึงไดขยายแนวคิดการพัฒนา
จากดัชนีความอยูดีมีสุขมาเปน “ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ท่ีกําหนด
องคประกอบของความอยูเย็นเปนสุขท่ีกวางขวางครอบคลุมมากข้ึน ท้ังการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน
ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และสังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ดําเนินการบนพื้นฐานการมีสวนรวมและเห็นพองตองกันของภาคีการ
พัฒนาท่ีเกี่ยวของ เปนเคร่ืองมือบงช้ีสถานะของประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง และใชประเมินผล
กระทบของการพัฒนาประเทศท่ีมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

อยางไรก็ตามในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สังคมไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ท่ีรวดเร็วและซับซอนมากข้ึน ท้ังดานเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศสูง มีความเหลื่อมล้ํา
มากข้ึน ขณะท่ี คานิยมท่ีดีงาม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในสังคมไทยเสื่อมถอย มีความเปนวัตถุ
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นิยม อีกท้ังฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและประเทศประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดบอยคร้ังและมีความรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีปญหาความขัดแยงและความสงบ
สุขในสังคม ดังน้ัน ตัวช้ีวัดและดัชนีความอยูเย็นเปนสุขฯ บางตัวจึงไมสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนไปไมสามารถสะทอนผลกระทบการพัฒนาไดชัดเจน อาทิ อัตราการหยาราง อัตราคดียาเสพติด
ตอประชากรพันคน รอยละของปริมาณนํ้าใตดินท่ีนํามาใชตอปริมาณนํ้าใตดินท่ีสามารถใชงานไดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาใหสังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และมีประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ อาทิ เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การสรางสังคมคารบอนต่ํา การบริหารจัดการประเทศ
เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม การเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ การสงเสริมความรวมมือ
แบบหุนสวนการพัฒนาท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ดังน้ัน สศช.จึงมีความจําเปนตองทบทวน
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยท่ีจะใชในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สามารถสะทอนผลการพัฒนาไดจริงและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของโครงการ

 เพื่อพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยใหสะทอนผลการพัฒนาตามแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหมีความชัดเจนและสมบูรณ เปนเคร่ืองมือ
ในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ

 เพื่อปรับปรุงการรวบรวมขอมูลและตัวช้ีวัดภายใตดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพใหมีความทันสมัย สามารถใชในการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลไดทันตอสถานการณ และมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบดวย 5 เร่ืองที่สําคัญคือ

1) การศึกษาทบทวนองคความรู ความเปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนาเชิงกรอบแนวคิดท่ี
เกี่ยวของกับแนวคิดความอยูเย็นเปนสุขท้ังในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
หรือพัฒนา “กรอบแนวคิดพื้นฐาน” และ “ความหมาย” ของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

2) การศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง “กรอบแนวคิดพื้นฐาน” สําหรับการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย บนแนวคิดพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง (2) แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3)
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10

3) ศึกษาทบทวนและปรับปรุงปจจัยพื้นฐานรวมในการสรางความสุขของมนุษยท่ีไดกําหนดไว
เปน 6 องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ท้ังในมิติ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาตัวช้ีวัดหลักและ
ตัวช้ีวัดใหมท่ีมีความถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิชาการท่ีเกี่ยวของ และสามารถสะทอนประเด็น
การพัฒนาสําคัญ 9 ประเด็นตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11

4) การศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงประเด็นการวัด ตัวช้ีวัด การกําหนดเกณฑมาตรฐาน
(Benchmarking) การใหนํ้าหนัก (Weighting) และวิธีการคํานวณดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

5) การศึกษาปรับปรุง ไดพิจารณาถึงการกําหนดตัวช้ีวัดในระดับประเทศและระดับอื่นๆ ท่ีต่ํา
กวาระดับประเทศ (เชน จังหวัด, ชุมชน) ควบคูกัน โดยคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนของการมี
ตัวช้ีวัดท่ีต่ํากวาระดับประเทศท่ีสามารถสะทอนผลการพัฒนาไดอยางมีความหมาย แตกตางไปจาก
ตัวช้ีวัดระดับประเทศ รวมท้ังพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขเร่ืองการมีอยูของขอมูล และการยอมรับของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การไมมีอยูของขอมูลในปจจุบันไมไดเปนปจจัยช้ีขาดของการ
เลือกกําหนดตัวช้ีวัด

การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ไดศึกษาทบทวนแนวคิดเร่ือง
ความสุข การศึกษาตัวช้ีวัดการพัฒนาในประเทศและในตางประเทศ และการศึกษาแนวคิดใหมดาน
การพัฒนาจากตางประเทศ จากการทบทวนคณะท่ีปรึกษาไดยึดถือกรอบแนวคิดและความหมายของ
“ความอยูเย็นเปนสุข” ตามท่ีไดกําหนดไวดังเดิม คือ “สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยาง
มีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปญญา ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม และ
สัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยาง
สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ท้ังน้ี เน่ืองจากไมไดมีความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด
หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองความสุข หรือเร่ืองความอยูเย็นเปนสุข หรือเร่ืองการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ ท่ีจะ
สงผลตอความจําเปนท่ีตองปรับปรุงแนวคิดหรือความหมายของความอยูเย็นเปนสุขตามท่ีกําหนดไว

คณะท่ีปรึกษาจึงยึดถือ “องคประกอบหลัก” ท่ีมีอยู 6 ดานของชุดตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปน
สุขตามท่ีทาง สศช.ไดกําหนดไวเดิม ไดแก (1) การมีสุขภาวะ (2) ครอบครัวอบอุน (3) ชุมชนเขมแข็ง
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(4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม (5) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และ (6) สังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

ผลการปรับปรุงตัวชี้วัดหลักมีดังน้ี

ในแตละองคประกอบหลัก 6 ดาน มีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีแตกตางกันไปใน
รายละเอียดขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดโดยสรุปแสดงในตารางท่ี 1 และนําเสนอเปรียบเทียบ
ชุดตัวช้ีวัดเดิมของ สศช.กับชุดตัวช้ีวัดใหมท่ีเสนอโดยคณะท่ีปรึกษาในตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 7

ตารางที่ 1: สรุปขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดภายใตองคประกอบหลักแตละดาน

องค
ประกอบหลัก

ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวชี้วัด
เพิ่ม

องคประกอบ
ยอย

คงเดิม ปรับ
เปลี่ยน
ตัวชี้วัด

หลัก

เพิ่ม
ตัวชี้วัด

ตัด
ตัวชี้วัด

ปรับ
เกณฑ

มาตรฐาน

เพิ่ม
ตัวชี้วัด
เสริม

ดานสุขภาวะ --- 3
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

--- --- 1
ตัวชี้วัด

6
ตัวชี้วัด

ดานครอบครัว
อบอุน

--- 2
ตัวชี้วัด

4
ตัวชี้วัด

--- --- 2
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

ดานชุมชน
เขมแข็ง

1
องคประกอบ

1
ตัวชี้วัด

1
ตัวชี้วัด

--- 2
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

ดานเศรษฐกิจ
เขมแข็งและเปน
ธรรม

--- 5
ตัวชี้วัด

1
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

--- 4
ตัวชี้วัด

14
ตัวชี้วัด

ดานสภาพ
แวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล

1
องคประกอบ

4
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

1
ตัวชี้วัด

15
ตัวชี้วัด

ดานสังคม
ประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภบิาล

--- 2
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

--- --- --- 10
ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 2: องคประกอบดาน “การมีสุขภาวะ”

การมีสุขภาวะ : ภาวะท่ีบุคคลปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีรางกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ
และใฝรู สามารถ “คิดเปนทําเปน” มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
สุขภาพกายดีและจิตดี
หมายถึง การมีรางกายที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการ
ที่ดี มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เหมาะสมไมมีโรค
ประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง สงผลใหหางไกลจาก
โรคภัยไขเจ็บและมีอายุยืนยาวอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งมี สุขภาพจิตดี ความสามารถของบุคคลที่จะ
ใชกลไกในการปรับตัวที่ถูกตอง สามารถปรับ
อารมณความรูสึกสูสภาวะสมดุลไดดวยตนเอง โดยที่
ตน เอ งแล ะสภาว ะแวดล อม ไม เ ดื อ ดร อน  มี
ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น

รางกายแข็งแรง 1.อัตราการเจ็บปวยตอ
ประชากรพันคน

1. รอยละประชากรที่มี
สุขภาพดีตอประชากร
ทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
ประชากรที่สุขภาพดี (ไม
ปวยเปนโรค 75 โรค) ตอ
ประชากรทั้งหมด ในชวง
แผน 9 คือ 89.17
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-อัตราการออกกําลังกาย
เปนประจํา
-อัตราการเขาถึงสวัสดิการ
ดานสุขภาพ
-คาใชจายดานสุขภาพของ
ประเทศตอผลิตภัณฑมวล
รวมประเทศ

อายุยืนยาว 2. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด

2.อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด (Life Expectancy at
birth)
เกณฑมาตรฐาน : อายุขัย
เฉลี่ยข้ันสูงสุดที่ตองพัฒนา
ใหถึง คือ 80 ปสวนข้ัน
ตํ่าสุด คือ 25 ป (คงเดิม)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
จิตใจดี 3.อัตราการฆาตัวตาย

สําเร็จตอประชากรแสนคน
3.อัตราผูปวยสุขภาพจิต
ตอประชากรแสนคน
(รวมอัตราการเจ็บปวยดวย
โรค 8 โรครวมทั้งการ
พยายามฆาตัวตายหรือฆา
ตัวตาย)
เกณฑมาตรฐาน : ใช
คาเฉลี่ยอัตราผูปวย
สุขภาพจิตยอนหลังตอ
ประชากรแสนคนเปน
เกณฑมาตรฐาน ที่ไมควร
ใหเกิน คาเฉลี่ยป 2545-
2549 เทากับ 1,922  คน
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-สัดสวนคนในครัวเรือนทํา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมูบาน

การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู
การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู รูเทาทันและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม
ได และสามารถใชประสบการณ ศักยภาพและทักษะ
ความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดจนการมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ มีจิตสํานึกความเปนไทย

ยึดม่ันในศีลธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตตลอดจนมี
ความเมตตาตอเพื่อน
มนุษย

4.สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรแสนคน

4. สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรพันคน
ใชคาเฉลี่ย ป 2545-2549
เทากับ 6.81 คดีตอ
ประชากรพันคน(คงเดิมแต
ปรับสัดสวนการวัดและ
เกณฑมาตรฐาน)

-คนอายุ 6 ปข้ึนไปที่ปฏบิัติ
กิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
มีความสามารถในการ
เรียนรู

5. อัตราการเรียนรู
(Functional literacy rate)
9 ปขึ้นไป

5.อัตราการเรียนรู
(Functional Literacy
Rate) 9 ปขึ้นไป
เกณฑมาตรฐาน :ใชอัตรา
การเรียนรูข้ันสูงที่ตอง
พัฒนาใหถึง คือ สูงสุดรอย
ละ 60
(คงเดิม)

-อัตราการรับรูขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน
อยางนอย 5 คร้ัง

มีการเรียนรูที่มีคุณภาพ 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(คะแนนเฉลี่ยของ 4
วิชาหลักของนักเรียน
ระดับ ป. 6 ม. 3 และ ม.6)

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (คะแนนเฉลี่ยของ
4 วิชาหลักของนักเรียน
ระดับ ป. 6 ม. 3 และ ม.6)
เกณฑมาตรฐาน :เปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่
11 เทากับ 50 คะแนน
(คงเดิม)
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ตารางที่ 3: องคประกอบดาน “ครอบครัวอบอุน”

ครอบครัวอบอุน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ ในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมายในบรรยากาศท่ีสงบสุข ดวยการทําหนาท่ี
ของครอบครัวไดอยางเหมาะสมและมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางม่ันคง

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

บทบาทหนาที่ของครอบครัว
หมายถึง การทําหนาที่ของครอบครัวที่จะ
ดูแลความตองการและสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิก
ตองรูจักทํามาหากิน มีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหนาที่ตอตนเองและตอสมาชิก
ในครอบครัว

1. เด็กไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูที่
เหมาะสม

1. อัตราคดีเด็กและเยาวชน
ถูกดําเนินคดีโดยสถาน
พินิจ ฯ ตอเด็กและเยาวชน
พันคน

1. อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูก
ดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ตอเด็กและ
เยาวชนพันคน
เกณฑมาตรฐาน ใชคาเฉลี่ยอัตราคดีตอ
จํานวนเด็กและเยาวชน 7-17 ป ชวงแผน
9 (2545-2549) ซึ่งเทากับ 2.96 เปน
เกณฑมาตรฐาน
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

2. ผูสูงอายุไดรับ
การดูแลจากคนใน
ครอบครัว

2. รอยละของผูสูงอายุที่
อยูคนเดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมด

2. รอยละของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตอ
ผูสูงอายุทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน  ใชขอมูลป 2545 (ชวง
แผน 9) ซึ่งมีรอยละของผูสูงอายุที่อยูคน
เดียวตอผูสูงอายุทั้งหมดตํ่าสุดเทากับรอย
ละ 6.26  เปนเกณฑมาตรฐาน
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-รอยละผูสูงอายุที่ตองการการดูแล
แตไมมีผูดูแลตอประชากรผูสูงอายุ
ทั้งหมด
-รอยละผูสูงอายุที่ทํางานตอจํานวน
ผูสูงอายุทั้งหมด
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

3 ผูอยูในวัย
แรงงานสามารถ
ทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัว

3. สัดสวนครัวเรือนที่มี
สมาชิกในครอบครัวที่มี
รายไดตอสมาชิกทั้งหมด
ของครัวเรือน เทากับ 1:2
ตอครัวเรือนทั้งหมด

3. สัดสวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีรายไดตอสมาชิก
ทั้งหมดของครัวเรือน เทากบั 1:2
ตอครัวเรือนทั้งหมด
คาเกณฑมาตรฐาน อัตราผูมีงานทําตอ
กําลังแรงงานทั้งหมดที่ตองพัฒนาใหไดคือ
รอยละรอย(คงเดิม)

สัมพันธภาพในครอบครัว
หมายถึง การอยูรวมกันของสมาชิกหลาย
ชวงวัยที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความ
ผูกพัน เคารพกันและกัน และเอื้ออาทร
ตอกัน

4. สมาชิกอยู
รวมกันแกปญหา
ครอบครัว

4. อัตราการจดทะเบียน
หยาตอพันครัวเรือน

4.จํานวนเหตุการณความรุนแรงใน
ครอบครัว
เกณฑมาตรฐาน ใชจํานวนเหตุการณป
2552 เทากับ 363 เหตุการณเปนเกณฑ
มาตรฐาน (ไมใชขอมูลป 2550 เนื่องจากมี
จํานวนตํ่ามาก เปน outlier)
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

5. ครอบครัวอยู
รวมกันเปน
ครอบครัวขยาย
(ปรับเปน “การ
ดูแลซึ่งกันและ
กันในครอบครัว)

5. สัดสวนของครอบครัว
ขยายตอครัวเรือนทั้งหมด

5.รอยละของครอบครัวขยายตอ
ครัวเรือนทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนของครอบครัว
ขยายตอครัวเรือนทั้งหมดเทากับรอยละ
50
(คงเดิมแตปรับเปลี่ยนเน้ือหา)

-อัตราการใชเวลาแกครอบครัว
ตนเองในแตละวัน
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว
หมายถึง ครอบครัวมีรายไดพอเพียง
เพื่อที่จะสามารถจัดการใหสมาชิกใน
ครอบครัวดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
ม่ันคง มีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยอยางสุข
สบาย และสามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต

6. ครอบครัวมีรายได
เพียงพอ

6. รอยละของครัวเรือนทีม่ี
รายไดสูงกวารายจายไม
นอยกวารอยละ 10 ตอ
ครัวเรือนทั้งประเทศ

6. อัตราหน้ีสินตอรายไดของครัวเรือน
เกณฑมาตรฐาน อัตราหนี้สินครัวเรือนตอ
รายไดตํ่าสุดในชวงประมาณ 10 ป เทากับ
5.58 (หากใชคาเฉลี่ยชวงแผน 9 เทากับ
6.5 คาดัชนีจะเกินรอย)
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

7. ครอบครัวมี
ความม่ันคงในที่อยู
อาศัย

7. สัดสวนครัวเรือนที่มี
บานเปนของตนเอง

รอยละครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
เกณฑมาตรฐาน สัดสวนครัวเรือนมีความ
ม่ันคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทน
ถาวรเทากับรอยละรอย
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

8. การมี
ปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต

8. สัดสวนครัวเรือนที่มี
นํ้าประปาใชในครัวเรือน

8.รอยละครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับ
บริโภคเพียงพอตลอดป
เกณฑมาตรฐาน สัดสวนครัวเรือนมีน้ํา
สะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปที่ควรพัฒนาใหถึงคือรอยละรอย
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)
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ตารางที่ 4: องคประกอบดาน “ชุมชนเขมแข็ง”
ชุมชนเข็มแข็ง :- ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเปนปกแผน มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและการเรียนรูในระดับสูง มีองคกรในชุมชน กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาคี
เครือขายการพัฒนาท่ีเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังมีความสามัคคี เอื้ออาทร อยูรวมกันอยางสงบสุข และธํารงไวซ่ึงคุณคาของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ีเปน
เอกลักษณของชุมชน/ทองถิ่นหรือเอกลักษณความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
ชุมชนพึ่งตนเองได
หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยาง
ม่ันคง เปนปกแผน สามารถพึ่งพิงตนเอง
ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปญญา
ของชุมชนไดเปนหลัก มีกลุมผูนํา องคกร
ในชุมชนและกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนอยางตอเนือ่ง

ความเขมแข็งของ
องคกรในชุมชน

1. สัดสวนความมีเสถียร
ภาพทางการเงินหรือความ
มั่นคงขององคกรชุมชน

1.สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงิน
หรือความมั่นคงขององคกรในชุมชน
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนสหกรณและกลุม
เกษตรกรที่มีเสถียรภาพทางการเงินระดับ
ม่ันคงดีหรือดีมากเทากับรอยละ 50
(คงเดิม)

-

2.สัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
การดําเนินงานในระดับดี
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่
มีศักยภาพในระดับดี เทากับรอยละ 50
(เสนอเพิ่ม)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
มีการ เ รี ยน รู เพื่ อ
แกไขปญหารวมกัน
อยางตอเนื่อง

2. สัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชน

3. สัดสวนหมูบานที่มีการเรียนรู โดย
ชุมชน
เกณฑมาตรฐานเปนสัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชนรอยละ 60
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-

ชุมชนเกื้อกูลกัน
หมายถึง ชุมชนที่ มีความรัก ความเอื้อ
อาทร ความสามัคคี และมีจิตสํานึกหวง
แหนความเปนชุมชนของตนรวมกัน

การมีสวัสดิการใน
ชุมชน

3.สัดสวนครัวเรือนที่มีคน
ในครัวเรือนเปนสมาชิก
องคกรชุมชนที่มีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน

4.สัดสวนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือน
เปนสมาชิกองคกรชุมชนที่มีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน
เกณฑมาตรฐาน สัดสวนครัวเรือนที่มีคนใน
ครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชนที่มีการ
จัดสวัสดิการเทากับ 150 ตอพันครัวเรือน
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-

ชุมชนรักษาไวซึ่งคุณคาภูมปิญญาทองถิ่น (องคประกอบยอยเสนอใหมโดยที่ปรึกษา)
การรักษาภูมิปญญา
ทองถิ่น

- 1. ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับ
การจดแจงตอประชากร
10,000 คน
2. สินคา OTOP ที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นตอประชากร
10,000 คน
(เสนอใหม)
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ตารางที่ 5: องคประกอบดาน “เศรษฐกิจเขมแข็ง และเปนธรรม”
เศรษฐกิจเขมแข็ง และเปนธรรม : เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีม่ันคง กอใหเกิดรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีความม่ันคง
และปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใตเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดและกระจายผลประโยชนการพัฒนาใน
กลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของรายไดและหลุดพนจากปญหาความยากจน

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
การมีสัมมาชีพ
หมายถึง การทํางานที่สุจริต ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ทํางานอยางเต็มความ
สามารถ โดยมีหลักประกันความม่ันคงและ
ความปลอดภัยในการทํางาน

การมีงานทําที่สุจริต
ม่ันคง เต็มศักยภาพ
สะทอนจากการที่คน
มีงานทําเพิ่มมากข้ึน
ทํ า ง าน เ ต็ มกํ าลั ง
ความสามารถอยางมี
ความสุข และการ
วางงานลดลง

1. อัตราการวางงาน 1.อัตราการวางงาน
เกณฑมาตรฐาน อัตราการวางงานตาม
ธรรมชาติรอยละ 2

(คงเดิม)

-การวางงานตํ่ากวาระดับ
-จํานวนช่ัวโมงการทํางาน
เฉลี่ยตอสัปดาห
-มูลคาผลิตภัณฑจาก
วิสาหกิจชุมชน ***

มี หลั ก ประกั นแล ะ
ความปลอด ภั ย ใ น
การทํางาน ทํางาน
อยางมีความสุข สงผล
ตอคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคง ตลอดจน
ทํ า ง า น ใ น ส ภ า ว ะ
แวดลอมที่ปลอดภัย
และมีอาชีวอนามัย

2. สัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอกําลังแรงงาน
ทั้งประเทศ

2.สัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการ
ตอกําลังแรงงานทั้งประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอแรงงานทั้งประเทศเทากับรอย
ละ 50
(ปรับนิยามใหรวมแรงงานนอกระบบที่
มีการประกันตนเอง)

- สัดสวนผูที่ไมใชสิทธิดาน
สวัสดิการสังคมจากปจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไมได ***
( เชน เ ดินทางไมสะดวก,
สถานพยาบาลอยูไกล, ไม
สะดวกเวลาทําการ, รอนาน,
ถูกเลือกปฏิบัติ, บุคลากรดุ,
แพทยไมมีเวลา)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
3.สถิติอัตราการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานตอลูกจาง 1,000
คน

เกณฑมาตรฐาน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ตอลูกจาง  ตองตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9  คือ  28.33 ตอ
ประชากร 1,000 คน
(เสนอเพิ่ม)

เศรษฐกิจเขมแข็ง
ห ม า ย ถึ ง  ร ะ บ บ เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียร
ภาพ ย่ังยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจที่
ม่ันคงจากความ สามารถในการพึ่ งพา
ตนเองได  มีภู มิคุมกันทางเศรษฐกิจ มี
ประสิทธิภาพการผลิตและสามารถปรับตัว
ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก

พึ่ ง ต น เ อ ง ท า ง
เศร ษฐ กิจ การที่
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองในภาคการ
ผ ลิ ต อ ย า ง มี ป ร ะ
สิทธิภาพ โดยอาศัย
ปจจัยการผลิตทั้ ง
เงินทุนเทคโนโลยี
แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ใ น
ป ร ะ เ ท ศ อ ย า ง
เหมาะสม

3. สัดสวนอุปสงคใน
ประเทศตอภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

4.สัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนอุปสงค ใน
ประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เทากับรอยละ 75
(คงเดิม)

-การขยายตัวของมูลคา
การคาชายแดนกับกลุม
ประเทศเพื่อนบาน ***
-การขยายตัวของการลงทุน
โดยตรงของไทยในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
4. สั ด ส ว น ก า ร อ อ ม ต อ

GDP
5. สัดสวนชองวางการออมการลงทุน
ตอ GDP
เกณฑมาตรฐาน ชองวางการออมและการ
ลงทุน หรือดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP
สูงสุด = 5% และ ตํ่าสุด = -5%
(Mann,1999 & Holman, 2001)

(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)
เศรษฐกิจเติบโต
อยางมีคุณภาพ

5. อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

6. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เกณฑมาตรฐาน อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไมตํ่ากวารอยละ 5 แทนเกณฑ
มาตรฐานเดิมที่ใชชวงรอยละ 0 – 9 ซึ่งกวาง
เกินไป

(ปรับเกณฑมาตรฐาน)
6. ประสิทธิภาพการผลิต
รวม (TFP)

7. ประสิทธิภาพการผลิตรวม (TFP)
เกณฑมาตรฐาน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอย
ละ 3 สอดคลองกับเปาหมายของแผนฯ 11
เดิม สศช.ใชจากสูงสุดรอยละ 5 ตํ่าสุดรอย
ละ 3

(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-สัดสวนการจางงานใน
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช
ความรูเขมขน ***
-การใชพลังงานในสาขาขนสง
ตอการใชพลังงานทั้งหมด ***
-สัดสวนการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาตอ GDP
-ตนทุนโลจิสติกส ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี
เสถียรภาพ แสดงถึง
เศรษฐกิจที่ มีความ
ม่ันคงและสามารถ
ดํ า เนิ นอ ยู ได โดย
อาศัยกลไกกระบวน
การทางเศรษฐกิจที่มี
ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง
ส ม ดุ ล แ ล ะ มี
เสถียรภาพทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

7. อัตราเงินเฟอ 8. อัตราเงินเฟอทั่วไป
เกณฑมาตรฐาน ใชชวงอัตราเงินเฟอทั่วไป
รอยละ 1.5-4.5 เปนเกณฑมาตรฐาน ตาม
กรอบที่กระทรวงการคลังพิจารณารวมกับ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนกรอบที่
ใกลเคียงกับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนา
แลว เชน สหรัฐอเมริกา (รอยละ 2) อังกฤษ
(รอยละ 2) ออสเตรเลีย (รอยละ 2-3)

(ปรับเปลี่ยนเน้ือหา และปรับเกณฑ
มาตรฐาน)

8. สัดสวนหน้ีสาธารณะ
ตอ GDP

9.สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP
เกณฑมาตรฐาน ใหมีสัดสวนหนี้ไมเกินรอย
ละ 50 ของ GDP
(คงเดิม)
10.สัดสวนหน้ีตางประเทศระยะส้ันตอ
GDP
เกณฑมาตรฐาน ใหมีสัดสวนหนี้ตางประเทศ
ระยะสั้นตอ GDP ไมเกินรอยละ 50
(เสนอเพิ่ม)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสการ
เขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปจจัยการ
ผลิต ที่จะนําไปสูการลดความยากจน ลด
ชองวางของการกระจายรายได และมีการ
กระจายความม่ังคั่งอยางทั่วถึง

การกระจายรายได
อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม
และเทาเทียม ลด
ความเหลื่อมล้ําของ
ชองว างระวางคน
ร ว ย แ ล ะ ค น จ น
นํ า ไ ป สู ก า ร ล ด
ปญหาความยากจน

9. สัดสวนคนยากจน
(ดานรายจาย)

11. สัดสวนคนยากจน

ค าเกณฑมาตรฐาน ใช เป าหมายของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 กําหนดเปาหมาย
สัดสวนคนจนใหอยูที่รอยละ 9 จากเดิม
สศช.เสนอที่รอยละ 4

(คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน)

10.สัดสวนการถือครอง
รายไดของประชากรรอยละ
20 สุดทายที่รวยที่สุดตอ
ประชากรรอยละ 20 แรกที่
จนที่สุด

12. สัดสวนการถือครองรายไดของ
ประชากรรอยละ 20 สุดทายที่รวยที่สุดตอ
ประชากรรอยละ 20 แรกที่จนที่สุด

คาเกณฑมาตรฐาน ใชเปาหมายของ
แผนพัฒนาฉบับที่ 10 กําหนดสัดสวนการ
ถือครองรายไดของประชากรรอยละ 20
สุดทายที่รวยที่สุดตอประชากรรอยละ 20
แรกจนที่สุดเทากับ 10 เทา

(คงเดิม)

-ผลิตภัณฑดานบริการของ
SMEs ตอ GDP ***
-สัดสวนมูลคาสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
ตอ GDP ***

-ความเสี่ยงที่จะจน (at-risk-
of-poverty-rate) แบงตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด ***
-การเปนเจาของที่ทํากิน, ที่
อยูอาศัยแยกตามรายได ***

*** ตัวช้ีวัดเสริมท่ีเพิ่มเติมจากเดิมของ สศช.
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ตารางที่ 6: องคประกอบดาน “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล”
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล : การดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ และมีระบบนิเวศท่ีสมดุ
เกื้อกูลตอการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุขและย่ังยืน

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีความ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิตตลอดจน
การประกอบอาชีพ ไมมีปญหาความ
รุนแรงในสังคม

การลดลงของคดี
ความรุนแรงจะ
สะทอนถึงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินได
ดวย

1.อัตราคดีอาชญากรรม
ตอประชากรพันคน

1.จํานวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินตอประชากร
พันคน
เกณฑมาตรฐาน ใชจํานวนคดีที่เกิดข้ึน
ตํ่าสุดเปนเปาหมาย อยูที่ 1.2 คดีตอ
ประชากรพันคน
คงเดิม แตทบทวนขอมูลทีใ่ช

2.อัตราคดียาเสพติดตอ
ประชากรพันคน

ยายจากตัวช้ีวัดหลักมาเปนตัวช้ีวัด
เสริม

-อัตราจํานวนคดียาเสพติดตอประชากรพันคน
ยายมาเปนตัวช้ีวัดเสริม เนื่องจากจํานวนคดี
ยาเสพติดที่มากข้ึนหรือนอยลงสวนหนึ่งข้ึนอยู
กับความเขมงวดของเจาหนาที่ในการ
ปราบปราม อีกทั้งสาเหตุการกอคดี
อาชญากรรมสวนหนึ่งมาจากผูติดยาเสพติด
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
1.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกตอประชากรพนัคน
เกณฑมาตรฐาน ใชเปาหมายของ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554 – 2563 ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากวา
10 คนตอประชากร 1 แสนคน ภายในป
2563
(เสนอเพิ่ม)

ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดี

หมายถึง การที่มลภาวะตางๆ ไดรับ
การดูแลควบคุม และแกไขใหฟนคืนสู
สภาพที่ดี ซึ่งเปนปจจัยทีส่งผลตอ
คุณภาพชีวิต ความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจและความสุขของบุคคล
และสังคม

มลภาวะตางๆ
ไดรับการปองกัน
และดูแลแกไข

3.ปริมาณการปลอย
กาซ
คารบอนไดออกไซดตอ
หัวประชากร

2.ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร

คาเกณฑมาตรฐาน 2.4 ตัน/คน/ปตามที่
สศช. อางถึงเปาหมาย MDGs

(คงเดิม แตทบทวนขอมลูที่ใช)

-ปริมาณและมูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ***
-ปริมาณขยะชุมชน
-สัดสวนปริมาณขยะอันตรายตอขยะชุมชน ***
-ปริมาณของเสียและอัตราการนําขยะกลับมา
ใชใหม ***
-จํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษ ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
4.รอยละของแหลงนํ้าที่
มีคุณภาพอยางตํ่าอยูใน
เกณฑพอใชตอแหลงนํ้า
ทั้งประเทศ

3. รอยละของแหลงนํ้าที่มีคุณภาพ
อยางตํ่าอยูในเกณฑพอใชตอแหลง
นํ้าทั้งประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ใชรอยละของแหลงน้ํา
ที่มีคุณภาพอยางตํ่าอยูในเกณฑพอใช
ตอแหลงน้ําทั้งประเทศเทากับรอยละ
80 ตามเปาหมายในแผนจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559
(คงเดิม)

5.รอยละของปริมาณ
ของเสียที่ไดรับการ
บําบัดอยางถูกตองตอ
ของเสียทั้งประเทศ

4.รอยละของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอยางถูกหลักวิชาการตอ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ปรับเปนรอยละ 50
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
(นับปริมาณที่ทิ้งลงถัง) ตามเปาหมาย
ในแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 –
2559 (จากเดิมที่ สศช. ใชรอยละ 70)
(คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน
และปรับคําใหชัดเจนขึ้น)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
6.รอยละของสถานี
ตรวจวัดอากาศที่มี
PM10 เกินมาตรฐานตอ
สถานีตรวจวัดอากาศ
ทั้งประเทศ

5.รอยละของจํานวนวันที่ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑมาตรฐาน
คาเกณฑมาตรฐาน จํานวนวันที่คา
PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ
98 ตามเปาหมายในแผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. 2555 – 2559
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

ระบบนิเวศที่สมดุล
เปนระบบที่สรรพสิ่งตางๆ พึ่งพิงและ
พึ่งพาอาศัยกันและกันอยางไดดุลทาง
ธรรมชาติ การดําเนินชีวิตที่พอเหมาะ
พอควร สอดคลองกับความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ เปน
ปจจัยสําคัญที่จะไมทําให
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมลง สงผลดีตอคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ

ความอุดมสมบูรณ
ทางธรรมชาติของ
ระบบนิเวศตาง ๆ

7.รอยละของพื้นทีป่าไม
ตอพื้นที่ประเทศ

6.รอยละของพื้นทีป่าอนุรักษตอ
พื้นที่ประเทศ
เกณฑมาตรฐาน  รอยละ 25
พื้นที่ปาอนุรักษสะทอนพื้นที่ปาที่มี
ความอุดมสมบูรณและมีความหลาก
หลายทางชีวภาพไดมากกวาพื้นที่ปา
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ
-สัดสวนพื้นที่ปาชายเลนตอพื้นที่ประเทศ ***
-จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่ถูกคกุคามจนใกล
สูญพันธุ ***
-คดีการกระทําผิดดานสัตวปา ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
8.ปริมาณสัตวนํ้า
เศรษฐกิจ
(เฉพาะปลาหนาดิน) ที่
จับ
ไดในอาวไทยตอช่ัวโมง

7.ปริมาณสัตวนํ้าเศรษฐกิจ (เฉพาะ
ปลาหนาดิน) ที่จับไดในอาวไทยตอ
ช่ัวโมง
เกณฑมาตรฐาน ใชปริมาณสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดิน) ที่จับได
ในอาวไทยตอช่ัวโมงเทากับ 10
กิโลกรัมตอช่ัวโมง
(คงเดิม)

“เศรษฐกิจสีเขียว” (เสนอเพิ่ม)***
จะมุงเนนตัวช้ีวัดที่เปน แนวทางการ
พัฒนา (means) ที่นําไปสูเศรษฐกิจสี
เขียวและสังคมคารบอนตํ่า โดยการ
กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนเพื่อการผลิตและการบริโภค
ที่ย่ังยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชทุนธรรมชาติ (น้ํา พลังงาน
วัสดุ) ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
และลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก รวมถึงการลงทุนและสราง
นวัตกรรมในเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
และในภาคการผลิตและบริการดาน
สิ่งแวดลอม

8.สัดสวนการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลอืกตอปรมิาณ
การใชพลังงานขั้นสุดทาย
เปาหมายในยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจฯ เพิ่ม สัดสวน
การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ไมนอยกวารอยละ 19
(ภายในป 2559) ในขณะทีก่ระทรวง
พลังงานกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ
25 ภายในป 2564 ตามแผนพฒันา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2564)

-ความเขมการใชพลังงานหรือการใชพลังงาน
ข้ันสุดทายตอ GDP at 1988 Price
-จํานวนสถานประกอบการที่ไดการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว
-ปริมาณการผลิตและการนําเขาสารเคมีและ
สัดสวนเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม
ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร
-สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
-สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
ภาครัฐตองบประมาณแตละป
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*** ตัวช้ีวัดท่ีเพิ่มเติมจากเดิมของ สศช.

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
9. สัดสวนปริมาณการนําเขาสาร
กําจัดศัตรูพืชตอพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด
ในแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 –
2564) มิไดระบุเปาหมายในการลดการ
ใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรม หากแต
ระบุเปาหมายในเร่ืองการมีกลไกและ
ระบบบริหารจัดการสารเคมีและทุกภาค
สวนมีศักยภาพในการปองกันและ
ควบคุมผลกระทบตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากสารเคมี
ดวยเหตุนี้ จึงใชคาเฉลี่ยสัดสวนการ
นําเขาสารกําจัดศัตรูพืชตอพื้นที่
การเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
(เสนอเพิ่ม)
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ตารางที่ 7: องคประกอบดาน “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :- คนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ มีความสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ยอมรับ เคารพและปฏิบัติตอผูอื่นโดย
คํานึงถึงความเทาเทียมกัน และรวมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลท่ีมีความโปรงใส คุมคา และเปนธรรม นําไปสูสังคมสมานฉันท มีสันติ
สุขอยางย่ังยืน สามารถอยูรวมกับนานาอารยะประเทศไดอยางเปนมิตร

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
หมายถึง ประชาชนมีความต่ืนตัว รูจัก
รักษาสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพในสวน
ของตนเองและประพฤติปฏิบัติตาม
สิทธิหนาที่ของตนเอง และเคารพสิทธิ
หนาที่ของบุคคลอื่น ตลอดจนมีความ
กระตือรือรนเขารวมบริหารและพัฒนา
ประเทศ

ความต่ืนตัวในการรักษาสิทธิ
หนาที่ของตนเองตามกรอบ
กฎหมาย การรูจักเคารพสิทธิ
หนาที่ของบุคคลอื่น และ ความ
กระตือรือรนเขารวมในการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

1.ดัชนีประชาธิปไตย 1.ดัชนีประชาธิปไตย

เกณฑมาตรฐาน ใชขอมูลคะแนนที่
สะท อนความเปนประชา ธิปไตยที่
สมบูรณเทากับ 8-10 โดยใชคะแนน 10
เปนเปาหมายเพื่อพัฒนาใหถึง

(คงเดิม)

-จํานวนเร่ืองที่ประชาชน
เสนอตอประธานวุฒิสภาให
มีมติถอดถอนบคุคลทีด่ํารง
ตําแหนงทางการเมือง ***
-จํานวนเร่ืองที่ประชาชน
เขาช่ือเสนอกฎหมายตาม
ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ตอสภาผูแทนราษฎร ***
-ดัชนีเสรีภาพ (Freedom
house Index) ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
สังคมที่มีธรรมาภิบาล
หมายถึง การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
การ เ มือง  และสั งคมที่ ดี  มี ระบบ
โครงสราง กฎเกณฑ กระบวนการ
และกลไกการดําเนินงาน และการ
ตรวจสอบที่มีคุณธรรม นิติธรรม ความ
โปรงใส ใหความสําคัญกับกระบวนการ
มีสวนรวม และความคุมคาในการใช
ทรัพยากร

ความโปรงใส ความสามารถ
ในการตรวจสอบได การเปด
ใหประชาชนเขามีสวนรวม
ในการบริหารราชการ

2.ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ
ก า ร ค อ ร รั ป ช่ั น ข อ ง
ประเทศไทย

2.ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการคอรัปช่ัน
ของประเทศไทย

เกณฑมาตรฐาน ใหคะแนนเต็มเทากับ
100 ตามตัวชี้วัดภาพลักษณการคอรัปชั่น
ที่ ไ ด มี การป รับจากคะแนนเ ดิม 10
คะแนนเปน 100 คะแนน ในป  พ.ศ.
2555

(คงเดิม แตทบทวนขอมลู)

-ดัชนีวัดความโปรงใสของ
ภาครัฐ ***
-ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหาร
ราชการ ***
-อัตราสวนของจํานวนขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปช่ันที่เปนลายลักษณ
อักษรตอจํานวนขาราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ ***
-สัดสวนรายไดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)
จัดเก็บหรือจัดหาเองตอ
รายไดรวมของ อปท.
-สัดสวนการถายโอนภารกิจ
สู องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ความสมานฉันททางสังคม
หมายถึ ง สั งคมที่ อ ยู ร วมกันฉันท
กัลยาณมิตร มีความพอใจรวมกัน มี
ความเห็นพองกัน พรอมยอมรับความ
แตกตาง หลากหลายดานเช้ือชาติ
ความเช่ือ วัฒนธรรม และศาสนาของ
กลุมคนในสังคม เพื่อประโยชนของ
สวนรวม

การอาศัยอยูรวมกันดวยความ
กลมกลืน ปรองดอง สามัคคีกัน
แนวคิดใหมที่เกี่ยวของ
(ที่ปรึกษาเสนอ)
ไดแก การจัดการความขัดแยง
โ ด ย สั น ติ วิ ธี  ก า ร เ ข า ถึ ง
กระบวนการ ยุ ติธรรม โดย
องคประกอบยอยในสวนนี้ จะ
มุ ง เน น ตั ว ช้ี วั ดที่ เ ป น  แนว
ทางการพัฒนา (means) ที่
นําไปสูสังคมสมานฉันทโดย
อยางไรก็ดี  ตัวช้ีวัดหลักและ
ตัวช้ีวัดเสริมที่เสนอจะคํานึงถึง
การมีอยูของขอมูลในปจจุบัน
ดวย

3.อัตราจํานวนเรื่อง
รองเรียนตอ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนและสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคตอประชากร
แสนคน-

3.ดัชนีสันติภาพโลก
4 . ดั ช นี ค ว า ม ขั ด แ ย ง ใ น ดั ช นี รั ฐ
ลมเหลว

(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-จํานวนเครือขายยุติธรรม
ชุมชน
-รอยละของเร่ืองที่เขาสู
กระบวนการสันติวิธีและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ***
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การคํานวณดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย

การคํานวณดัชนีวัดความอยูเย็นเปนสุข คํานวณมาจากคาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขในแตละมิติ
ท้ัง 6 มิติ มีผลการคํานวณดัชนีวัดความอยูเย็นเปนสุขดังตารางท่ี 8

ตารางที่ 8 : 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

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



xxviii

กราฟที่ 1: ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานการมีสุขภาวะ

จากกราฟท่ี 1 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานการมีสุขภาวะท่ีไดจากการ
คํานวณโดยชุดดัชนีใหมมีคาสูงกวาชุดดัชนีเดิม โดยรวมจะพบวาคาดัชนีปรับปรุงใหม และคาของชุด
ดัชนีเดิมจะมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตคาดัชนีปรับปรุงใหมจะมีคา
สูงกวาคาของชุดดัชนีเดิม ท้ังน้ีสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางสวน ซ่ึงผลของการเปลี่ยนจะทํา
ใหไดคาคะแนนท่ีสูงข้ึนและสะทอนความเปนจริงมากข้ึน เชน

 การใชตัวช้ีวัดอัตรารอยละของประชากรท่ีมีสุขภาพดี แทนการใชอัตราการเจ็บปวยตอประชากร
หน่ึงพันคนตามตัวช้ีวัดชุดเดิม เน่ืองจากขอมูลในตัวช้ีวัดเดิมเกิดการนับซํ้าข้ึน และอาจทําใหได
คาตัวช้ีวัดท่ีไมสะทอนความเปนจริง

 การใชตัวช้ีวัดอัตราผูปวยสุขภาพจิตตอประชากรแสนคน แทนอัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอ
ประชากรแสนคน ซ่ึงนาจะสะทอนภาพรวมของเปาหมายในเร่ืองของ ”การมีจิตใจดี” ในสังคมได
ครอบคลุมกวา

 การปรับคามาตรฐานของตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากรอยละ 55 (ซ่ึงเปนเปาหมายตาม
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10) มาเปนรอยละ 50 (ซ่ึงเปนเปาหมายตามแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10)
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กราฟที่ 2 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานครอบครัวอบอุน

จากกราฟท่ี 2 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานครอบครัวอบอุนท่ีไดจากการ
คํานวณโดยชุดดัชนีใหมมีคาสูงกวาชุดดัชนีเดิม และมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางตางไป
จากเดิม โดยเฉพาะขอมูลในชวงระหวางป พ.ศ.2550-2552 ซ่ึงมีคาท่ีสูงจากเดิมมาก และจะลดลง
หลังจากน้ัน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการปรับบางช้ีวัด เชน

 การปรับคามาตรฐานของตัวช้ีวัดอัตราคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯตอเด็ก
และเยาวชนพันคน จาก 3.18 คน (ซ่ึงรายงานเดิมอางวาเปนอัตราท่ีเหมาะสม) มาเปน 2.96 ซ่ึง
เปนคาเฉลี่ยในชวง พ.ศ.2545-2549 (ชวงระหวางแผนพัฒนาฉบับท่ี 9) แทน

 มีการปรับคามาตรฐานของตัวช้ีวัดรอยละของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวตอผูสูงอายุท้ังหมด จากเดิม
3.83 ซ่ึงเปนคาต่ําสุดในป พ.ศ. 2531 มาเปน 6.29 ซ่ึงเปนคาต่ําสุดในป พ.ศ. 2545 ในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 ซ่ึงจะทําใหไดคาท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯฉบับกอน
หนาไดดีข้ึน

 การเปลี่ยนแหลงท่ีมาของขอมูลสําหรับตัวช้ีวัดสัดสวนครัวเรือนท่ีมีบานเปนของตนเอง และ
สัดสวนครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาใชในครัวเรือนจากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน (SES) โดย สศช. มาเปนขอมูลตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐานระดับครัวเรือนโดย
กรมการพัฒนาชุมชนแทน ซ่ึงนาจะมีกลุมตัวอยางในฐานขอมูลท่ีครอบคลุมมากกวา และสะทอน
ภาพท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากกวา

 การเปลี่ยนตัวช้ีวัดเร่ืองอัตราการจดทะเบียนหยาตอพันครัวเรือน มาเปนจํานวนเหตุการณความ
รุนแรงในครอบครัวแทน ดวยเหตุผลท่ีการจดทะเบียนหยาอาจไมใชภาพสะทอนความสุขของ
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ครอบครัวในปจจุบันไดดีเทาท่ีควร แตเน่ืองจากขอมูลจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว
ไดมีการเร่ิมบันทึกปแรกในป พ.ศ. 2550 ทําให ยังไมสามารถหาคาเฉลี่ยของขอมูลในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับกอนหนา เพื่อนํามาใชเปนคามาตรฐานได จึงตองใชคาเฉลี่ยในชวงป พ.ศ.
2550-2554 เปนคามาตรฐานกอน และทําใหคาดัชนีในชวงป พ.ศ. 2550-2552 ซ่ึงมีตัวเลขต่ํา
กวาคาเฉลี่ยน้ัน มีคะแนนดัชนีท่ีกลายเปน 100 เต็ม ทําใหคาดัชนีอาจจะสะทอนคาความจริงท่ี
อาจคลาดเคลื่อนในชวงป พ.ศ.2550-2552 แตท้ังน้ี หากขอมูลชุดน้ีถูกเก็บอยางตอเน่ืองและถูก
นําไปใชในแผนพัฒนาฯฉบับถัดไป จะทําใหคาท่ีเก็บไดสามารถสะทอนความเปนจริงไดดีมาก
ข้ึน

กราฟที่ 3 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานชุมชนเขมแข็ง

จากกราฟท่ี 3 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานชุมชนเขมแข็งท่ีไดจากการ
คํานวณท่ีปรับปรุงใหม และคาของชุดดัชนีเดิมจะมีแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยชุดดัชนีใหมมีคาต่ํากวาชุดดัชนีเดิม ท้ังน้ีสวนหน่ึงเน่ืองมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางสวน ซ่ึง
ผลของการเปลี่ยนจะทําใหไดคาคะแนนท่ีต่ําลง เชน

 การเพิ่มตัวแปรสัดสวนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการดําเนินงานในระดับดี เขาไปเพื่อถวงกับ
ตัวแปรสัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความม่ันคงขององคกรชุมชนท่ีมีอยูเดิม
เพื่อใหสะทอนภาพความเขมแข็งขององคกรในชุมชนท่ีครอบคลุมมากข้ึน
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 การเปลี่ยนคามาตรฐานของตัวช้ีวัดสัดสวนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชน
ท่ีมีการจัดสวัสดิการตอพันครัวเรือน ซ่ึงเดิมอยูท่ี 80 มาเปน 100 ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีสูงข้ึน

ซ่ึงผลจากการปรับตัวช้ีวัด คือ

1) การเพิ่มจํานวนตัวช้ีวัดเขาไปอีก 1 ตัวมีผลตอคาเฉลี่ยของชุดตัวช้ีวัด น่ันคือตัวช้ีวัด “ความมี
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน” ท่ีเพิ่มข้ึนมามีผลทําใหคาเฉลี่ยของชุดตัวช้ีวัดลดลง

2) การเพิ่มตัวช้ีวัดในชุดตัวช้ีวัดน้ีอาจมีผลตอนํ้าหนัก (Magnitude) ของคาเฉลี่ยชุดตัวช้ีวัด แต
ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอทิศทาง (Direction) ของคาเฉลี่ยชุดตัวช้ีวัดดังจะเห็นจากกราฟท่ี
เปรียบเทียบแนวโนมคาเฉลี่ยของชุดตัวช้ีวัดชุนเขมแข็งในชวงป 2550-2554 ขางตน คาของชุด
ตัวช้ีวัดเดิมกับตัวช้ีวัดใหมมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน

กราฟที่ 4 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

จากกราฟท่ี 4 จะเห็นไดวา คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรมท่ีไดจากการคํานวณท่ีปรับปรุงใหม มีแนวโนมและทิศทางท่ีแตกตางไปจากคาของชุดดัชนีเดิม และ
ไมอาจสรุปไดชัดเจนถึงระดับท่ีสูงข้ึนหรือต่ําลง ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางตัวซ่ึงทําใหมี
ความผันผวนของขอมูลเกิดข้ึน แตก็สะทอนภาพพลวัตรความเขมแข็งของเศรษฐกิจไดชัดเจนข้ึน
ยกตัวอยางเชน
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 การเปลี่ยนตัวช้ีวัดสัดสวนการออมตอ GDP มาใชสัดสวนชองวางการออมการลงทุนตอ
GDP

 การปรับสูตรคํานวณอัตราการเติบโตของ GDP และ TFP ใหดัชนีมีคาอยูในชวงระหวาง -5
ถึง 5% ตอปแทน (หากสูงเกินกวา 5% คาจะถือเปน 100 และหากต่ําเกินกวา -5% คาจะถือ
เปน 0) หรือการปรับสูตรคํานวณดัชนีจากอัตราเงินเฟอ ท่ีเนนคาท่ีอยูในชวงระหวาง 1.5 ถึง
4.5% ตอปแทน (หากเปนคาอื่นๆท่ีอยูนอกชวงน้ี จะมีคาท่ีลดหยอนลงไป) ซ่ึงตางจากวิธีคิด
แบบเดิมท่ีหากคาย่ิงนอยจะย่ิงดี

กราฟที่ 5 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล

จากกราฟท่ี 6-5 จะเห็นไดวาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สมดุล ท่ีปรับปรุงใหมมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับตัวช้ีวัดเดิม เพียงแตขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงจะต่ํากวาตัวช้ีวัดเดิมมากในชวงป พ.ศ. 2550-2551 หลังจากน้ันจะเร่ิมปรับตัวเขาใกล
ของเดิมมากข้ึน สาเหตุอาจเปนผลมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางตัว เชน

 การปรับตัวช้ีวัดดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยตัดตัวช้ีวัดดานอัตราคดี
อาชญากรรมและยาเสพติดตอประชากรพันคนลง เน่ืองจากจะไปซํ้ากับตัวช้ีวัดดานการมี
คุณธรรมในองคประกอบดานสุขภาวะ แตใหคงไวเปนอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแทน
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 การตัดตัวช้ีวัดดานรอยละของปริมาณนํ้าใตดินท่ีนํามาใชตอปริมาณนํ้าใตดินท่ีสามารถใชงานได
ใน กทม.และปริมณฑล ออก ทําใหคาเฉลี่ยของตัวช้ีวัดดานความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศมี
คาท่ีต่ําลง

กราฟที่ 6 : ดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

จากกราฟท่ี 6 จะเห็นไดวาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิ
บาลท่ีปรับปรุงใหมมีท้ังทิศทางและขนาดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีอาจจะไมตรงกับตัวช้ีวัดเดิม คือ
สะทอนภาพของการเพิ่มข้ึนของดัชนีอยางชาๆ ในขณะท่ีตัวช้ีวัดเดิมจะสะทอนคาดัชนีท่ีลดลงจากเดิม
ตลอดชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการปรับตัวช้ีวัดบางตัว อาทิเชน มีการปรับคา
คะแนนเต็มของดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันของประเทศไทย จากคะแนนเต็ม 5 เปนคะแนนเต็ม 10
ซ่ึงเปนคะแนนท่ีแทจริงแทน
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กราฟที่ 7 : ดัชนีรวมความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

โดยสรุป ดัชนีรวมความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยในภาพรวมโดยใชชุดตัวช้ีวัดใหม ยัง
สะทอนทิศทาง (Direction) การเปลี่ยนแปลงของความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทยท่ีเพิ่มข้ึนตลอดชวง
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 (ตามกราฟท่ี 7) อยางไรก็ดี เน่ืองจากในแตละองคประกอบ มีขนาดของการ
เปลี่ยนแปลง (Magnitude) ของตัวช้ีวัดใหมท้ังท่ีสูงกวา ต่ํากวา และไมสัมพันธกับตัวช้ีวัดเดิม แตเม่ือหัก
กลบกันแลวจะพบวาโดยภาพรวม ตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทยท่ีปรับปรุงแลวจะมีคาโดย
เฉลี่ยท่ีสูงกวาตัวช้ีวัดเดิม โดยจําเปนตองวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในแตละองคประกอบยอยควบคูกัน
ไปดวยพรอมกัน
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บทที่ 1

โครงการวิจัยและการดําเนินงาน

1.1 หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดปรับแนวคิดท่ีมุงการพัฒนาแบบองครวมและคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ท้ังในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเปนผู
ไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา ขณะท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทําใหการพัฒนามุงสูความย่ังยืน ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดพัฒนา “ดัชนีความอยูดีมีสุข” ท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 เปนเคร่ืองมือวัดผลกระทบการพัฒนาท่ีเกิด
ข้ึนกับคนอยางเปนองครวม ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต ท้ังสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการ
ทํางาน รายไดและการกระจายรายได รวมท้ังสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของคน ท้ังชีวิตครอบครัว
สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการท่ีดี

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) วิสัยทัศนและเปาประสงคหลักในการ
พัฒนาประเทศมุงสูการสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย การใชดัชนีความอยูดีมีสุขเปน
เคร่ืองมือวัดผลกระทบการพัฒนาจึงไมเพียงพอ เน่ืองจากขอบเขตของนิยามความสุขไดขยายจากมิติ
ของการดํารงชีวิตและแนวปฏิบัติของปจเจกบุคคลไปสูระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมท้ัง
การวัดในดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกตองดีงามตางๆ สศช.จึงไดขยายแนวคิดการพัฒนา
จากดัชนีความอยูดีมีสุขมาเปน “ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ท่ีกําหนดองคประกอบ
ของความอยูเย็นเปนสุขท่ีกวางขวางครอบคลุมมากข้ึนท้ังการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตย
ท่ีมีธรรมาภิบาล ดําเนินการบนพื้นฐานการมีสวนรวมและเห็นพองตองกันของภาคีการพัฒนาท่ี
เกี่ยวของ เปนเคร่ืองมือบงช้ีสถานะของประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง และใชประเมินผลกระทบ
ของการพัฒนาประเทศท่ีมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

อยางไรก็ตามในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สังคมไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ท่ีรวดเร็วและซับซอนมากข้ึน ท้ังดานเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศสูง มีความเหลื่อมล้ํา
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มากข้ึน ขณะท่ี คานิยมท่ีดีงาม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในสังคมไทยเสื่อมถอย มีความเปนวัตถุ
นิยม อีกท้ังฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม และประเทศประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดบอยคร้ังและมีความรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีปญหาความขัดแยงและความสงบ
สุขในสังคม ดังน้ัน ตัวช้ีวัดและดัชนีความอยูเย็นเปนสุขฯ บางตัวจึงไมสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนไปไมสามารถสะทอนผลกระทบการพัฒนาไดชัดเจน อาทิ อัตราการหยาราง อัตราคดียาเสพติด
ตอประชากรพันคน รอยละของปริมาณนํ้าใตดินท่ีนํามาใชตอปริมาณนํ้าใตดินท่ีสามารถใชงานไดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาใหสังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และมีประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ อาทิ เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การสรางสังคมคารบอนต่ํา การบริหารจัดการประเทศ
เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม การเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ การสงเสริมความรวมมือ
แบบหุนสวนการพัฒนาท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ดังน้ัน สศช.จึงมีความจําเปนตองทบทวน
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยท่ีจะใชในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สามารถสะทอนผลการพัฒนาไดจริงและมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยใหสะทอนผลการพัฒนาตาม
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหมีความชัดเจนและสมบูรณ เปนเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ

1.2.2 เพื่อปรับปรุงการรวบรวมขอมูลและตัวช้ีวัดภายใตดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพใหมีความทันสมัย สามารถใชในการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลไดทันตอสถานการณ และมีประสิทธิภาพ

1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว คณะท่ีปรึกษามีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี (ดูแผนภาพท่ี
1-1 ประกอบ)
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 การศึกษาทบทวนองคความรู ความเปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนาเชิงกรอบแนวคิด
ท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดความอยูเย็นเปนสุขท้ังในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
หรือพัฒนา “กรอบแนวคิดพื้นฐาน” และ “ความหมาย” ของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง “กรอบแนวคิดพื้นฐาน” สําหรับการพัฒนาดัชนีช้ีวัด
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ในเบ้ืองตนยังคงอยูบนแนวคิดพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (3) วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 10 โดยคณะท่ีปรึกษาจะทําการศึกษาแนวคิดสําคัญใหมๆ ท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดพื้นฐานใหมีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากย่ิงข้ึน เชน แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสี
เขียวท่ีเสนอโดยโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)

 การศึกษาทบทวนและปรับปรุงปจจัยพื้นฐานรวมในการสรางความสุขของมนุษยท่ีได
กําหนดไวเปน 6 องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
ท้ังในมิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาตัวช้ีวัดหลัก
และตัวช้ีวัดใหมท่ีมีความถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิชาการท่ีเกี่ยวของ และสามารถสะทอน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ประเด็นตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เชน การพัฒนาคน
เพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนใน
สังคมไทย การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชน การยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ฯลฯ รวมท้ังประเด็นการพัฒนา
สําคัญท่ีเกิดข้ึนใหมในระดับระหวางประเทศ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ความม่ันคงทางอาหาร
เปนตน

 การศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงประเด็นการวัด ตัวช้ีวัด การกําหนดเกณฑมาตรฐาน
(Benchmarking) การใหนํ้าหนัก (Weighting) และวิธีการคํานวณดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย โดยการศึกษาทบทวนทฤษฎีและหลักวิชาการท่ีเกี่ยวของท้ังดานเศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร รัฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม เพื่อการปรับปรุงใหเกิดความทันสมัย มีความเหมาะสม
และเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ มากย่ิงข้ึน และ/หรือยกเลิกตัวช้ีวัดท่ีลาสมัย ไมสอดคลองกับ
สถานการณ พรอมปรับการจัดหมวดหมูขอมูลและประมวลผลดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยใหทันสมัย และสะดวกตอการสืบคน

 ในการศึกษาปรับปรุงตัวช้ีวัด คณะท่ีปรึกษาจะพิจารณาถึงการกําหนดตัวช้ีวัดใน
ระดับประเทศและระดับอื่นๆ ท่ีต่ํากวาระดับประเทศ (เชน จังหวัด, ชุมชน) ควบคูกัน โดยคํานึงถึง
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ความจําเปนและประโยชนของการมีตัวช้ีวัดท่ีต่ํากวาระดับประเทศท่ีสามารถสะทอนผลการพัฒนาได
อยางมีความหมาย แตกตางไปจากตัวช้ีวัดระดับประเทศ รวมท้ังพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขเร่ืองการมี
อยูของขอมูล และการยอมรับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม การไมมีอยูของขอมูลในปจจุบัน
ไมไดเปนปจจัยช้ีขาดของการเลือกกําหนดตัวช้ีวัด

แผนภาพที่ 1-1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

1.4 กลไกการบริหารงาน

เน่ืองจากโครงการศึกษาตัวช้ีวัดฯ เกี่ยวเน่ืองกับศาสตรหลายดานและตองใชความรูความ
เขาใจในเชิงสหวิทยาการ คณะท่ีปรึกษาจึงประกอบดวยนักวิจัยจากหลากหลายสาขา โดยแบงเปน 4
ทีมเพื่อรับผิดชอบศึกษาทบทวนตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันท่ีเกี่ยวของกับสาขาตางๆ
ประกอบดวย ทีมทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานรัฐศาสตร (ธรรมาภิบาล) และ
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มีผูประสานงานโครงการและผูชวยนักวิจัยคอยสนับสนุนการศึกษาและดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
ตางๆ

ท้ังน้ี ระหวางการศึกษาวิจัย จะมีการประชุมทีมวิจัยเปนระยะ เพื่อการประมวลและวิเคราะห
ผลการศึกษาในภาพรวม โดยการวิเคราะหผลความเช่ือมโยงระหวาง 4 ทีม รวมท้ังเพื่อการปรับปรุง
และทบทวนแผนการดําเนินงานท่ีผานมาหากมีอุปสรรคหรือขอจํากัดเกิดข้ึน หรือเพื่อปรับยุทธศาสตร
การดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับคําแนะนําหรือขอมูลท่ีไดเพิ่มเติมจากผูมีสวนเกี่ยวของ หรือเพื่อให
สอดคลองกับขอมูลหรือขอคนพบใหมๆ จากการวิจัย เปนตน

นอกจากน้ัน ในชวงการดําเนินโครงการฯ จะมีการประสานการทํางานกับสํานักประเมินผลและ
เผยแพรการพัฒนา ของ สศช. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน ผลการศึกษา
และการนําผลการศึกษาหรือขอเสนอไปใชประโยชน รวมท้ังเปนการเสริมสรางเพิ่มขีดความสามารถ
ของเจาหนาท่ี สศช. ในดานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประเทศใหสูงข้ึน และจะจัดกิจกรรม
ฝกอบรมเปนการเฉพาะดวย

1.5 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการศึกษา

แบงกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการศึกษาเปน 3 ชวง แสดงดังแผนภาพท่ี 1-2

1.5.1 กระบวนการ ขั้นตอนการศึกษา

ชวงที่ 1 การศึกษาปรับปรุงตัวชี้วัดอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย โดยมีขอบเขต
การศึกษา ดังน้ี

 การศึกษาทบทวนกรอบแนวคิด องคความรูท่ีเกี่ยวกับตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยท้ังในไทยและตางประเทศ อาทิเชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ีย่ังยืน ฯลฯ
โดยจะมีการศึกษาแนวคิดสําคัญใหมๆ ท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงกรอบแนวคิดพื้นฐานใหมี
ความเหมาะสมหรือทันสมัยมากย่ิงข้ึน เชน แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเสนอโดยโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) หรือตัวช้ีวัดอื่นเชน Millennium Development Goals
(MDGs) Indicator, OECD Better Life Index, Happy Planet Index, Gross National Happiness
(GNH) Index, Sustainable Development Goal เปนตน
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 การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดและการประยุกตใชดัชนีความสุข หรือความ
อยูเย็นเปนสุขของหนวยงานตางๆในประเทศไทย อาทิเชน การจัดทําดัชนีของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดัชนีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ตัวช้ีวัดดานสุขภาวะของกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

 การศึกษาสภาวการณ /ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญซ่ึงมีผลเกี่ยวโยงตอความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทย ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบคารบอนต่ํา การพัฒนาสูสังคม
คารบอนต่ํา เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการขจัดความยากจน การเติบโตสีเขียว
ฯลฯ

 การศึกษาประเด็นการพัฒนา 9 ประเด็นท่ีกําหนดอยูในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ไดแก
1) การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางย่ังยืน
2) การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
3) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาคประชาสังคม และธุรกิจเอกชน
4) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนท่ีเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
5) การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุนสวนการพัฒนาท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาค
6) การเตรียมความพรอมของไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
7) การบริหารจัดการนํ้าและท่ีดินเพื่อความม่ันคงดานอาหาร
8) การยกระดับขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัย

พิบัติ
9) การบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม

 จัดทําขอเสนอการปรับปรุงกรอบแนวคิด นิยาม องคประกอบหลัก และองคประกอบยอย
ของตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

 จัดทําขอเสนอการปรับปรุงประเด็นการช้ีวัด ตัวช้ีวัดคาเกณฑมาตรฐาน การใหนํ้าหนัก
และการคํานวณตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

ชวงที่ 2 การนําเสนอขอปรับปรุงตัวชี้วัดอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยแกภาคีการ
พัฒนา มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี

 การนําเสนอขอปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยแกภาคีการ
พัฒนาท่ีเกี่ยวของในสาขาตางๆ ประกอบดวย มิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดาน
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รัฐศาสตร (ธรรมาภิบาล) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

 การนําความเห็น/ขอเสนอแนะจากภาคีการพัฒนามาปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคม จากผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในสาขาตางๆ ประกอบดวย
มิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานรัฐศาสตร (ธรรมาภิบาล) มาประมวลและพัฒนา
ปรับปรุงตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

ชวงที่ 3 การเผยแพร สรางความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยที่ไดปรับปรุงใหม มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี

 การนําตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยท่ีปรับปรุงใหม โดยจัดประชุมเวที
สาธารณะ เพื่อนําเสนอและเผยแพรตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยท่ีปรับปรุงใหม
เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับจากภาคีการพัฒนาตอตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยท่ีปรับปรุงใหม

 การสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงระบบฐานขอมูล และการประมวลผล เชน ขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน
เพื่อนํามาใชประกอบการปรับปรุงดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย และปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล

 การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับองคความรูและเทคนิคใหมดานการพัฒนาและติดตามการ
ประเมินผลตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหแกบุคลากรของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



8

แผนภาพที่ 1-2: กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการศึกษา
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1.5.2 วิธีการศึกษา

1) การศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย ขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ เพื่อรวบรวมและ
ประมวลองคความรูท้ังในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดความอยูเย็นเปนสุข ในมิติดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล และการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดและการ
ประยุกตใชดัชนีความสุข หรือความอยูเย็นเปนสุขของหนวยงานตางๆ ในประเทศไทย

2) การสังเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอ การปรับปรุงกรอบแนวคิด นิยาม องคประกอบหลัก
และองคประกอบยอยของตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และขอเสนอการปรับปรุง
ประเด็นการช้ีวัด คาเกณฑมาตรฐาน การใหนํ้าหนัก และวิธีการคํานวณตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทยท่ี สศช.พัฒนาข้ึนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10

3) การจัดประชุมกลุมเฉพาะ เพื่อนําเสนอการปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยแกภาคีการพัฒนา โดยแยกเปน 4 มิติตัวช้ีวัด คือ มิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานธรรมาภิบาล และการประชุมเฉพาะองคกรท่ีทําเร่ืองตัวช้ีวัด มีจํานวนผูเขารวมประชุม
กลุมคร้ังละ 15 -20 คน โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมในเบ้ืองตน (ท้ังน้ีอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม) ดังน้ี

(3.1) ดานเศรษฐกิจ จัดประชุมกลุมเฉพาะ ประกอบดวยหนวยงาน/ผูเขารวมประชุม
เบ้ืองตน ดังน้ี

องคกรภาครัฐ เชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสงเสริมการสงออก กรม
ทรัพยสินทางปญญา กรมศุลกากร ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงาน
ประกันสังคม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

องคกรวิจัยอิสระ/ องคการมหาชน เชน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

องคกรภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สมาคมธนาคารไทย

ผูทรงคุณวุฒิ เชน ผศ.ดร.นงนุช  สุนทรชวกานต อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุรัตน อ.ดร.ภัททา
เกิดเรือง เปนตน
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(3.2) ดานสังคม จัดประชุมกลุมเฉพาะ ประกอบดวยหนวยงาน/ผูเขารวมประชุมเบ้ืองตน
ดังน้ี

องคกรภาครัฐ เชน กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค สํานักบัญชีประชาชาติ กรมสุขภาพจิต สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเน่ืองพระราชดําริ (กปร.)

องคกรวิจัยอิสระ/ องคการมหาชน เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)

องคกรพัฒนาเอกชน เชน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพัฒนาชีวิตและชนบท มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (แหงประเทศไทย)

ผูทรงคุณวุฒิ เชน ศ.วันทนีย วาสิกะสิน ผศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง รศ.ดร.วรวุฒิ โรม
รัตนพันธ

(3.3) ดานสิ่งแวดลอม จัดประชุมกลุมเฉพาะ ประกอบดวยหนวยงาน/ผูเขารวม
ประชุมดังน้ี

อ ง ค ก รภ า ค รั ฐ  เ ช น  ก ร มค ว บคุ ม มล พิ ษ  สํ า นั ก ง านน โ ยบา ยแ ล ะแ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพรรณพืช

องคกรพัฒนาเอกชน เชน มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ผูทรงคุณวุฒิ เชน นายแพทยกิจจา เรืองไทย คุณเชวง จาว รศ.สุชาตา ชินะจิตร
รศ.ชัยยุทธ สุขศรี

(3.4) ดานธรรมาภิบาล จัดประชุมกลุมเฉพาะ ประกอบดวยหนวยงาน/ผูเขารวม
ประชุมเบ้ืองตนดังน้ี
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องคกรภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

องคกรอิสระ เชน  ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

ผูทรงคุณวุฒิ เชน คุณภารนี สวัสดิรักษ อ.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

(3.5) การประชุมเฉพาะองคกรที่ทําเร่ืองตัวชี้วัด ประกอบดวยกลุมนักวิชาการ/
องคกรท่ีทํางานเกี่ยวกับเร่ืองตัวช้ีวัดความสุข หรือความอยูเย็นเปนสุข เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุมวิจัยความอยูดีมีสุขและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (WeSD) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คุณวัลลภา แวน วิลเลียนสวารด บริษัทสวนเงิน
มีมา สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) มูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนเพื่อคุณภาพชีวิต
ท่ีดี จังหวัดขอนแกน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP) สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สําหรับการประชุมกลุมเฉพาะอาจใชเทคนิค รูปแบบการประชุมท่ีแตกตางกันข้ึนกับ
ประเด็นหารือและความเหมาะสมของการประชุมในแตละคร้ัง เชน  การระดมสมอง (brain storming)
สานเสวนา (Dialogue) สภากาแฟ (World Café) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

4) การจัดทําคูมือการพัฒนาดัชนี การติดตามประเมินผล จํานวน 1 ฉบับ และฝกอบรม
เกี่ยวกับองคความรูและเทคนิคใหมใหแกบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ จํานวน 30-40 คน

5) การจัดสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
จํานวน 1 คร้ัง มีจํานวนผูเขารวม 70-100 คน โดยกลุมเปาหมายคือผูเขารวมการประชุมกลุมเฉพาะ
และหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ท่ีเกี่ยวของ
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1.6 แผนการดําเนินโครงการ และกิจกรรม

แผนการดําเนินงานในระยะเวลา 10 เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา (25 กันยายน 2555)
แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 1-1

ตารางที่ 1-1: แสดงแผนการดําเนินโครงการและกิจกรรม

กิจกรรม เดือน
ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

1. ประชุมวางแผนการทํางานและวิเคราะห
ผลการศึกษาของทีมที่ปรึกษา

2. ศึกษาทบทวน กรอบแนวคิด นิยาม
องคประกอบหลักและองคประกอบยอย
ประเด็นการวัด เกณฑมาตรฐาน การให
นํ้าหนัก และเทคนิคการคํานวณดัชนีฯ ให
สะทอนผลการพัฒนาตามแผนฯ 11

3. จัดทํากรอบแนวคิดการศึกษา กลไกใน
การบ ริหา รง าน  แผนการ ดํ า เ นิ น
โค ร งกา ร  กร ะบ วน วิ ธี ก า ร ศึ กษา
ขั้นตอน กิจกรรมการดําเนินงานและ
แผนการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
อยางละเอียด และผลการศึกษาเบื้องตน

4. สงรายงานการศึกษาขั้นตน 
5. ทบทวนองคความ รูที่ เ ก่ียวกับการ

พัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดความสุขทั้งใน
และตางประเทศ

6. ป รับปรุง ดัช นีความอยู เย็น เปนสุ ข
รวมกันในสังคมไทย

7. จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪
8. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคี

การพัฒนาคร้ังที่ 1 ▪

9. สงรายงานการศึกษาขั้นกลาง 
10. ปรับระบบขอมูล จัดเก็บ ประมวลผล

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
11.จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคี

การพัฒนาคร้ังที่ 2 ▪

12. สงรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 
13. ปรับแกรางรายงานการศึกษาฉบับ

สมบูรณ
14. จัดทําคูมือการพัฒนาดัชนี การติดตาม

ประเมินผล
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กิจกรรม เดือน
ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

15. จัดอบรมเก่ียวกับองคความรูและ
เทคนิคใหมๆ ใหแกเจาหนาที่ สศช. ▪

16. จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการพัฒนา
ปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขฯ ▪

17. สงรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
พรอมทั้ ง คู มือการพัฒนาดัชนีการ
ติดตามประเมินผล



1.7 ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.7.1 ผลผลิต

1.7.1.1 ชุดตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยท่ีมีการปรับปรุงใหสามารถ
สะทอนผลการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11

1.7.1.2 การรวบรวมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชประกอบการประเมินผลกระทบ
การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11

1.7.2 ผลลัพธ

1.7.2.1 สศช. ใชดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยเปนเคร่ืองมือในการบงช้ี
สถานการณการพัฒนาประเทศ และติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.7.2.2 ขอมูลภายใตตัวช้ีวัดและดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยมีความ
ชัดเจน เหมาะสม ทันสมัย และนําไปใชประโยชนไดจริง

1.7.2.3 ภาคีการพัฒนามีความรูความเขาใจและไดใชประโยชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสรางเครือขายการติดตามประเมินผลระหวางภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ

1.8 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการไดจัดประชุมกลุมเฉพาะ(Focus Group) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาเบ้ืองตนรวมท้ัง
รับฟงขอเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
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ไดแก การประชุมเฉพาะองคกรท่ีทําเร่ืองตัวช้ีวัด การประชุมเฉพาะมิติดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน
เศรษฐศาสตร และดานธรรมาภิบาล รวมท้ังสิ้น 5 คร้ัง รวมท้ังไดจัดประชุมเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอ
ผลการศึกษาการปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย (รายงานสรุปผลการประชุม
ไดนําเสนอไวในภาคผนวก) ดังน้ี

1.8.1 การประชุมกลุมเฉพาะ “บทเรียนจากตัวช้ีวัดการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ กับการ
สะทอนความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ หองศรีตรัง 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเซียล วสุ มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 43 คน

1.8.2 ประชุมกลุมเฉพาะ “การปรับปรุงตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุข: มิติสิ่งแวดลอม” วันศุกรท่ี 25
มกราคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. หองประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี
จํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 15 คน

1.8.3 การประชุมกลุมเฉพาะเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดดานสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน และชุมชน
เขมแข็ง วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค 1 หองบรรยายช้ัน
7 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 31 คน

1.8.4 การประชุมกลุมเฉพาะ “การปรับปรุงตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุข: มิติธรรมาภิบาล” วันจันทรท่ี
18 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมสิปปนนท อาคาร 4 ช้ัน 1 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 22 คน

1.8.5 การประชุมกลุมเฉพาะ “การปรับปรุงตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุข: มิติเศรษฐกิจเขมแข็งและ
เปนธรรม” วันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 5 คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 24 คน

1.8.6 การประชุมเวทีสาธารณะ "การปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย"
วันพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ หองประชุม Meeting I ช้ัน 2 โรงแรมโกลเดน
ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ ถนนวิสุทธิกษัตริย มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 74 คน



บทที่ 2

การทบทวนแนวคดิของตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข

และบทเรียนการประยุกตใชตัวชี้วัดการพัฒนาในประเทศและตางประเทศ

จุดประสงคของการศึกษาในสวนน้ี คือ การทบทวนกระบวนการและปจจัยท่ีกําหนดกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความอยูเย็นเปนสุข” (Green and Happy Society) ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดหรือบทเรียนจาก
ตัวช้ีวัดทางการพัฒนาตางๆท่ีมีอยู ท้ังจากตางประเทศและในประเทศ เพื่อวิเคราะหความจําเปนหรือ
โอกาสในการประยุกตและปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขในระดับกรอบแนวคิดตอไป

ในการศึกษาทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองความเปนอยูท่ีดี (Wellbeing) เร่ืองความสุข และ
เร่ืองความอยูเย็นเปนสุขในบทน้ีจะเปนการศึกษาวิเคราะหจากการนําแนวคิดดังกลาวไปใชพัฒนาเปน
ชุดตัวช้ีวัดของตางประเทศ และการดําเนินงานขององคกรตางๆ ในประเทศไทย ไมไดมุงเนน
การศึกษาจากเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย เน่ืองจากการศึกษาในลักษณะดังกลาวไดมีการดําเนินงาน
ไปแลวในโครงการวิจัยและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน รายงานการพัฒนาดัชนีอยูเย็นเปนสุขใน
โครงการพัฒนาฐานขอมูล สศช.(คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551) เอกสารรายงาน
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย (เอกสารประกอบการประชุมประจําป สศช., 2550) เอกสาร
กรอบแนวคิด องคประกอบ หลักเกณฑและวิธีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย (สศช.,
2555)

2.1 ที่มาของกรอบแนวคิด “ความอยูเย็นเปนสุข”

 สังคมไทยมีความคุนเคยกับแนวคิดความ “อยูเย็นเปนสุข” ในระดับปจเจกและครัวเรือน คือ
เปนคําติดปากท่ีมักใชกลาวอวยพรแกกัน โดยมีนัยยะบางประการท่ีแตกตางไปจากแนวคิดของ
“ความสุข” และ “อยูดีมีสุข” น่ันก็คือแนวคิดเร่ืองของ “ความสุข” มักจะมีความหมายโดยกวางถึงสภาวะ
ท่ีปลอดจากความทุกข ความลําบากนานาประการ โดยไมไดจํากัดวาท่ีมาของความสุขน้ันจะตองเกิด
จากปจจัยใด สวน “ความอยูดีมีสุข” จะสื่อถึงความสุขอันมีท่ีมาจากการ “อยูดี” หรือมีความเปนอยูท่ีดี
ซ่ึงอาจหมายถึงมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตม่ันคงเพียงพอ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง และอาจมี
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ความหมายท่ีคาบเกี่ยวกับคําวา “อยูดีกินดี” ซ่ึงมีนัยยะถึงสภาวะของความสุขอันมีท่ีมาจากสถานะทาง
เศรษฐกิจท่ีดี จนสามารถเขาถึงการบริโภคสินคาและบริการตางๆ ท่ีมีคุณภาพท่ีดีและปริมาณท่ีมาก
ตามความตองการได สวนคําวา “อยูเย็นเปนสุข” แมจะไมมีนิยามโดยตรง แตความหมายท่ัวไปท่ีเขาใจ
กันก็คือเปนสภาวะของความสุขท่ีมีนัยยะของปจจัยภายในจิตใจเขามาเกี่ยวของ คือเปนภาวะสุขสบาย
และเปนปกติของจิตใจ ไมมีเร่ืองตองเดือดเน้ือรอนใจ ไมตองเผชิญกับความขาดแคลนหรือขัดแยงซ่ึง
สรางความลําบากให ฯลฯ

 สวนแนวคิดเร่ือง “ความอยูเย็นเปนสุข” ในระดับประเทศไดเร่ิมปรากฏคร้ังแรกในแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กลาวคือมีการกําหนดให “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เปนวิสัยทัศน
และเปาประสงคในการพัฒนาตามแผนฯ 10 โดยมีการกลาวถึงกรอบของการพัฒนาไวกวางๆ วาเปน
การพัฒนาท่ี “ยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค
รวม ท่ีมีคนเปนศูนยกลางอยางตอเน่ือง เพื่อประเทศมีภูมิคุมกันสามารถปรับตัวพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตนท้ังดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ
เศรษฐกิจ อันจะนําไปสูความสงบรมเย็นในสังคมอยางย่ังยืน”

 ท้ังน้ี การเกิดข้ึนของกรอบแนวคิด “ความอยูเย็นเปนสุข” ในระดับสังคมของ สศช. น้ัน ถือได
วาสอดคลองกับบริบทและกระแสการพัฒนาตางๆ ในชวงน้ัน อันไดแก

o ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2540 ซ่ึงรุนแรงและมีขอบเขต
กวางขวางครอบคลุมทุกภาคสวน ซ่ึงเช่ือวาเปนผลมาจากการพัฒนาท่ีไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ
เพราะพึ่งพิงภายนอกประเทศมากเกินควร อันนํามาซ่ึงการปรับกรอบแนวคิดการพัฒนาของประเทศ
คร้ังสําคัญ เชน ดานเศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯไดใหความสําคัญกับนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ภายใตหลักการท่ียึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี) มาเปนแนว
ทางการพัฒนาประเทศมากข้ึน

o กระแสการวัดผลการพัฒนาท่ีเนนปจจัยดาน “คุณภาพชีวิต” (Well-being) ท่ีเร่ิม
แพรหลายมากข้ึนในระดับนานาชาติ ยกตัวอยางเชน “ดัชนีการพัฒนาคน” (Human Development
Index : HDI) ซ่ึงถูกพัฒนาโดย UNDP ตั้งแตป พ.ศ. 2527 หรือ “ดัชนีความสุข” (Gross National
Happiness : GNH) ของประเทศภูฏาน ท่ีเร่ิมเปนท่ีรูจักในชวง พ.ศ. 2547 โดยเนนการวัดความสุข
ของประชาชนในดานจิตใจ และความสมดุลในการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ นอกเหนือจากความ
เจริญเติบโตทางดานวัตถุมากข้ึน ฯลฯ อยางไรก็ดี ถึงแมวาประเทศไทย โดยสศช.จะมีความพยายาม
เปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับคนในฐานะเปนศูนยกลางการพัฒนา
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ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 แตก็ยังขาดตัวช้ีวัด และการประเมินการพัฒนา
คนท่ีสอดคลองกับบริบท และสะทอนภาพการพัฒนาอยางแทจริง

o กระแสเร่ือง “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development) ซ่ึงไดรับอิทธิพลจาก
การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED); หรือ Rio Summit) ในป พ.ศ. 2535 และการประชุมสุด
ยอดโลกวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (The World Summit on Sustainable Development (WSSD)
หรือการประชุม Rio+10) ในป พ.ศ. 2535 ดวย ซ่ึงประเทศไทยไดมีการอนุวัตรผลจากการประชุม
ดังกลาว โดยใหมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (National Council for
Sustainable Development) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2545 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) เปนฝายเลขานุการและเปน focal point ของการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

 ท่ีผานมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงเปนองคกร
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา มีการมุงเนนการรายงานภาวะเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวล
รวม และรายไดประชาชาติเปนตัวช้ีวัดความกาวหนาในการพัฒนาหลัก แตจากบริบทการพัฒนาใหม
ตางๆ ขางตน นํามาซ่ึงนวัตกรรมการเกิดข้ึนของดัชนีช้ีวัดตางๆ ซ่ึงทางสศช. พยายามท่ีจะพัฒนาข้ึน
อันไดแก

o ดัชนีอยูดีมีสุข – เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของแผนพัฒนาฯ ท่ีตองการเปลี่ยนจาก
การเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปนเนน “คน” เปนศูนยกลาง (คลาย Human Development
Index ของ UNDP) แตปรับใหสะทอนหรือแสดงใหเห็นภาพของการพัฒนาคนท่ีสอดคลองกับปรัชญา
ของแผนพัฒนาและบริบทของประเทศไทยมากข้ึน

o ดัชนีความเขมแข็งของเศรษฐกิจ – สอดคลองกับบริบทท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจชวงป
พ.ศ. 2540 และหลักการของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี

o ดัชนีการพัฒนาท่ีย่ังยืน – สอดคลองกับบริบทเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประชุม
Rio Summit

 แตอยางไรก็ดี ตอมาในชวงแผนฯ 10 ไดมีการปรับเปลี่ยนและบูรณาการตัวช้ีวัดท้ัง 3 ชุด
ขางตนเขาดวยกัน โดยมีเหตุผล คือ
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o สศช.เห็นวาตัวช้ีวัดท้ัง 3 ชุดมีความทับซอนกันมาก ยากตอการสื่อสารแกสังคม จึง
ตองการรวมเปนดัชนีช้ีวัดชุดเดียว

o ตองการเนน “ความสุข” เปนเปาหมายในการพัฒนาโดยไดรับอิทธิพลมาจาก Gross
National Happiness ของประเทศภูฎาน แตเนนความสุขในระดับสังคมมากกวาความสุขในระดับ
ปจเจก

o ตองการเพิ่มองคประกอบเร่ืองการบริหารจัดการท่ีดี (Good governance)

จึงทําใหเกิดเปนดัชนี “อยูเย็นเปนสุข” ข้ึน มี 6 องคประกอบหลัก ประกอบดวยตัวช้ีวัด
หลักและตัวช้ีวัดรองตางๆ แลวนํามาคํานวณในลักษณะท่ีเปน composite index

 ความหมายของคําวา “ความอยูเย็นเปนสุข” ตามท่ี สศช. ไดใหคําอธิบายไวในตัวช้ีวัดความอยู
เย็นเปนสุข ก็คือ “สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปญญา ท่ี
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสู
การอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม”

 สวนองคประกอบหลัก 6 ดาน ไดแก 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุน 3) ชุมชนเขมแข็ง
4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 5) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล และมีคําอธิบายเพิ่มเติมพรอมท้ังองคประกอบยอยสรุปไดดังน้ี

ตารางที่ 2-1: องคประกอบหลักและองคประกอบยอยของตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย
องคประกอบที่ 1 : การมีสุขภาวะ
ภาวะท่ีบุคคลปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มี
รางกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจดี
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดําเนิน
ชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝรู
สามารถ “คิดเปนทําเปน” มีเหตุมีผล อยู
ในสังคมไดอยางเปนปกติสุข

1.1 สุขภาพกายดีและจิตดี หมายถึง การมีรางกายท่ีแข็งแรง มีภาวะ
โภชนาการท่ีดี มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมไมมีโรค
ประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง สงผลใหหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บและมี
อายุยืนยาวอยางมีคุณภาพ รวมท้ังมี สุขภาพจิตดี ความสามารถ
ของบุคคลท่ีจะใชกลไกในการปรับตัวท่ีถูกตอง สามารถปรับอารมณ
ความรูสึกสูสภาวะสมดุลไดดวยตนเอง โดยท่ีตนเองและสภาวะ
แวดลอมไมเดือดรอน มีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน

1.2 การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู รูเทาทันและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได และสามารถใชประสบการณ
ศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนในการ
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีจิตใจ
ท่ีดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ มีจิตสํานึก
ความเปนไทย

องคประกอบที่ 2 : ครอบครัวอบอุน
กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันกันทาง
อารมณและจิตใจ ในการดําเนินชีวิต
รวมกันอยางมีจุดหมายในบรรยากาศท่ี
ส ง บ สุ ข  ด ว ย ก า ร ทํ า ห น า ท่ี ข อ ง
ครอบครัวไดอยางเหมาะสมและมี
สั มพั น ธภา พ ท่ีดี ต อ กัน  ส า มา ร ถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมั่นคง

2.1 บทบาทหนาที่ของครอบครัว หมายถึง การทําหนา ท่ีของ
ครอบครัวท่ีจะดูแลความตองการและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
สมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกตองรูจักทํามาหากิน มีความ
รับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีตอตนเองและตอสมาชิกในครอบครัว

2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยูรวมกันของสมาชิก
หลายชวงวัยท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความผูกพัน เคารพกันและ
กัน และเอ้ืออาทรตอกัน

2.3 การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายได
พอเพียงเพื่อท่ีจะสามารถจัดการใหสมาชิกในครอบครัวดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมั่นคง มีท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัยอยางสุขสบาย และ
สามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต

องคประกอบที่ 3 : ชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเปนปกแผน มี
ศักยภาพในการพึ่งตนเองและการ
เรียนรูในระดับสูง มีองคกรในชุมชน
กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาคี
เครือขายการพัฒนาท่ีเขมแข็งของ
ชุมชน รวมท้ังมีความสามัคคี เอ้ืออาทร
อยูรวมกันอยางสงบสุข และธํารงไวซึ่ง
คุณคาของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน/
ทองถ่ินหรือเอกลักษณความเปนไทย
ไดอยางตอเนื่อง

3.1 ชุมชนพึ่งตนเองได คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันอยางมั่นคง เปน
ปกแผน สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิ
ปญญาของชุมชนไดเปนหลัก มีกลุมผูนํา องคกรในชุมชนและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอยางตอเนื่อง

3.2 ชุมชนเกื้อกูลกัน คือ ชุมชนท่ีมีความรัก ความเอ้ืออาทร ความ
สามัคคี และมีจิตสํานึกหวงแหนความเปนชุมชนของตนรวมกัน

องคประกอบที่  4 : เศรษฐกิจ
เขมแข็งและเปนธรรม
เศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงระหวางปจเจก
บุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีมั่นคง มีความ
มั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน อยู
ภายใตเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการ
กระจายรายไดและกระจายผลประโยชน
การพัฒนาในกลุมตางๆ ในสังคมอยาง

4.1 การมีสัมมาชีพ คือการทํางานท่ีสุจริต ไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน ทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยมีหลักประกันความมั่นคง
และความปลอดภัยในการทํางาน

4.2 เศรษฐกิจเขมแข็ง เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ยั่งยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง
จากความสามารถในการพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
มีประสิทธิภาพการผลิต และสามารถปรับ ตัวได ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก

4.3 ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีเปด
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย
เปนธรรมและเทาเทียม นําไปสูการลด
ความเหลื่อมล้ําของรายไดและหลุดพน
จากปญหาความยากจน

โอกาสการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปจจัยการผลิตท่ีจะ
นําไปสูการลดความยากจน ลดชองวางของการกระจายรายไดและ
กระจายความมั่งค่ังอยางท่ัวถึง

องคประกอบที่ 5 : สภาพแวดลอม
และระบบนิเวศสมดุล
การดํารงชีวิตอยู ในสังคมท่ีมีความ
ปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพยสิน  มี
สิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ
นิเวศท่ีสมดุล เก้ือกูลตอการดํารงชีวิต
ใหอยู ในสังคมอยางมีความสุขและ
ยั่งยืน

5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีมี
ความปลอดภัยในการดํารงชีวิตตลอดจนการประกอบอาชีพ ไมมี
ปญหาความรุนแรงในสังคม

5.2 ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดี หมายถึง การท่ีมลภาวะตางๆ ไดรับการ
ดูแลควบคุม และแกไขใหฟนคืนสูสภาพท่ีดี ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิต ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและความสุขของ
บุคคลและสังคม

5.3 ระบบนิเวศที่สมดุล เปนระบบท่ีสรรพสิ่งตางๆ พึ่งพิงและพึ่งพา
อาศัยกันและกันอยางไดดุลทางธรรมชาติ การดําเนินชีวิตท่ี
พอเหมาะพอควร สอดคลองกับความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง สงผลดีตอคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

องคประกอบที่ 6 : สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
ค น มี ศั ก ดิ์ ศ รี  มี สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ  มี
ความสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของ
ความยุติธรรม ยอมรับ เคารพและ
ปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยคํานึงถึงความเทา
เ ทียม กัน  และร วมบริหารจั ดการ
ประเทศกับภาครัฐ เพื่อใหเกิดธรรมาภิ
บาลท่ีมีความโปรงใส คุมคา และเปน
ธรรม นําไปสูสังคมสมานฉันท มีสันติ
สุขอยางยั่ งยืน สามารถอยูรวมกับ
นานาอารยะประเทศไดอยางเปนมิตร

6.1 การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีความต่ืนตัว
รูจักรักษาสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพในสวนของตนเองและประพฤติ
ปฏิบัติตามสิทธิหนาท่ีของตนเอง และเคารพสิทธิ หนาท่ีของบุคคล
อ่ืน ตลอดจนมีความกระตือรือรนเขารวมบริหารและพัฒนาประเทศ

6.2 สังคมที่มีธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมท่ีดี มีระบบโครงสราง กฎเกณฑ กระบวนการ
และกลไกการดําเนินงาน และการตรวจสอบท่ีมีคุณธรรม นิติธรรม
ความโปรงใส ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม และความ
คุมคาในการใชทรัพยากร

6.3 ความสมานฉันททางสังคม สังคมท่ีอยูรวมกันฉันทกัลยาณมิตร มี
ความพอใจรวมกัน มีความเห็นพองกัน พรอมยอมรับความแตกตาง
หลากหลายดานเชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และศาสนาของกลุม
คนในสังคม เพื่อประโยชนของสวนรวม
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แผนภาพที่ 2-1: แบบจําลองความอยูเย็นเปนสุข

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2554

จิตสํานึกประชาธิปไตย

ครอบครัว

สมานฉันท
สังคมที่มีธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล

เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม

สังคม

มีสัมมาชีพ เปนธรรมเขมแข็ง
นิเวศสมดุล

ปลอดภัย

(ชีวิตและทรัพยสิน)

ชุมชน

บทบาท
เหมาะสม

สัมพันธภาพ
ดี

พ่ึงตนเอง เก้ือกูล

มีสวนรวม

สุขภาวะ (กาย จิตใจ
จิตวิญญาณ
สติปญญา)

คน

สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

คุณภาพส่ิงแวดลอม

พ่ึงพิงตนเองของครอบครัว
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2.2 กรอบเงื่อนไขที่กํากับการพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

ในการพัฒนาดัชนีอยูเย็นเปนสุข ในฐานะของตัวช้ีวัดดานความสุขระดับสังคม จะถูกกํากับดวย
เงื่อนไขดังตอไปน้ี

1. กรอบในเร่ืองของแนวทางการวัดความอยูเย็นเปนสุข

เม่ือกลาวถึงการพัฒนาคน ซ่ึงเปนจุดเปาหมายท่ีมนุษยทุกคนตองการก็คือ “ความสุข” ซ่ึงการ
วัด “ความสุข” อาจทําไดใน 2 แนวทาง คือ

1) การวัดความสุขในรูปแบบอัตตวิสัย (Subjectivism) – โดยการสอบถามความสุขจาก
ประชาชนวาอยูเย็นเปนสุขมากนอยเพียงใด ซ่ึงมักจะเนนความสุขในระดับจิตใจและปญญา
ประกอบดวยความสุขจากการมีอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ ความดีงาม ความสงบ เปนตน ซ่ึงวัดไดโดย
การสํารวจและใชแบบสอบถาม แนวทางตางๆในการวัดเชน1

 การวัดความสุขเฉลี่ย (Aggregate happiness) - GNH

 การวัดการกระจายหรือความแตกตางในความสุขของกลุมตางๆ (Inequality of
happiness)

 การวัดชวงชีวิตท่ีมีความสุข (Happy life years)

 การผสมผสานระหวางการวัดความสุขรวมและการวัดความไมเทาเทียมของความสุขของ
คนกลุมตางๆ หรือการวัดความสุขโดยการปรับความไมเทาเทียม (Inequality adjusted
happiness: IAH)

แตปญหาของการวัดความสุขในเชิงอัตวิสัยน้ีก็คือ การทําใหเห็นเปนรูปธรรมไดยากในเชิง
ปริมาณ

2) การวัดความสุขในรูปแบบภววิสัย – โดยการวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหเกิดความสุขตางๆใน
ระดับสังคม ซ่ึงเปนการสะทอนเฉพาะเปาหมายสุดทาย (Ends) โดยจะพิจารณาเช่ือมโยงกับวิธีการ

1 เสาวลักษณ กิตติประภัสร (2553). “ความสุข: การวัดความสุขของคนในชาตแิละนโยบายที่สงเสริมใหคนเปนสุข
ควรเปนอยางไร” ใน “ความสุข : มณฑลความรูใหมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร / ณรงค เพ็ชรประเสริฐ,กนกพร นิตยนิธิ
พฤทธิ,์ บรรณาธิการ” (หนา 137-160).
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(Means) และสามารถวิเคราะหจากฐานขอมูล หรือตัวเลขสถิติในระดับมหภาคได ทําใหวัดในเชิง
ปริมาณไดงายกวา

ท้ังน้ี สําหรับดัชนีตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุข ไดมีการกําหนดแนวทางในเบ้ืองตนไวแลววาตองการ
ท่ีจะวัดและสะทอนความสุขในเชิงภววิสัย มากกวาในระดับอัตตวิสัย

2. กรอบในเร่ืองของการใชประโยชนจากตัวชี้วัด

o ประโยชนในดานการติดตามและประเมินผลจากแผนการพัฒนา

สศช. ไดตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของตัวช้ีวัดการพัฒนาวาตองมีความ
สอดคลองกับแผนการพัฒนา ซ่ึงหากกรอบความคิดในการพัฒนาของประเทศไทยยังคงใหความสําคัญ
กับคน ในฐานะแกน หรือศูนยกลางในการพัฒนา อีกท้ังคนยังมีฐานะเปนประชาชนของประเทศชาติ มี
ฐานะเปนสมาชิกของสังคม มีฐานะเปนทรัพยากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีฐานะเปนมนุษยท่ีมี
ศักดิ์ศรีเสมอกัน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการติดตามความกาวหนาและประเมินการพัฒนามนุษย
อยางตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ เพื่อสะทอนภาพการพัฒนาท่ีเปนจริงใหเห็นอยางเดนชัด และนําไปสูการ
ควบคุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย2

โดยปกติ ทางสศช. มีตัวช้ีวัดเฉพาะท่ีใชในการติดตามแผนการพัฒนาฉบับตางๆ
โดยเฉพาะ อาทิเชน ตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม ตัวช้ีวัดสําหรับ
การประเมินยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ หรือตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางไรก็ดี เพื่อใหเห็นภาพผลลัพธจากการพัฒนาในภาพรวม ตัวช้ีวัดหรือดัชนี
อยูเย็นเปนสุข ถือไดวาเปนตัวช้ีวัดชุดใหญท่ีสศช.คาดหวังวาจะสามารถใชในการประเมินผลจากการ
พัฒนาประเทศในภาพรวมท่ีมีตอปจจัยดานตางๆท่ีกระทบความอยูดีมีสุขของมนุษยได

o ประโยชนในดานการเปนเคร่ืองมือ/ฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนา

สศช. ได ยํ้าถึงบทบาทของตัวช้ีวัดวาจะเปนประโยชน “ในการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนามนุษยจะเกิดความตอเน่ือง เปนระบบและสะทอนภาพท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ประเทศไทยไดน้ัน ควรมีการทบทวน วิเคราะหและพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนามนุษยท่ีสามารถสะทอน

2 ในรายงานขั้นสุดทาย “โครงการพัฒนาฐานขอมูล สศช., เลมที่ 2 : รายงานการพัฒนาตวัชีว้ัดสําหรับการประเมิน
ยุทธศาสตร” จัดทําโดย ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 10 มีนาคม
2551.
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(Reflect) และเฝาติดตาม (Monitor) ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพ วิถีปฏิบัติและความ
เปนไปของคนในสังคมไทย และสามารถนําไปใชในการจัดทําแผน (National Human Resource
Plan) กําหนดนโยบาย (National Human Resource Policy) และยุทธศาสตร (National Human
Resource Strategy) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศชาติได”3

ไมเพียงเฉพาะแตประโยชนในการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศเทาน้ัน แต
สศช.ยังมีการคํานึงถึงความพยายามในการพัฒนาตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุขในระดับพื้นท่ีท่ียอยลงไป อาทิ
เชน ในระดับชุมชน ระดับตําบลหรือจังหวัด เชนเดียวกับหลายตัวช้ีวัดในประเทศไทยซ่ึงตองการวัด
ผลลัพธในการพัฒนาในระดับพื้นท่ี ซ่ึงยังอยูในระหวางข้ันตอนของการศึกษาและพัฒนาตอไป

o ประโยชนของตัวช้ีวัดในการสรางกระบวนการเรียนรูของสังคม/ชุมชนในการ
แกไขปญหา

ในข้ันตอนของกระบวนการจัดทํา เลือกตัวช้ีวัด หรือเก็บขอมูล หรือในข้ันตอน
ของการรายงานผลตัวช้ีวัดหรือนําตัวช้ีวัดไปใชในการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา จะเกี่ยวของกับ
การรวมกันพูดคุย ถกเถียง และสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆท้ังในภาครัฐ และกับประชาชน ดังน้ัน
จึงอาจคาดหวังไดถึงประโยชนของการจัดทําตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุขในฐานะการสรางกระบวนการเรียนรู
และขับเคลื่อน และกระตุนใหเกิดการตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด คานิยมในสังคมไทยไดเชนเดียวกัน

3. กรอบที่เปนเงื่อนไขจากหลักของตัวชี้วัดที่ดี

 ประกอบดวยหลักการตางๆท่ีสําคัญ อาทิเชน การวัดไดงาย (Measurability) ความ
เช่ือถือได (Reliability) ความคงเสนคงวา (Consistency) ความถูกตอง (Validity) ความครอบคลุมสิ่ง
ท่ีตองการวัด (Coverage)

 ตองเปนตัวช้ีวัดซ่ึงสังคมเขาใจงาย, Composite index (ตัวช้ีวัดหลัก+ตัวช้ีวัดรอง)

 มีกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา และไดรับการยอมรับโดยสาธารณะ

 สามารถสะทอนเปาหมายในการพัฒนา (ความสุขของประชาชนท้ังในระดับภายใน
และระดับประเทศ) ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได

3 อางแลว
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2.3 การทบทวนบทเรียนตัวชี้วัดการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

 รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย

o รายละเอียดเบ้ืองตน: ในป พ.ศ.2546 สํานักโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(United Nations Development Program: UNDP) ประจําประเทศไทยไดจัดพิมพรายงานการพัฒนา
คนของประเทศไทยข้ึนมา โดยในรายงานฉบับน้ี UNDP ไดจัดสราง “ดัชนีความกาวหนาของคน”
(Human Achievement Index - HAI) ข้ึนโดยพัฒนามาจาก “ดัชนีความขัดสน” (Human Deprivation
Index – HDI) วัตถุประสงคเพื่อใชแสดงความกาวหนาของการพัฒนาคนมากกวาท่ีจะพิจารณาในเร่ือง
ความขัดสน

o มีจํานวน 8 มิติ คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานการทํางาน ดานรายได ดาน
ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานคมนาคมและการสื่อสาร และดาน
การมีสวนรวม โดยมีดัชนีรวมท้ังหมด 40 ตัว

o จากขอมูลของประเทศไทย พบวา ท่ีผานมาประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการศึกษาท่ีกระเตื้องข้ึน (ดูแผนภาพท่ี 2-2 และ 2-3) แตอันดับการพัฒนามนุษยของ
ไทยกลับลดลง

แผนภาพที่ 2-2: ดัชนี HDI ของประเทศไทย

ที่มา: ดวงใจ รุงโรจนเจริญกิจ (ม.ป.ป.) “คุณภาพชีวติไทยในกระดานโลก สถานการณคุณภาพชีวิตคนไทยสะทอน
ผานดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ในรอบ 20 ป”



26

แผนภาพที่ 2-3: องคประกอบของดัชนี HDI ของประเทศไทยดานสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ

ที่มา: ดวงใจ รุงโรจนเจริญกิจ (ม.ป.ป.) “คุณภาพชีวติไทยในกระดานโลก สถานการณคุณภาพชีวิตคนไทยสะทอน
ผานดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ในรอบ 20 ป”

o ปจจัยท่ีทําใหเกิดการลดลง คือ การพัฒนาดานสุขภาพท่ีคาลงจากคา 0.75 ในป
ค.ศ.1992 เหลือ 0.725 ในป ค.ศ.2007

o บทเรียนที่นาสนใจ: การมองภาพของผลการพัฒนาในเชิงบวกมากกวาจะ
มุงเนนท่ีความขาดแคลนขัดสน โดย HDI มีลักษณะเปนพหุมิติและมีนัยเชิงนโยบายมิติของ HDI

 ตัวชี้วัดทุนมนุษยที่ยั่งยืน (The Development of Indicators for Human Capital
Sustainability)

o รายละเอียดเบ้ืองตน: ในป ค.ศ. 2001 Centre for the Study of Living
Standards ประเทศแคนาดา ไดดําเนินการศึกษาการพัฒนา โดยไดศึกษาทบทวนแนวคิดและตัวช้ีวัด
ทุนมนุษยโดยเฉพาะดานการศึกษาและสุขภาพ เพื่อเช่ือมโยงไปสูกระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงได
แบงตัวช้ีวัดในแตละดานออกเปน 2 สวน คือสวนท่ีเปน ตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา (input indicator) และ
ตัวช้ีวัดผลลัพธ (outcome indicator)

ตัวช้ีวัดดานการศึกษา มีตัวช้ีวัดผลลัพธ ไดแก ผลการทดสอบความรูในดานตางๆ จําแนกตาม
กลุมอายุ อัตราการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
อาจจําแนกตามคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ทักษะในดานตางๆ การเคลื่อนยายบุคลากรในทักษะ



27

ท่ีจําเปน สวนตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา ไดแก โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา อัตราสวนระหวางครูและ
นักเรียน ทรัพยากรทางการศึกษา ระยะเวลาการฝกอบรมในท่ีทํางาน การจัดการฝกอบรมโดยรัฐ
โอกาสในการเขารับการศึกษา อัตราการสมัครเขาศึกษาในสาขาท่ีจําเปน และวัฒนธรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต

ตัวช้ีวัดดานสุขภาพ มีตัวช้ีวัดผลลัพธ ไดแก อัตราการมีชีวิตรอดของทารก อัตราการเกิดท่ี
ผิดปกติ การติดเช้ือ การเปนโรคท่ีสําคัญ เชน มะเร็ง โรคทางจิต โรคหัวใจ อัตราการฆาตัวตาย อัตรา
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การตายจากอุบัติเหตุ การติดเช้ือ HIV/AIDS อัตราการขาดงาน สถานภาพ
ทางสุขภาพ และความคาดหวังในชีวิต จําแนกตามกลุมทางเศรษฐกิจและสังคม ความเสี่ยงทางการเงิน
และความไมม่ันคงทางการเงินท่ีสัมพันธกับความเจ็บปวย สวนตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา ไดแก คุณภาพ
และการเขาถึงระบบสุขภาพ ความรูความกาวหนาทางดานการแพทยของสังคม นโยบายสาธารณะท่ีมี
ผลกระทบตอสาธารณสุข ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนตัวกําหนดสุขภาวะ อนามัยสิ่งแวดลอม และวิถีการ
ใชชีวิตของคน (lifestyles)

o บทเรียนที่นาสนใจ: ไดมีการแบงตัวช้ีวัดในแตละดานออกเปน 2 สวน คือสวนท่ี
เปน ตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา (input indicator) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (outcome indicator) ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการเช่ือมโยงในระดับนโยบาย เพื่อวิเคราะห “ผลลัพธ” (ends) และ “กระบวนการ”
(means) ท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

 ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) หรือ GNH

o รายละเอียดเบ้ืองตน: ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH ไดรับการ
ประกาศเปนคร้ังแรกโดยกษัตริยจิกมี ชิงเย วังชุก (King Jigme Singye Wangchuck) แหง
ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan) ในป พ.ศ.2515 โดยตั้งอยูบนความเช่ือท่ีวา ความสุขคือเปาหมายหรือ
ความตองการสูงสุดในชีวิตของมนุษยแตละคน ซ่ึงการพัฒนาประเทศท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลางควรจะ
นําไปสูการบรรลุความพึงพอใจของมนุษยท้ังทางรางกายและจิตใจ

o เสาหลักของความสุขมวลรวมประชาชาติ มี 4 ประการคือ (1) การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอยางย่ังยืนและเสมอภาค (2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม (3) การรักษาและสงเสริม
วัฒนธรรม และ (4) การสงเสริมการปกครองท่ีดี
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o บทเรียนที่นาสนใจ:

 แมจะมีนัยยะให มีความแตกตางอยางเดนชัดกับผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Product หรือ GNP) แตมิไดปฏิเสธตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจแบบตะวันตก
แตอยางใด แตเนนการนําเอาปจจัยทางดานวัฒนธรรมและปจจัยทางดานจิตใจในสวนลึกของ
ประชาชนเขามาพิจารณาประกอบดวย เพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันเปนไปอยางย่ังยืนและเสมอภาค
บนพื้นฐานของสังคมท่ีเคารพประชาชนและวัฒนธรรมของตนเอง

 มีการเช่ือมโยงกับหลักคิดในระดับปรัชญาการพัฒนาของประเทศ และ
นํามาใชเปนกรอบแนวคิดทางการพัฒนาได เชน หลักทางพระพุทธศาสนา หรือโลกทัศนท่ีเช่ือวาโลกท่ี
เราอาศัยอยูน้ีมีสถานะเปนชีวภาพท่ีอาจตายได (mortal organism) ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการบํารุง
เลี้ยงและปกปอง

 มีการกลาวถึงรูปธรรมของกระแสบริโภคนิยม และการเนนคุณคาภายในซ่ึง
ควรรักษาไวอาทิเชน ความเมตตากรุณา ความมีนํ้าใจ ความออนโยน ความเสียสละ ความออนนอม
ถอมตน การรูจักใหอภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง เปนตน

 ดัชนีโลกมีสุข (Happy Planet Index)

o รายละเอียดเบ้ืองตน4: องคกร New Economic Foundation ไดพัฒนาดัชนี
ทางเลือกชุดหน่ึงท่ีสะทอนแนวคิดการพัฒนาแบบ ‘องครวม’ ดัชนีชุดน้ีช่ือ Happy Planet Index (HPI)
หรือ “ดัชนีโลกมีสุข” มีการตีพิมพผลการประเมินคร้ังแรกออกมาในป ค.ศ. 2006 โดย HPI เปนดัชนีชุด
แรกในโลกท่ีนําดัชนีวัดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมาสังเคราะหเขากับดัชนีวัดความอยูดีมีสุขของ
ประชากร เพื่อคํานวณ “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ” (ecological efficiency) ของแตละประเทศในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสงมอบชีวิตท่ีนาพึงพอใจและยืนยาวใหกับประชากรในประเทศ โดยประเทศท่ี
มี HPI สูงจะเปนประเทศท่ีสามารถมอบชีวิตท่ียืนยาวและมีความสุขใหกับประชากรไดโดยไมกอความ
ตึงเครียดตอระบบนิเวศหรือใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง

o องคประกอบในดัชนี HPI สามตัว ไดแก

1) “ความพึงพอใจในชีวิต” เปนตัวเลขแทนความเห็นท่ีเปนอัตวิสัย (subjective)
จากการตอบคําถาม “ตอนน้ีคุณรูสึกพอใจกับชีวิตมากนอยเพียงใด?” โดยใหผูตอบประเมินความพอใจ

4 สรุปจากงานศึกษาของ แผนงานขับเคล่ือนความกาวหนาของสังคมไทยดวยดัชนีชีว้ัดความกาวหนาที่แทจริง
(ม.ป.ป.)
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ของตัวเองออกมาเปนตัวเลข จาก 0 (ไมพอใจเลย) ถึง 10 (พอใจมาก) ขอมูลดานความพึงพอใจใน
ชีวิตท่ีใชในการคํานวณ HPI สวนหน่ึงมาจากรายงาน World Values Survey ซ่ึงจัดทําโดยเครือขาย
นักสังคมวิทยาท่ัวโลก

2) ความยืนยาวของอายุ (life expectancy) เปนตัวเลขภววิสัย (objective)
หมายถึงอายุขัยท่ีประชากรโดยเฉลี่ยนาจะใชชีวิตไดถึง คํานวณจากอัตราการตายของประชากรในชวง
อายุตางๆ เปนตัวเลขเดียวกันกับท่ีใชในดัชนี Human Development Index ของ UNDP

3) รอยเทานิเวศ (ecological footprint) หมายถึงระดับผลกระทบตอธรรมชาติ
(ท้ังทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชและผลกระทบตอระบบนิเวศ) ท่ีมนุษยกระทําเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตัวเอง เปรียบเสมือนรอยเทาท่ีมนุษยประทับลงบนธรรมชาติ ขนาดของรอยเทานิเวศมีหนวย
เทากับ “เฮกตารตอคน” หรือขนาดพื้นท่ีบนบกและในทะเลท่ีตองใชในการฟนฟู (regenerate)
ทรัพยากรธรรมชาติข้ึนมาใหมเพื่อรองรับปริมาณการบริโภคของมนุษย ดูดซับของเสีย และทําใหของ
เสียเหลาน้ันไมเปนพิษภัย (render harmless)

o บทเรียนที่นาสนใจ:

 ถือเปนดัชนีชุดแรกในโลกสะทอนมิติความกาวหนาท่ีใหนํ้าหนักกับความ
สมดุลของความสุขท้ังกายและใจ ไปพรอมๆ กับศักยภาพของโลกใบน้ีในการสรางความสุขใหกับผูคน
ในสังคมเพิ่มเติม

 มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย

o รายละเอียดเบ้ืองตน: สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยมีแนวคิดถึงประเด็นความม่ันคงของมนุษย คือ ปลอดจากความกลัว และปลอดจากความ
ตองการท่ีไดนํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิด ซ่ึงคลายคลึงกับแนวคิดดัชนีความอยูเย็นเปนสุข คือ

1. การหามาตรการในการดูแลความม่ันคงข้ันพื้นฐานของมนุษยในมิติอาหาร ท่ี
อยูอาศัย และสุขภาพใหมีความตอเน่ือง และการสรางเสริมศักยภาพในมิติการมีงานทําและรายไดให
เพิ่มมากข้ึน

2. การหามาตรการเพิ่มพูนขีดความสามารถใหแกมนุษยในมิติครอบครัว ชุมชน
และการสนับสนุนทางสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม รวมท้ังดูแลความม่ันคงในมิติการศึกษา
สิทธิและความเปนธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหคงอยู
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3. การสรางการมีสวนรวมในการดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากร/พลังงาน
รวมท้ังการสรางใหเกิดภาวะท่ีสมดุลระหวางปจจัยท่ีเปนมิติทางกายภาพ และมิติท่ีเปนความสัมพันธ
ระหวางมนุษย

4. การสรางความม่ันคงและการพึ่งตนเองไดของมนุษยท่ีสมบูรณ

5. การสรางความสุขอยางย่ังยืน

การพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด ไดมีการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2549-2554 โดยไดรวมกัน
ทํางานในหลายหนวยงาน ในป พ.ศ. 2554 ไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อพัฒนากรอบ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษยระดับบุคคล 12 มิติ โดยยึดแนวทางการพัฒนาของ UNDP
ท่ีประกอบดวย เศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดลอม สวนบุคคล ชุมชน และการเมืองมาพัฒนา
องคประกอบ ซ่ึงกรอบความม่ันคงของมนุษยท้ัง 12 มิติ ไดแก 1) ท่ีอยูอาศัย 2) ชุมชนและการ
สนับสนุนทางสังคม 3) สุขภาพ 4) ศาสนาและวัฒนธรรม 5) อาหาร 6) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 7) การศึกษา 8) สิทธิและความเปนธรรม 9) การมีงานทําและรายได 10) การเมือง
11) ครอบครัว และ 12) สิ่งแวดลอม ทรัพยากร/พลังงาน

o บทเรียนที่นาสนใจ:

 หนวยงานในระดับจังหวัดยังสามารถใชกรอบแนวคิดมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ความม่ันคงของมนุษยเพื่อการจัดทํารายงานสถานการณทางสังคมของจังหวัด เปนขอมูลทางดาน
สังคมเพื่อการบูรณาการการดําเนินงานแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดของหนวยงานตางๆ ในจังหวัดดวย

 ยากในการเปรียบเทียบภาพรวมระดับประเทศ เชน ถาจังหวัดใดมีคาดัชนี
ความม่ันคงของมนุษยท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน มิไดหมายความวาพื้นท่ีน้ันๆ มีปญหา หรือเจาหนาท่ี
บกพรอง แตเปนเพราะบริบทของแตละพื้นท่ีแตกตางกัน โดยจะตองพิจารณาวาตัวช้ีวัดใดท่ีทําใหคา
ดัชนีความม่ันคงของมนุษยต่ํา เพื่อจะไดรูวาพื้นท่ีควรใหความสนใจหรือความสําคัญท่ีจะดําเนินการ
พัฒนาในดานใด
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 ดัชนีวัดความ “อยูเย็น เปนสุข”ความสุขมวลรวมของหมูบานและชุมชน (Gross
Village Happiness: GVH)

รายละเอียดเบ้ืองตน: กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวคิดการวัดความสุข โดยใหคนเปน
ศูนยกลาง มีการบูรณาการรวมและวัดคาดัชนีโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมูบานพอเพียง
ดวยการสงเสริมใหเดินตามรอยเทาพอสูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชเปน
เคร่ืองมือในการตรวจสอบความสําเร็จในการพัฒนา

o เกณฑ 6 ดาน ไดแก การลดรายจาย การเพิ่มรายได การออม การเรียนรู การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และการเอื้ออารีตอกัน

o แนวทางการวัดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไดใชตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขของ
สศช.เปนเกณฑ ซ่ึงวัดมาตั้งแตป พ.ศ.2549 มีการแบงเปาหมายท่ีแตกตางกัน ใน 3 ข้ัน

ขั้นที่ 1 เนนครัวเรือน คือ พออยู พอกิน โดยมีตัวช้ีวัดเฉพาะดานคือ ไมมียาเสพ
ติด และ ไมมีคนจน

ขั้นที่ 2 เนนกลุม คือ อยูดี กินดี  มีตัวช้ีวัดเฉพาะดานคือ  ไมมียาเสพติด ไมมีคน
จน และ ไมมีหน้ีนอกระบบ

ขั้นที่ 3 เครือขาย คือ ม่ังมีศรีสุข มีตัวช้ีวัดเฉพาะดานคือ  ไมมียาเสพติด ไมมีคน
จน ไมมีหน้ีนอกระบบ มีสวัสดิการชุมชน และ มีการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

o บทเรียนที่นาสนใจ:

 ชุมชนเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําตัวช้ีวัดอยางเต็มท่ี

 มีการนําเสนอดวยแผนภาพท่ีทําใหเขาใจขอมูลไดงาย เชน การประเมินดวย
ปรอทวัดความสุขและแผนผังใยแมงมุมใหคาไปในทิศทางเดียวกัน

 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตไทยในกระดานโลก

รายละเอียดเบ้ืองตน: มูลนิธิสุขภาวะไดทําการศึกษาดัชนีคุณภาพชีวิตไทยในกระดานโลก
โดยท่ียังมองวายังจําเปนตองใช GDP รวมกับตัวช้ีวัดอื่นๆ ชุดดัชนี ประกอบดวย ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความยุติธรรมและความเปนธรรมในสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีนอยและเสื่อมโทรมลง
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o บทเรียนที่นาสนใจ:

 เปนการวัดแบบภาวะวิสัย (Objective) ควบคู กับการวัดแบบอัตวิสัย
(Subjective) เน่ืองจากวัดไดถึงในระดับความเปนตัวตน

 เปนขอมูลท่ีเปนการตัดขวางเชิงสังคม ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน ดังเชน
ผูสูงอายุท่ีมีกิจกรรมในสังคมจะมีความพึงพอใจมากกวาผูสูงอายุท่ีไมกิจกรรมในสังคม

 มีข้ันตอนการทํางานในเชิงกระบวนการ กลาวคือ คือ 1) การจัดทําระบบบัญชี
ขอมูล (เช่ือมทองถิ่น-ระดับชาติ) 2) แนวทางการสะทอนความกาวหนา และ 3) การขับเคลื่อน
วัฒนธรรมการใชขอมูลระดับทองถิ่น-สาธารณะ

2.4 กรณีศึกษาตัวชี้วัดความเปนอยูที่ดีของแคนาดาและการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ
สวิตเซอรแลนด

จากการศึกษาเอกสารรายงานท่ีสนับสนุนโดยธนาคารโลกเร่ือง Thailand’s Green and
Happiness Index (GHI) : Options for Improving the GHI (2012) ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา
ทบทวนการพัฒนาและความกาวหนาของการใชตัวช้ีวัดดานความอยูเย็นเปนสุขของประเทศตางๆ
ไดแก ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด สหราชอาณาจักร และ Gallup-Healthway Well-
being Index (ท่ีใชในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ เยอรมัน) คณะท่ีปรึกษาไดศึกษาเอกสารขอมูลของ
ประเทศตางๆ ขางตน และเห็นวาการประเมินความเปนอยูท่ีดีของแคนาดา (Canada Index of
Wellbeing) และการประเมินการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสวิตเซอรแลนด (MONET) มีแงมุมและกรอบ
แนวคิดท่ีควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงชุดตัวช้ีวัด
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

1. การประเมินความเปนอยูที่ดีของแคนาดา (Canada Index of Wellbeing)

ในชวงเร่ิมตนของการพัฒนาจัดทําตัวช้ีวัดความเปนอยูท่ีดีของแคนาดา (Canada Index of
Wellbeing: CIW) รับผิดชอบดําเนินงานโดย Institute of Wellbeing ซ่ึงเปนองคกรท่ีมิใชภาครัฐซ่ึง
ได รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลแคนาดา ในปจจุบันเปนการดําเนินงานโดยคณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต (Faculty of Applied Health Sciences) มหาวิทยาลัย Waterloo
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ในการพัฒนาตัวช้ีวัด CIW ใชกระบวนการมีสวนรวมอยางเขมขน เปนความพยายามรวมกัน
ท้ังในระดับผูนําประเทศ องคกรภาครัฐ องคกรชุมชน นักวิชาการ ผูใชตัวช้ีวัด และท่ีสําคัญคือ
ประชาชนแคนาดา

มีกระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชนทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศรวม 3 รอบ ไดผลลัพธเปน
องคประกอบ 8 ดานของชีวิต ซ่ึงมีผลเกื้อหนุนและมีผลกระทบตอความเปนอยูท่ีดีของชาวแคนาดา
ไดแก ความเปนอยูของชุมชน การเขารวมในกิจกรรมประชาธิปไตย การศึกษา ดานสิ่งแวดลอม ดาน
สุขภาพ ดานความบันเทิงและวัฒนธรรม มาตรฐานการครองชีพ และการใชเวลา กรอบของ CIW เปน
การเปลี่ยนยายการมุงเนนใหความสําคัญเฉพาะดานเศรษฐกิจ ใหรวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญในดาน
อื่นๆของชีวิตท่ีกําหนดข้ึนโดยชาวแคนาดาเอง

ความหมาย/นิยามของแตละองคประกอบขางตนน้ี ชวยใหทีมผูเช่ียวชาญในระดับชาติและ
ระหวางประเทศไดจําแนก กําหนดตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัดในแตละองคประกอบซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรง
กับความเปนอยูท่ีดี สาระสําคัญขององคประกอบแตละดานมีดังน้ี

ตารางที่ 2-2: องคประกอบของการประเมินความเปนอยูท่ีดีของแคนาดา

องคประกอบหลัก ตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ

1.ความเปนอยูของชุมชน :
ประเมินความเขมแข็ง
กิจกรรม การเขารวม เพื่อบง
บอกถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล ภาคเอกชน องคกรรัฐ
และภาคประชาสังคม ท่ีหนุน
เสริมใหเกิดความเปนอยูท่ีดีท้ัง
ในระดับปจเจกบุคคล และ
ระดับชุมชน
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องคประกอบหลัก ตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ

2.การเขารวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย : ประเมินการ
เขารวมในกิจกรรมสาธารณะ
ของพลเมือง การบริหาร
ปกครอง และการดําเนินงาน
ของรัฐบาล รวมท้ังบทบาทของ
ประชาชนและรัฐบาลในฐานะ
พลเมืองโลก

3.การศึกษา : ประเมิน
ความสามารถ ทักษะในการ
อานและเขียนของประชาชน
รวมท้ังขีดความสามารถของ
เด็กและผูใหญตอการปรับตัว
รองรับสถานการณในอนาคต
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องคประกอบหลัก ตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ

4.ส่ิงแวดลอม : ประเมินความ
ชาญฉลาดในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การปองกัน
ผลกระทบจากกากของเสียและ
ความเสียหาย รวมท้ังการฟนฟู
คุณภาพและความยั่งยืนของ
ทรัพยากร

5.สุขภาพของประชากร :
ประเมินความเปนอยูท่ีดีของ
ประชากรท้ังในดานกายภาพ
จิตใจ และดานสังคม ความ
คาดหวังในชีวิต และ
สถานการณท่ีจะมีอิทธิพลตอ
สุขภาพ คุณภาพของระบบ
ดูแลสขุภาพ การเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ
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องคประกอบหลัก ตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ

6.ดานความบันเทิงและ
วัฒนธรรม : ประเมินกิจกรรม
เก่ียวกับความบันเทิงและ
วัฒนธรรมในทุกรูปแบบท่ีเปน
การแสดงออกของมนุษย
โดยเฉพาะดานศิลปะ และ
กิจกรรมสันทนาการ

7.มาตรฐานการครองชีพ :
ประเมินระดบัและการกระจาย
รายไดและความมั่งค่ัง ความ
ยั่งยืนของระดับรายไดใน
ปจจบุัน
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องคประกอบหลัก ตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ

8.การใชเวลา : ประเมินการ
ใชเวลาของประชาชนท่ีมีผลตอ
ความเปนอยูท่ีดี ในแนวทาง
ชวงวัยของชีวิต (Life Stage
Approach) เปนเครื่องมือสราง
ความเขาใจเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางการใช
เวลากับความเปนอยูท่ีดี
กําหนดรูปแบบการใชเวลาของ
แตละชวงวัยของชีวิต

ที่มา : CIW Website: https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/our-products/domains

ในแตละองคประกอบหลักมี 8 ตัวช้ีวัด CIW จึงประกอบดวยตัวช้ีวัดท้ังหมดรวม 64 ตัวช้ีวัด
และนํามาประมวลรวมเปนตัวช้ีวัดโดยรวม (Composite Index) ของ CIW (ดูแผนภาพท่ี 2-4)

องคประกอบ 8 ดานของชีวิตใน CIW จะใหภาพท่ีสมบูรณของความเปนอยูท่ีดี ซ่ึง
ประกอบดวยชุดตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมท้ังในดานสังคม ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม
ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพชีวิตในภาพรวม ตามแนวทางน้ี กรอบการวัดของ CIW เปนการประเมินท่ีกวาง
กวาการประเมินเฉพาะดานเศรษฐศาสตรโดยใช GDP
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แผนภาพที่ 2-4: ภาพรวมและองคประกอบ 8 ดานของ CIW

ที่มา : https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/our-products/framework

คุณลักษณะสําคัญประการหน่ึงของ CIW คือ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน การ
ปรึกษาหารือ และการทบทวนตัวช้ีวัดอยูเสมอ เพื่อใหม่ันใจวา CIW อยูบนพื้นฐานคุณคาท่ีประชาชน
ยึดถือ ประสบการณจริงของชุมชน ความถูกตองทางวิชาการ และตอบสนองตอความรูใหม CIW จึง
ไมใชเคร่ืองมือท่ีหยุดน่ิงตายตัว

รายงาน CIW ฉบับแรกออกมาในป ค.ศ. 2011 ตัวช้ีวัดสวนใหญใน CIW ใชขอมูลจากการ
สํารวจระดับชาติดานสุขภาพของประชากรซ่ึงเร่ิมในป ค.ศ. 1994 ดังน้ันจึงเลือกใชป ค.ศ. 1994 เปนป
ฐาน (Base Year) ตอมาในป ค.ศ. 2012 ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด โดยเพิ่ม 5 ตัวช้ีวัด (Headline
Indicators) ท่ีอยูในองคประกอบหลัก 4 ดานท่ีใชในป ค.ศ. 2011 เน่ืองจากไมมีการเก็บรวบรวมขอมูล
และเน่ืองจากมีตัวช้ีวัดใหมท่ีมีความถูกตองในการประเมินมากกวา

รายงาน CIW ฉบับท่ี 2 เผยแพรออกมาในป ค.ศ.2012 เปนการประเมินจากขอมูลในชวงป
ค.ศ. 1994 – 2010
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แผนภาพที่ 2-5: ผลการประเมิน CIW ฉบับท่ี 2 (ชวงป ค.ศ. 1994 -2010)

ที่มา : https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/resources/infographics

รายงานฉบับท่ีสองของ CIW เปนการรายงานจากขอมูลในชวงป ค.ศ.1994 – 2010 ในชวง
เวลาดังกลาว GDP ของแคนาดามีอัตราเพิ่มข้ึน 28.9% ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตมีอัตราเพิ่มข้ึน 5.7%
นอกจากน้ีในชวงป ค.ศ.2008 – 2010 ความเปนอยูท่ีดีของชาวแคนาลดลง 24% และยังคงลดลง
ตอเน่ืองแมวาเศรษฐกิจจะฟนตัว ขอมูลดังกลาวเผยใหเห็นความจริงท่ีเปนปญหาระหวางความสัมพันธ
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ระหวางเศรษฐกิจกับความเปนอยูท่ีดี ในขณะท่ีเศรษฐกิจเติบโตไดดีมีผลตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตใน
ระดับปานกลาง แตเม่ือเศรษฐกิจสะดุดลง ความเปนอยูท่ีดีของชาวแคนาดากลับถดถอยลงมากแบบ
ไมไดสัดสวนท่ีสัมพันธกัน

จากแผนภาพท่ี 2-5 จะเห็นไดวาตัวช้ีวัดท่ีมีคะแนนลดต่ําลงมี 2 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานความบันเทิงและวัฒนธรรม

ดานสิ่งแวดลอม : ในบางตัวช้ีวัดมีการปรับปรุงดีข้ึน แตสวนใหญมีความเสื่อมโทรมลง ใน
รายงาน CIW เนนยํ้าวาการเลือกตัดสินใจเพื่อปกปอง จัดการ และ/หรือฟนฟูสิ่งแวดลอมในดานตางๆ
ไมไดเปนเพียงตัวบงช้ีสถานะของทรัพยากรดินและนํ้า แตยังเปนสิ่งท่ีบงบอกความเปนอยูท่ีดีของชาว
แคนาดา

ดานความบันเทิงและวัฒนธรรม : การเขารวมกิจกรรมดานความบันเทิงและวัฒนธรรม ไม
วาจะเปนดานศิลปะ ดานวัฒนธรรม หรือดานสันทนาการ เปนสิ่งท่ีสนับสนุนใหเกิดความเปนอยูท่ีดีท้ัง
ในระดับปจเจกบุคคล หรือระดับชุมชน รวมถึงสังคมโดยรวม

กิจกรรมและโอกาสมากมายมหาศาลท่ีมีตอเน่ืองมาและไดเกิดข้ึนในปจจุบันเปนผลดีตอความ
พึงพอใจในชีวิตและตอคุณภาพชีวิต ชวยเติมเต็มความหมายตอการใชชีวิตและนําไปสูความเปนอยูท่ีดี
ตอทุกกลุมในสังคม ไมวาจะมีเพศใด หรืออายุใด นอกจากน้ี การเขารวมกิจกรรมบันเทิงและวัฒนธรรม
ตลอดชวงชีวิต เปนการสงเสริมความพึงพอใจตอชีวิตในระดับสูงข้ึน และมีผลตอความเปนอยูท่ีดี มี
หลักฐานเพิ่มเติมท่ีบงช้ีวา ความบันเทิงและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตสําหรับ
กลุมคนชายขอบ เชน กลุมคนท่ีมีรายไดต่ํา เด็กและผูสูงวัยท่ีพิการ

ในรายงาน CIW ป ค.ศ.2012 ระบุวา ชาวแคนาดาใชเวลาสําหรับกิจกรรมความบันเทิงทาง
สังคมลดลง ท้ังในดานศิลปะและดานวัฒนธรรม และการใชเวลาในงานอาสาสมัครสําหรับองคกรดาน
วัฒนธรรมและดานสันทนาการลดลง โดยเฉพาะประชาชนในชวงอายุ 25 ถึง 34 ป

องคประกอบอีกดานหน่ึงใน CIW ท่ีนาสนใจและนาจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงชุดตัวช้ีวัด
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย คือ ดานการใชเวลา

วิธีการท่ีคนใชเวลาและมีประสบการณเกี่ยวกับเวลา มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความ
เปนอยูท่ีดีของตนเองและตอชุมชน ซ่ึงรวมถึงความเปนอยูท่ีดีดานกายภาพและดานจิตใจ ความ
เปนอยูท่ีดีระดับบุคลและระดับครอบครัว ความเปนอยูท่ีดีในปจจุบันและในอนาคต ท้ังน้ี ผลกระทบ
อาจเปนไดท้ังทางบวกและทางลบ
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สมมุติฐานเบ้ืองหลังขององคประกอบดานการใชเวลา คือ แนวคิดเร่ืองความสมดุล กิจกรรม
สวนใหญมีประโยชนตอความเปนอยูท่ีดีหากทําในระดับพอดี แตจะมีผลเสียหากทํามากเกินไปหรือไม
ทําเลย ทางเลือกในการตัดสินใจในเวลาจะถูกกําหนดเงื่อนไขและมีขอจํากัดจากปจจัยดานเศรษฐกิจ
สุขภาพ สังคม วัฒนธรรม และเงื่อนไขทางครอบครัว รวมถึง สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอม
ในท่ีทํางาน สภาพความเปนอยูของชุมชน และสภาพสังคมโดยรวม

หากกําหนดจํานวนช่ัวโมงท่ีแนนอนในหน่ึงวัน การใชเวลากับกิจกรรมหน่ึงมากเกินไปจะมี
ผลกระทบตอการใชเวลาไมเพียงพอในกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงสรางผลกระทบตอความเปนอยู ท่ีดี
ตัวอยางเชน

 ชาวแคนาดาใชเวลาในการเดินทางไปทํางานไป-กลับ มากข้ึน 19.9% โดยผูท่ีทํางาน
ในเมืองโตรอนโต มอนทรีออล และแวนคูเวอร ใชเวลาในการเดินทางมากข้ึน 66 นาที 62 นาที และ
60 นาที ตามลําดับ

การใชเวลามากเกินไปในการเดินทางไปทํางาน (ไป-กลับ) มีตนทุนท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม เพิ่มความเครียดของผูเดินทาง ลดผลิตภาพทางธุรกิจ และยังสรางปญหามลพิษ
สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพ

 พอแมท่ีรายงานวาไดอานหนังสือเปนประจําทุกวันใหลูกท่ีอยูในชวงกอนวัยเรียน
(อายุ 3-5 ป ) มีคาคอนขางคงท่ี อยูระหวาง 60-66% เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากป ค.ศ.1994 ในอัตรา 1.5%

จากขอมูลดานการใชเวลา สะทอนใหเห็นวา วิถีการใชเวลา และมุมมองตอการใชเวลาของชาว
แคนาดา ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในชวงทศวรรษท่ีผานมา

ผูรับผิดชอบการจัดทํา CIW เช่ือวากรอบแนวคิดของ CIW จะกระตุนใหประชาชนไดตั้งคําถาม
ถึงสถานภาพความเปนอยูในปจจุบันและไดพิจารณาถึงทางเลือกในการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
สําหรับชาวแคนาดาโดยรวม รวมท้ังดานเศรษฐกิจ กรอบแนวคิดน้ีเปนเคร่ืองมือท่ีมีศักยภาพในการ
เปลี่ยนวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของชาวแคนาดาเพื่อนําไปสูความเปนอยูท่ีดี โดยเช่ือมโยงกลุมตางๆ
ทางสังคมมาคิดรวมกันในเชิงยุทธศาสตรเกี่ยวกับวิถีทางใหมเพื่อการแกไขปญหาซับซอนท่ีกําลัง
เผชิญอยู

ในการพัฒนา CIW ข้ันตอไป เน่ืองจาก CIW เร่ิมพัฒนากรอบแนวคิดและทําการศึกษาใน
ระดับชาติ ดังน้ันจะมีการประยุกตกรอบการดําเนินงานไปสูการศึกษาความเปนอยูท่ีดีในระดับจังหวัด
ภูมิภาค และระดับชุมชน นําชุดตัวช้ีวัดและขอมูลไปใชในพื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันของ
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แคนาดา นอกจากน้ี จะมีการศึกษาเชิงลึกสําหรับประเด็นเฉพาะเพื่อเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ 8 ดาน และการศึกษาความแตกตางในดานความเปนอยูท่ีดีระหวาง
กลุมประชากรในแคนาดา เชน เยาวชน ผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุมชาติพันธุ

2. การประเมินความกาวหนาการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสวิตเซอรแลนด 5

ชุดตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสวิตเซอรแลนด ไดรับการพัฒนาข้ึนเพื่อการติดตามการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Monitoring der Nachhaltige Entwicklung หรือ Monitoring Sustainable
Development: MONET) โดยเปนความรวมมือกันระหวางองคกรในระดับรัฐบาลกลางหลายองคกร
ไดแก สํานักงานสถิติ (Federal Statistical Office -FSO) กับสํานักงานดานสิ่งแวดลอม (Federal
Office for the Environment -FOEN) สํานักงานดานการพัฒนาพื้นท่ี (Swiss Federal Office for
Spatial Development -ARE) และองคกรดานการพัฒนาและความรวมมือแหงสวิตเซอรแลนด (Swiss
Agency for Development and Cooperation-SDC)

MONET มีเปาหมายเพื่อจัดหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในดานตางๆ
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังนําเสนอสถานการณการ
พัฒนาของสวิสเซอรแลนดเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เพื่อประเมินความกาวหนาของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศสวิตเซอรแลนด ใหเปนแหลงขอมูลสําหรับสาธารณะ นักการเมือง และรัฐบาล
สวนกลาง

 หลักการของ MONET เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีใชเปนกรอบในการพัฒนา MONET จําแนกออกเปน 3
มิติ คือ ดานความเปนปกแผนของสังคม (Social Solidarity) ประสิทธิผลดานเศรษฐกิจ (Economic
Efficiency) และความรับผิดชอบเชิงนิเวศ (Ecological Responsibility) หลักการสําคัญของแตละมิติจะ
ถูกวางเปนกรอบในการประเมินความย่ังยืนของการพัฒนาวาประเทศอยูบนเสนทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
หรือไม ใชการตั้งคําถามกับตนเองเพื่อการประเมิน 4 เร่ืองหลัก ดังน้ี (ดูแผนภาพท่ี 2-6)

5 Website MONET http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/02/ind9.approach.903.html
และรายงาน Sustainable Development – A Brief Guide 2013 :17 key indicators to measure progress (Swiss
Confederation, 2013)
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1.การตอบสนองความตองการ (Meeting Needs) – เรามีชีวิตท่ีดีหรือไม?
2.ความเปนธรรม (Fairness) – เราจัดสรรหรือกระจายทรัพยากรไดดีหรือไม?
3.การอนุรักษทรัพยากร (Preservation of Resources) – เราไดเหลืออะไรไวใหลูกหลานบาง?
4.การไดประโยชนท่ีไมขัดแยงกัน (Decoupling) - เราใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม?

จาก 4 คําถามหลัก ไดแบงตัวช้ีวัดออกเปน 4 กลุมตามคําถาม โดยมีตัวช้ีวัดท้ังหมด 17 ตัวช้ีวัด
การประเมินจะไดผลลัพธเปน 4 ลักษณะ ไดแก

positive (towards sustainability)

negative (moving away from sustainability)

unchanged

no assessment

แผนภาพที่ 2-6: กรอบการประเมินความกาวหนาการพัฒนาท่ีย่ังยืน (MONET)

1. ความเปนปกแผนทางสังคม

หลักการท่ัวไป : ประชาชนทุกคนในสังคมมีสิทธิการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพในการ
พัฒนาตนเอง มีหลักประกันดานความเปนประชาธิปไตย ความม่ันคงทางกฎหมาย และความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรมอยางไรก็ตาม เสรีภาพในการพัฒนาของบุคคลมีขีดจํากัดเม่ือพิจารณาถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่นและคนในรุนตอไป

หลักการสําคัญอื่นๆ ในมิติน้ี เชน สิทธิดานสุขภาพควรไดรับการคุมครองและสงเสริม สมาชิก
ทุกคนในสังคมควรมีสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกัน การสนับสนุนใหมีการพัฒนาอยางเปนธรรมใน
ระดับโลกโดยขจัดความไมเทาเทียมกันและความยากจน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมประชากร ประเทศ
หรือภูมิภาคท่ีมีความเสียเปรียบดานการพัฒนา เปนตน

2. ประสิทธิผลดานเศรษฐกิจ

หลักการท่ัวไป : กิจกรรมทางเศรษฐกิจควรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความ
ตองการของปจเจกบุคคลและของสังคม กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจควรอยูในแนวทางท่ีสงเสริม
ความคิดริเร่ิมของบุคคล สรางสินคาสาธารณะท่ีประโยชนตอตนเอง และสรางสวัสดิการตอประชากรใน
รุนปจจุบันและอนาคต

หลักการสําคัญอื่นๆ ในมิติน้ี เชน ราคาควรสะทอนความหายากของทรัพยากรและรวมตนทุน
ภายนอก (External Costs) ควรลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตให
มากท่ีสุดในขณะท่ีทําใหการไหลเวียนดานพลังงานและวัสดุมีความเหมาะสม การบริโภคสินคาและ
บริการควรมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีความเปนธรรมมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได ระบบการคา
พหุภาคีควรใหความสําคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางระมัดระวัง และสงเสริมเทคโนโลยีท่ี
เปนการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิผลและมีความเปนธรรมทางสังคม เปนตน

3. ความรับผิดชอบเชิงนิเวศ

หลักการท่ัวไป : ทรัพยากรท่ีเปนพื้นฐานของชีวิตควรไดรับการดูแลรักษาใหคงอยูในระยะยาว
และควรมีการฟนฟูทรัพยากรท่ีเสื่อมโทรม รวมท้ังการปกปองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักการสําคัญอื่นๆ ในมิติน้ี เชน การบริโภคทรัพยากรท่ีฟนฟูได (Renewable Resources)
ควรจํากัดใหอยูในระดับท่ีต่ํากวาอัตราการฟนตัว การบริโภคทรัพยากรท่ีไมใชทรัพยากรท่ีฟนฟูได
(Non-renewable Resources) ควรจํากัดใหอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรท่ีฟนฟู
ได

หลักการรวมท้ังหมดในมิติท้ัง 3 ดาน มีท้ังหมด 45 ขอ ซ่ึงจะใชเปนกรอบในการพัฒนาชุด
ตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศสวิตเซอรแลนด
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ในรายงาน MONET ท่ีเผยแพรในป ค.ศ. 2013 มี 9 ตัวช้ีวัดท่ีมีทิศทางสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน มี
4 ตัวช้ีวัดท่ีไมเปนทิศทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนมี 3 ตัวช้ีวัดท่ีไมเปลี่ยนแปลง และอีก 1 ตัวช้ีวัดท่ีไมมีการ
ประเมิน (ดูแผนภาพท่ี 2-7)

แผนภาพที่ 2-7: รายงาน MONET ป ค.ศ.2013

ที่มา : Sustainable Development – A Brief Guide 2013: 17 key indicators to measure progress
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เน้ือหาในสวนน้ีจะไดนําเสนอสาระสําคัญของแนวคิดในภาพรวมจาก 4 คําถามหลักท่ีใชในการ
ประเมิน ความหมายของตัวช้ีวัด และนําเสนอรายละเอียดขอมูลของตัวช้ีวัดบางตัวท่ีนาสนใจเรียนรู
เพื่อจะเปนประโยชนตอการนํามาใชปรับปรุงชุดตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

คําถามที่ชุดที่ 1: การตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ความตองการพื้นฐาน คือ การมีสุขภาพท่ีดี มีความรูสึกปลอดภัย และมีรายไดเพียงพอท่ีจะ
ดํารงชีพ หากไดรับสิ่งท่ีตองการครบถวนเปนการนําไปสูความเปนอยูท่ีดีของประชาชน การเกื้อหนุน
ใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนับเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

ตัวช้ีวัดในหัวขอน้ีมี 4 ตัวช้ีวัดไดแก สุขภาพ รายได ความปลอดภัยดานกายภาพ และการ
วางงาน

คําถามชุดที่ 2: ความเปนธรรม

แนวคิดของการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยูบนพื้นฐานของความตองการใหเกิดความเปนธรรม ภายใต
บริบทเร่ืองน้ี ประชาชนทุกคนควรเขาถึงทรัพยากรท่ีสําคัญอยางเปนธรรม เชน การศึกษา รายได
สุขภาพ อากาศท่ีสะอาด เปนตน การจัดการแกไขปญหาความไมเปนธรรมจะตองดําเ นินการท้ังใน
ระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ

ตัวช้ีวัดในหัวขอน้ีมี 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ความยากจน ความชวยเหลือระหวางประเทศดานการ
พัฒนา และความเทาเทียม

ความยากจน : ชีวิตท่ีปราศจากความยากจน มีปจจัยสี่อยางเพียงพอ เปนชีวิตท่ีม่ันคง ท้ังน้ี
ความตองการท่ีนอกเหนือไปจากความจําเปนพื้นฐาน เชน ความสัมพันธในชีวิตทํางาน ควรเปนสิ่งท่ี
ควรพิจารณาดวย

ในชวงปค.ศ. 2008 – 2010 สัดสวนประชากรท่ีอยูในระดับต่ํากวาเสนความยากจนลดลงจาก
9.1 ไปท่ีระดับ 7.9% โดยในปค.ศ. 2010 มีประชากรในสวิตเซอรแลนดเกือบ 600,000 คนท่ีอยูใน
ระดับต่ํากวาเสนความยากจน หรือ มีประชากรเกือบ 1 ใน 12 คนท่ียังอยูในระดับความยากจน
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แผนภาพที่ 2-8: สัดสวนประชากรท่ียากจนในประเทศสวิตเซอรแลนด

ความชวยเหลือระหวางประเทศดานการพัฒนา : สิทธิของดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ปราศจากความยากจนไมไดหยุดลงท่ีเขตแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีนัย
รวมถึงการท่ีประชาชนในประเทศท่ียากจนไดเขาถึงทรัพยากรอยางเหมาะสมดวย จึงมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
สัดสวนงบประมาณดานความชวยเหลือระหวางประเทศ (ODA) ของประเทศสวิตเซอรแลนด ซ่ึงพบวา
ในชวงทศวรรษ 1990 สัดสวนเงิน ODA ของสวิตเซอรแลนดคอนขางคงท่ีและเพิ่มข้ึนเล็กนอยหลัง
ทศวรรษ 2000 แตยังมีสัดสวน 0.41% ของ GNI ซ่ึงต่ํากวาระดับเปาหมายของ UN ท่ีตั้งไวท่ี 0.7%

แผนภาพที่ 2-9: สัดสวนเงินชวยเหลือระหวางประเทศดานการพัฒนา
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ความเทาเทียม : ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียม และมีการจัดสรรทรัพยากร
อยางเปนธรรม สิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมไมอาจเกิดข้ึนไดหากประชาชนไมไดรับคาตอบแทนเทากัน
จากงานประเภทเดียวกัน หากไดรับคาตอบแทนไมเทากันเน่ืองจากเพศตางกันมีคาเกิน 40% ถือเปน
ตัวช้ีวัดหน่ึงของความไมเทาเทียม จากขอมูลพบวา ในชวงป ค.ศ.1994 - 2010 ชองวางความแตกตาง
ระหวางคาจางแรงงานชายกับหญิงมีคาลดลงเล็กนอย

แผนภาพที่ 2-10: ความตางของคาตอบแทนระหวางเพศหญิงและชาย

คําถามชุดที่ 3: การสงวนรักษาทรัพยากร (Preservation of Resources)

การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีความหมายรวมถึงการตอบสนองความตองการในคนรุนปจจุบันโดยมิได
ลดความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนอนาคต ดังน้ัน คุณภาพชีวิตของคนรุน
อนาคตสวนหน่ึงจึงข้ึนอยูกับระดับสถานะของทรัพยากรดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และดานสังคม ท่ี
ท้ิงไวใหกับคนรุนอนาคตในสวิสเซอรแลนดและในโลก

ตัวช้ีวัดในหัวขอน้ีมี 6 ตัวช้ีวัด ไดแก ทักษะการอานของวัยรุน หน้ีสาธารณะ การลงทุน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นท่ีท่ีสรางข้ึน (Built-up Area)

ทักษะการอานของวัยรุน : วัยรุนท่ีมีทักษะการอานทําความเขาใจในระดับต่ํามักจะประสบ
ความยุงยากในการปรับตัวในเชิงสรางสรรคตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในชวงป ค.ศ.
2000-2009 ทักษะการอานของวัยรุนอายุ 15 ปในสวิสเซอรแลนดกําลังปรับปรุงดีข้ึน โดยในป ค.ศ.
2009 มีวัยรุนมากกวา 80% ท่ีมีความสามารถในการอานและเขาใจหนังสือท่ียากไดดี (ความสามารถระดับ
2-6)
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แผนภาพที่ 2-11: ทักษะการอานของวัยรุนอายุ 15 ป

หน้ีสาธารณะ : หน้ีสาธารณะของประเทศในระดับสูงมีความหมายวา รัฐไมสามารถจัดหา
บริการสาธารณะไดอยางเพียงพอเน่ืองจากภาระหน้ีสะสม อัตราสวนหน้ีสินตอ GDP ในระดับสูงจะเปน
ภาระแกท้ังคนในรุนปจจุบันและอนาคตเน่ืองจากภาระดอกเบ้ียจายมีผลกระทบตอฐานะการคลังของ
ประเทศ

อัตราสวนหน้ีตอ GDP ของประเทศสวิตเซอรแลนดเพิ่มสูงข้ึนในชวงทศวรรษ 1990 และมี
ระดับลดลงในชวงระยะท่ีผานมามีระดับใกลเคียงกับป ค.ศ.1992

แผนภาพที่ 2-12: ระดับหน้ีสาธารณะ
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การลงทุน : ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจข้ึนอยูกับความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริการท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะมีความเปนไปไดหากมีการใชจายเงินเพื่อการกอสราง การขนสง ฯลฯ
อัตราสวนการลงทุนตอ GDP มีระดับคอนขางคงท่ี ในปจจุบันมีคาอยูในระดับใกลเคียงกับป ค.ศ.1990

แผนภาพที่ 2-13: อัตราการลงทุนตอ GDP

ความหลากหลายทางชีวภาพ : ความหลากหลายทางชีวภาพเปนตัวบงบอกถึงความสมดุล
ของระบบนิเวศ เปนแหลงสําหรับการแสวงหายาชนิดใหม ความหลากหลายของชนิดพืชและสัตวจะถูก
สงวนรักษาไวไดหากสามารถอนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัย เชน ปา ทุงหญา ฯลฯ

ชนิดพันธุสิ่งมีชีวิตท่ีถูกคุกคาม 40 ชนิดในบัญชี Red List มีแนวโนมในทิศทางลดลงซ่ึง
แสดงถึงมาตรการดําเนินการปกปองท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 2-14: ประชากรนก
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี : นวัตกรรมเปนผลมาจากการวิจัยและเทคโนโลยี หากไมมี
นวัตกรรม ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจจะไมย่ังยืน การฝกฝนคนในดานวิทยาศาสตรและเทคนิค
ชวยเพิ่มความสามารถดานแขงขันทางเศรษฐกิจ

สัดสวนของประชากรท่ีศึกษาและทํางานในดานวิทยาศาสตรและเทคนิคเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง
มาตั้งแตทศวรรษ 1990 และในป ค.ศ.2011 มีประชากรประมาณ 962,000 คนท่ีไดรับการฝกอบรม
และทํางานในดานวิทยาศาสตรและเทคนิค ซ่ึงคิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 5 ของประชากรแรงงาน
ท้ังหมด

แผนภาพที่ 2-15: สัดสวนของประชากรท่ีศึกษาและทํางานในดานวิทยาศาสตรและเทคนิค

พื้นที่ที่สรางขึ้น : ทรัพยากรดินเปนสิ่งสําคัญท่ีค้ําจุนชีวิตมนุษย สัตว และพืช การกอสรางท่ี
อยูอาศัย ถนน โรงงาน ฯลฯ สงผลตอการสูญเสียแหลงท่ีอยูอาศัยสิ่งมีชีวิตและพื้นท่ีเกษตร หากเกิด
ความเปลี่ยนแปลงข้ึนแลว เปนเร่ืองยากตอการฟนฟูใหเหมือนเดิมและจะสงผลกระทบตอคนรุนตอไป

ในชวงทศวรรษท่ี 1980-1990 มีการใชท่ีดินเพื่อการกอสรางตอประชากร 1 คน เพิ่มข้ึน
ประมาณ 4% และมีการใชท่ีดินเพิ่มข้ึนโดยรวมท้ังหมดรอยละ 13 ในชวงกลางทศวรรษท่ี 1990 มีการ
ใชท่ีดินประมาณ 400 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน เพื่อการสรางท่ีอยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐาน
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แผนภาพที่ 2-16: การใชท่ีดินเพื่อการกอสรางตอประชากร 1 คน

คําถามชุดที่ 4: การไดประโยชนที่ไมขัดแยงกัน

จากกรอบแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนสิ่งจําเปนท่ีตองแสวงหาทางตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานภายใตขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม การสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมโดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอมหมายถึงมีการปรับใชวิถีการผลิตและการบริโภคท่ีมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

ตัวช้ีวัดในหัวขอน้ีมี 4 ตัวช้ีวัด ไดแก การขนสงสินคา การเดินทางของบุคคล การใชพลังงาน
และการบริโภคสิ่งของ

การขนสงสินคา : การขนสงสินคาเปนกิจกรรมท่ีจําเปนในระบบเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การ
ขนสงสินคาโดยเฉพาะท่ีใชเคร่ืองยนตจะสรางมลภาวะทางเสียง ปลอยมลพิษ และใชทรัพยากรท่ีสูญ
สิ้น (เชน นํ้ามัน) ดังน้ัน ควรมีเปาหมายในการลดความเขมขนของการขนสงสินคา (เชน สัดสวน
นํ้าหนัก-ระยะทาง ตอ GDP) ใหต่ํามากท่ีสุด เพื่อลดมลพิษดานสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด

การขนสงสินคาไดขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวง 20 ปท่ีผานมา ซ่ึง
หมายความวา มีการขนสงสินคาในระยะทางท่ีมากข้ึนเพื่อการสรางรายไดใหกับประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
มีการผลิตสินคามากข้ึนในพื้นท่ีไมกี่แหง จึงจําเปนตองมีการขนสงในระยะทางท่ีไกลข้ึน ในชวงตน
ทศวรรษ 1970 การขนสงโดยระบบรางมีสัดสวน 3 ใน 5 ของการขนสงสินคาท้ังหมด แตในป ค.ศ.
2010 ไดลดลงเปนสัดสวน 2 ใน 5
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แผนภาพที่ 2-17: ความเขมขนของการขนสงสินคาตอ GDP

การเดินทางของบุคคล : การเดินทางเปนความจําเปนของชีวิตและเปนสวนหน่ึงของระบบ
เศรษฐกิจ ประเด็นสําคัญในเชิงนโยบาย คือ การสรางทางเลือกในการเดินทางท่ีมีผลดีตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพมากข้ึน เชน ระบบรถโดยสารสาธารณะ จักรยาน และการเดิน

การเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะมีสัดสวนเพิ่มข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1998 และมีสัดสวนเปน
รอยละ 21.1% ของระบบการเดินทางท้ังหมด การเดินทางแบบความเร็วต่ํา ( จักรยาน และการ
เดินทาง) คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.3

แผนภาพที่ 2-18: สัดสวนการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะตอการเดินทางท้ังหมด
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การใชพลังงาน : พลังงานเปนแหลงทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดํารงอยูของสังคม จึงตองสราง
ความม่ันคงดานพลังงาน อยางไรก็ดี การผลิตและการบริโภคพลังงานฟอสซิลและพลังงานทางเลือกได
สรางผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม มีการปลอยกาซเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ กากของเสีย
หรือสรางผลกระทบตอแหลงนํ้า การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน ดังน้ัน ตองมีการใชพลังงานทุกประเภท
อยางเหมาะสม

สําหรับประเทศสวิตเซอรแลนด การบริโภคพลังงานตอประชากรมีทิศทางลดลงตั้งแตป ค.ศ.
1990 แตยังคงอยูในระดับสูง

แผนภาพที่ 2-19: การบริโภคพลังงานตอประชากร

การใชวัสดุ : เปาหมายดานหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืนของการคอยลดการใชวัสดุในระบบ
เศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบตอมนุษยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความตองการใชวัสดุท้ังหมด (Total
Material Requirement -TMR) เปนผลรวมของการไหลเวียนโดยตรงของวัตถุดิบ (การสกัดใชวัตถุดิบ
ในประเทศหรือนําเขา เชน แร ชีวมวล) ท่ีใชในระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังการไหลเวียนโดยออม (ผานการ
นําเขาสินคา) ความเขมขนของการใชวัสดุคํานวณไดจากการใช TMR ตอ GDP

การไหลเวียนของวัสดุและพลังงานตองอยูในระดับเหมาะสมเพื่อการรักษาไวใชในระยะยาว
ในชวงป ค.ศ. 1990 -2010 ความเขมขนของการใชวัสดุของประเทศสวิตเซอรแลนดมีคาลดลง
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แผนภาพที่ 2-20: ความเขมขนของการใชวัสดุ

- ตัวชี้วัด MONET กับมิติดานการพัฒนาที่ยั่งยืนระหวางประเทศ 6

ตัวช้ีวัด MONET บางตัว แสดงถึงปฏิสัมพันธระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดกับประเทศอื่นๆ
วาเปนไปในแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือไมโดยพิจารณาในมิติของการใชและการจัดสรรทรัพยากร
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม

แบงการประเมินออกเปน 2 หัวขอ คือ (หน่ึง) ผลกระทบของการไหลเวียนทรัพยากรและ
การเงิน (สอง) ประเทศสวิตเซอรแลนดไดเพิ่มระดับความรับผิดชอบหรือไม

1. ผลกระทบของการไหลเวียนทรัพยากรและการเงิน (What is the impact of resource
flows and financial flows?)

ประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด ไดแก การนําเขาวัสดุจากตางประเทศ การปลอยกาซเรือนกระจก
การพึ่งพาพลังงาน คาใชจายสําหรับผูอพยพ การลงทุนตรงในประเทศกําลังพัฒนา และรอยเทานิเวศ
การประเมินไดผล ดังน้ี

6 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/02/ind9.approach.906.html
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Material requirement abroad for imports
Greenhouse gas emissions
Energy dependency
Remittances by migrants
Direct investments in developing countries
Ecological footprint

2. ประเทศสวิตเซอรแลนดไดเพิ่มระดับความรับผิดชอบหรือไม?

ประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด ไดแก ความชวยเหลือระหวางประเทศ ODA สําหรับประเทศพัฒนา
นอยท่ีสุด ทัศนคติตอความชวยเหลือดานการพัฒนา ความตกลงพหุภาคี การนําเขาสินคาปลอดภาษี
จากประเทศกําลังพัฒนา และการคาท่ีเปนธรรม การประเมินไดผล ดังน้ี

Official Development Assistance
ODA to the least developed countries
Attitude towards development assistance
Multilateral treaties
Duty-free imports from developing countries
Fair Trade

ในท่ีน้ีจะไดนําเสนอขอมูลของตัวช้ีวัดบางตัวท่ีนาสนใจ เพื่อการเรียนรูแนวคิดของการจัดทํา
และใชตัวช้ีวัด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาชุดตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทย

-ความตองการใชวัสดุนําเขาจากตางประเทศ

นัยสําคัญของตัวช้ีวัด : เปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การผสานระหวางความ
รับผิดชอบดานนิเวศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงสรางความเปนไปไดท่ีจะรักษาหรือเพิ่มขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจในขณะท่ีลดความตองการใชวัสดุ นอกจากน้ี การพัฒนาท่ีย่ังยืนมี
ความหมายรวมถึงการท่ีประเทศไดรับการตอบสนองความตองการโดยไมไปลดความสามารถของ
ประเทศอื่นๆ ท่ีจะไดตอบสนองความตองการของตน
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ความสัมพันธของโลกาภิวัตนดานเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตรของการกระจายภาระ
ทางนิเวศ การผลิตท่ีใชทรัพยากรอยางเขมขนมีแนวโนมท่ีจะผลิตในภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจต่ํา (ประเทศกําลังพัฒนา)

ตัวช้ีวัดน้ีแสดงถึงการนําเขาของประเทศสวิตเซอรแลนด และความเช่ือมโยงกับความตองการ
วัสดุจากตางประเทศ การนําเขาสินคาหรือวัสดุมายังสวิตเซอรแลนด เปนการใชทรัพยากรและสราง
มลพิษในประเทศผูสงออกในกระบวนการผลิตและการขนสง ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
สวิตเซอรแลนดตอสิ่งแวดลอมตองคิดรวมผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวดวย

แผนภาพที่ 2-21: ความตองการใชวัสดุนําเขาจากตางประเทศ

- การปลอยกาซเรือนกระจก

นัยสําคัญของตัวช้ีวัด : หลักการหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ ควรหาทางปองกันความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมท่ีไมอาจฟนคืนได แมวายังไมมีความแนนอนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความ
เสี่ยง ปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ี
เพิ่มข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย

การปลอยกาซในป ค.ศ. 2010 มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากการปลอยกาซในป ค.ศ.1990 ในสัดสวน
2.7% การปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวประชากรของสวิตเซอรแลนด มีระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศอุตสาหกรรม แตมีระดับสูงกวาคาเฉลี่ยโลก
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แผนภาพที่ 2-22: การปลอยกาซเรือนกระจก

- การพึ่งพาดานพลังงาน

นัยสําคัญของตัวช้ีวัด : เพื่อมุงสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน การใชพลังงานท่ีมิใชพลังงานทางเลือกควร
อยูในระดับท่ีต่ํากวาการพัฒนาพลังงานทางเลือก ในปจจุบัน สวิตเซอรแลนดพึ่งพาพลังงานท่ีมิใช
พลังงานทางเลือกจากตางประเทศอยางมาก และเน่ืองจากแหลงพลังงานฟอสซิลมีจํากัด ความ
ตองการพลังงานท่ีเพิ่มข้ึนของโลกทําใหมีแนวโนมเกิดปญหาวิกฤติและความขัดแยงมากข้ึน

ตัวช้ีวัดน้ีแสดงปริมาณพลังงานท่ีนําเขาท้ังหมด และพลังงานท่ีผลิตในประเทศ ซ่ึงบงบอก
ระดับการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ การนําเขาพลังงานของสวิตเซอรแลนด เพิ่มข้ึนในชวงระยะ
หลัง การพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศอยูในสัดสวนประมาณรอยละ 70

แผนภาพที่ 2-23: การพึ่งพาดานพลังงาน
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-รอยเทานิเวศ

นั ย สํ า คั ญ ข อ ง ตั ว ช้ี วั ด : รอย เท า นิ เ วศแสดงถึ งแ รงกดดั นและ ระดั บของการ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การเพาะปลูกกับการใชพลังงานและไม ตั้งแตชวงตนของทศวรรษ 1960
รอยเทานิเวศของสวิตเซอรแลนดมากกวาสวนแบงท่ีควรไดรับอยางเปนธรรมภายใตขีดจํากัดทาง
ระบบนิเวศของโลก ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของธรรมชาติในการผลิตวัตถุดิบและกําจัดมลพิษ

หากมองในระดับโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจตองพึ่งพาการใชทรัพยากรและบริการทาง
สิ่งแวดลอม ซ่ึงหมายความวาประเทศท่ีมีรายไดประชาชาติสูง จะมีรองเทานิเวศใหญกวา

แผนภาพที่ 2-24: รอยเทานิเวศของประเทศสวิตเซอรแลนด

การคาที่เปนธรรม

นัยสําคัญของตัวช้ีวัด : ในหลักการของการพัฒนาท่ีย่ังยืน การบริโภคสินคาและบริการควรมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสรางความเปนธรรมทางสังคมเทาท่ีเปนไปได นอกจากน้ี แตละ
ประเทศและความตองการทางสังคมควรไดรับการตอบสนองโดยไมสรางผลกระทบตอความสามารถ
ของประเทศอื่นในการตอบสนองความตองการของตน การซ้ือสินคาท่ีผลิตจากการคาท่ีเปนธรรม เปน
การสนับสนุนการผลิตท่ีสรางความเปนธรรมทางสังคม และเปนการกระจายสินคาท่ีเปนธรรมมากข้ึน
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สินคาท่ีไดรับการติดฉลากสินคาท่ีเปนธรรม เปนสินคาท่ีผลิตจากวิธีการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและดูแลแรงงานอยางเหมาะสม ผูผลิตและเกษตรกรรายยอยไดรับราคาท่ีมีเสถียรภาพและ
เปนธรรม ลูกจางไดรับรายไดท่ีม่ันคง

ตัวช้ีวัดน้ีแสดงถึงการขายสินคาท่ีไดรับการรับรองวาเปนสินคาจากการผลิตท่ีเปนธรรม และ
บงช้ีถึงความตื่นตัวของผูบริโภคตอการคาท่ีเปนธรรม

แผนภาพที่ 2-25: การคาท่ีเปนธรรม

-ขอสังเกต/ ขอวิเคราะหจากการศึกษากรณีประเทศแคนาดาและสวิตเซอรแลนด

1. การประเมินความเปนอยูท่ีดีของประเทศแคนาดา (CIW) มีแนวคิด รูปแบบตัวช้ีวัด และวิธี
ดําเนินงานในหลายดานท่ีคลายคลึงกับตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย กลาวคือ เปน
การประเมินผลการพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดความเปนอยูท่ีดี (Wellbeing) โดยใชตัวช้ีวัดแบบรวม
(Composite Index) ประกอบดวยองคประกอบหลัก 8 ดานซ่ึงมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน แตละดาน
ประกอบดวย 8 ตัวช้ีวัด เปนการประเมินในระดับชาติและกําลังอยูในชวงการพัฒนานําไปใชในระดับ
พื้นท่ี ขอมูลในสวนน้ีชวยบงช้ีวา การดําเนินงานเร่ืองตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันมีมาตรฐานท่ี
สามารถเทียบเคียงกับการดําเนินงานของประเทศอื่นๆ ได

2. การประเมินของ CIW มีตัวช้ีวัดท่ีเปนการประเมินท้ังแบบภววิสัยและอัตวิสัย ทําใหได
ขอมูลท่ีชวยตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินแบบภววิสัยอีกทางหน่ึง และสอดรับกับแนวคิด
ท่ีอธิบายวาความเปนอยูท่ีดีหรือความสุขมีท้ังลักษณะท่ีเปนภววิสัยและอัตวิสัย ในกรณีของประเทศ
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แคนาดา เร่ิมทําการสํารวจความเปนอยูท่ีดีในแบบอัตวิสัยในป ค.ศ.2012 สําหรับในกรณีประเทศไทย
สามารถนําขอมูลผลการประเมินความสุขมวลรวมระดับชุมชนระดับหมูบานท่ีดําเนินการโดยกรมการ
พัฒนาชุมชน ซ่ึงเปนการประเมินในเชิงอัตวิสัยโดยใชกรอบตัวช้ีวัดตามแนวทางการประเมินความอยู
เย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย มาใชวิเคราะหเปนขอมูลเสริมกับผลการประเมินของ สศช. ได

3. การประเมินผลการพัฒนาของประเทศแคนาดาและสวิตเซอรแลนด ใชตัวช้ีวัดหลายตัวท่ี
นาสนใจ ทําใหเห็นแงคิด มุมมองใหมๆ ของการเลือกใชตัวช้ีวัดเพื่อนํามาใชในการประเมินผลการ
พัฒนา ความเปนอยูท่ีดี หรือความสุข ท่ีอาจนํามาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทย ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดเร่ืองการใชเวลา (Time Use) ของประเทศแคนาดา ซ่ึงเปน
ตัวช้ีวัดท่ีชวยเสริมและขยายใหเห็นมิติของครอบครัวท่ีอบอุน (การประเมินจากเวลาท่ีพอแมใชเวลา
อานหนังสือใหลูกฟง) มีตัวช้ีวัดความสุขในลักษณะท่ีเปนความสุขจาก “การให” (Giving) และการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน (ประเมินจากเวลาท่ีใชในการทําประโยชนเพื่อสาธารณะ) นอกจากน้ี ยังมีการ
ประเมินการใชเวลาท่ีเกี่ยวโยงกับมิติดานสิ่งแวดลอม (เวลาท่ีใชในมากข้ึนในการเดินทางไป-กลับ
ระหวางท่ีทํางานกับท่ีพัก ซ่ึงจะมีผลตอการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ) ซ่ึงเปนปญหา
สําคัญของประชาชนท่ีอยูอาศัยในเมืองใหญ อยางไรก็ตาม การนําตัวช้ีวัดดังกลาวมาประยุกตใชกับ
ประเทศไทยจะตองคํานึงถึงความสอดคลองและความแตกตางของบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ระดับของการพัฒนาประเทศ

4. การประเมินผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสวิตเซอรแลนด (MONET) ซ่ึงเช่ือมโยงและสะทอน
ถึงความเปนอยูท่ีดี และความสุขของประชาชน ใชการตั้งคําถามกับตนเองเพื่อการประเมิน 4 เร่ือง
หลัก คือ เรามีชีวิตท่ีดีหรือไม? (การตอบสนองความตองการพื้นฐานในชีวิต) เราจัดสรรหรือกระจาย
ทรัพยากรไดดีหรือไม? (ความเปนธรรม) เราไดเหลืออะไรไวใหลูกหลานบาง? (การดูแลปกปอง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม) และเราใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพหรือไม (การไดประโยชนท่ีไม
ขัดแยงกัน - Decoupling)

คําถามท้ัง 4 ขอ เปนคําถามท่ีเขาใจไดงาย สื่อความหมายและสรางความเขาใจกับสาธารณะ
ไดดี แตอยูบนพื้นฐานแนวคิดท่ีลุมลึก ครอบคลุมมิติการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกดาน รวมถึงความเปน
ธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับในอนาคต

นอกจากน้ี ตัวช้ีวัดของ MONET ยังมีตัวช้ีวัดการประเมินผลการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงผลกระทบ
ขามประเทศ คํานึงถึงผลกกระทบจากการพัฒนาประเทศสวิตเซอรแลนด ท่ีมีตอประเทศอื่นๆ ไมได
จํากัดขอบเขตการประเมินผลการพัฒนาเฉพาะในอาณาเขตประเทศของตน ตัวอยางตัวช้ีวัดเชน การ
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นําเขาวัสดุจากตางประเทศ การปลอยกาซเรือนกระจก การพึ่งพาพลังงาน การลงทุนตรงในประเทศ
กําลังพัฒนา รอยเทานิเวศ

กรณีดังกลาวขางตนเปนแนวคิดและตัวอยางท่ีดีตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เร่ืองประชาคมอาเซียน

5. ในชุดตัวช้ีวัดของ MONET มีตัวช้ีวัดท่ีสามารถใชในการประเมินองคประกอบของมิติการ
พัฒนาได 2 มิติรวมกัน ตัวช้ีวัดในลักษณะดังกลาวพัฒนามาจากแนวคิด 2 เร่ือง คือ เร่ืองความเปน
ธรรม และเร่ืองการไดประโยชนท่ีไมขัดแยงกัน

แนวคิดเร่ือง “ความเปนธรรม” เปนแนวคิดเช่ือมปฏิสัมพันธระหวางการพัฒนาท่ีย่ังยืนในมิติ
ดานเศรษฐกิจกับดานสังคม และระหวางมิติดานสังคมกับดานสิ่งแวดลอม  สําหรับแนวคิดเร่ือง “การ
ไดประโยชนที่ไมขัดแยงกัน” เปนแนวคิดท่ีเช่ือมปฏิสัมพันธระหวางมิติดานสิ่งแวดลอมกับมิติดาน
เศรษฐกิจ

จากแนวคิดเร่ืองความเปนธรรมและแนวคิดเร่ืองการไดประโยชนท่ีไมขัดแยงกัน ในชุดตัวช้ีวัด
ของ MONET จึงมีตัวช้ีวัดท่ีใชในการประเมินองคประกอบของมิติการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีคาบเกี่ยวกับ
(ตัวช้ีวัด 1 ตัว สามารถใชประเมินผลการพัฒนาท่ีย่ังยืนได 2 มิติรวมกัน – โปรดดูแผนภาพท่ี 2-6) ใน
ดานความเปนธรรม ตัวช้ีวัดท่ีใชประเมิน ไดแก ความยากจน ความชวยเหลือระหวางประเทศดานการ
พัฒนา และความเทาเทียม สําหรับในดานการไดประโยชนท่ีไมขัดแยงกัน ตัวช้ีวัดในการประเมินไดแก
การขนสงสินคา การเดินทางของบุคคล การใชพลังงาน และการบริโภคสิ่งของ

จากกรณีตัวช้ีวัดของ MONET ในประเด็นขางตน ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงตัวช้ีวัดใน
ลักษณะท่ีเปนตัวช้ีวัดท่ีใชประเมินความเช่ือมโยงหรือปฏิสัมพันธระหวางมิติดานตางๆ ของการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน และระหวางองคประกอบหลัก 6 ดานของความอยูเย็นเปนสุข การปรับปรุงตัวช้ีวัดในลักษณะ
ดังกลาวจะรองรับกับแนวคิดใหมๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาซ่ึงเปนโจทยของการศึกษาในโครงการน้ี เชน
แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” ซ่ึงเปนแนวคิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับการสรางความเปน
ธรรมทางสังคมและการลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม

6. มีขอนาสังเกตวา ตัวช้ีวัดหลายตัวของ MONET และ CIW ไมไดเปนตัวช้ีวัดแปลกใหม
หลายตัวเปนตัวช้ีวัดแบบเดียวกันกับท่ีใชอยูในประเทศไทย แตมีการวิเคราะหและใหความหมายท่ี
แตกตางไป สอดรับกับสถานการณปญหาและแนวคิดใหมเกี่ยวกับการพัฒนา เชน กรณีตัวช้ีวัดการ
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ปลอยกาซเรือนกระจก ไมไดมีความหมายเฉพาะมิติดานสิ่งแวดลอม แตมีความหมายรวมถึงการสราง
ความเปนธรรมระหวางคนรุนปจจุบันและอนาคต และความเปนธรรมของการพัฒนาระหวางประเทศ

นอกจากน้ี ตัวช้ีวัดหลายตัวของ MONET และ CIW เปนตัวช้ีวัดสําหรับประเมินวิถีการพัฒนา
(Means) ไมไดเปนตัวช้ีวัดผลการพัฒนา (Ends) ตัวอยางตัวช้ีวัดในลักษณะดังกลาว เชน เร่ืองการ
ขนสงสินคา เร่ืองการเดินทางของบุคคล เร่ืองเวลาท่ีใชในการเดินทาง เร่ืองการปลอยกาซเรือนกระจก
ฯลฯ การใชตัวช้ีวัดในลักษณะดังกลาวนาจะมีเหตุผลสําคัญเน่ืองมาจาก ตองการติดตามและวิเคราะห
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของปจจัยสําคัญตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบเช่ือมโยงตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เพื่อจะไดหาทางดําเนินการปรับเปลี่ยน ปองกัน และลดผลกระทบ
ในทางลบไดอยางเทาทันสถานการณ หากรอประเมินวัดผลจากการพัฒนาโดยตรง ปญหาผลกระทบ
ในหลายเร่ืองอาจไมสามารถปรับฟนคืนไดหรืออาจมีตนทุนดําเนินการสูง



บทที่ 3

การศึกษาทบทวนประเด็นการพัฒนาภายใต

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11

และแนวคิดทางการพัฒนาใหมจากตางประเทศ

ในบทน้ีจะเปนการศึกษาทบทวนประเด็นการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ซ่ึงจะเปนกรอบในการปรับปรุงตัวช้ีวัดอยูเย็นเปนสุข ให
สามารถทําหนาท่ีในการประเมินผลในการพัฒนาจากแผนได รวมท้ังมีการศึกษาทบทวนแนวคิด
ทางการพัฒนาใหมๆท่ีมีการพัฒนาข้ึนจากตางประเทศ เพื่ออาจเปนใชเปนนวัตกรรมในการปรับปรุง
ตัวช้ีวัดใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนําไปสูการวัดผลทางการพัฒนาท่ีครอบคลุมและชัดเจนมาก
ข้ึนดวย

3.1 การศึกษาทบทวนประเด็นการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11

การศึกษาเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ไดทําการทบทวน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาท่ีตองการสราง
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
โดยไดกําหนด 6 ยุทธศาสตร และ 9 ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ ซ่ึงจะนํามาพิจารณาปรับใชในการ
ปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยใหมีความเหมาะสม ตามบริบทและ
สภาพการณของสังคมไทยในปจจุบัน ดังน้ี

3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ไดกําหนดทิศทางของการสรางใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยเรงสราง
ภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
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สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศท่ี
ม่ันคงและย่ังยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 คือ

1.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ

1.1 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความ
หลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสราง
ภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเคร่ืองมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูล
ขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบ การคุมครองทางสังคมให
ครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน

1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย
การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวาง
หญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตาม
สิทธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชน
ดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี สงเสริมใหภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบ
การคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริม
บทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ



66

1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน
ของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐานของความไวเน้ือเช่ือใจและเกื้อกูล
กันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยท่ีถูกตองและ
เหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการ
ตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ
และมีความรับผิด รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความ
เทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยา
แกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมท้ังใน
ระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ให
ความสําคัญกับ

2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคูสมรสท่ีมี
ความพรอมใหมีบุตรเพิ่มข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับท่ีเปนอยูปจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปน
ความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย มี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
หลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยม
การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ

2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคน
ไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพ ควบคูกับ
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การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและ
การกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการ
สงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค
สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปญหาความขัดแยง
ทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให
ความสําคัญกับ

3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืนมุง
รักษา ปองกัน และคุมครองพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีท่ีดิน
เปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครอง
ท่ีดินทําประโยชนในพื้นท่ีดังกลาวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม เรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการท่ีดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมท่ีดี และวิถี
ชีวิตทางการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอยางตอเน่ือง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลิตใหท่ัวถึง สงเสริมการผลิตท่ีคงไวซ่ึง
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ความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ
พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ัง
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง

3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาใน
พื้นท่ีใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาใชในการ
สรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตร
และตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร

3.4 การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และ
แรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีตนทุนต่ําท่ีเปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคา
เสรี

3.5 การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึน สงเสริมใหเกษตรกร
ทําการเกษตรดวยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการจัดการ
และเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง รวมท้ัง
สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิต
และการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการ
เกษตรท่ีผลิตไดในชุมชนและท่ีเหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ัง
สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีใหเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหาร
ใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
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3.6 การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีใชเปนท้ังอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการใชพลังงานชีวภาพท่ีเกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกํากับดูแล
โครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ท้ังในสวนกลางและระดับพื้นท่ี
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการ
บริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีกอใหเกิดความม่ันคงดานอาหารและ
พลังงาน

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให
ความสําคัญกับ

4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน โดยสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับโครงสรางการคา
และการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซ่ึง
ครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรม
สรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและย่ังยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญา
ทองถิ่นทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนท้ังเชิง
พาณิชย สังคม และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรมมุง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศให
เช่ือมโยงการขนสงท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล
สรางความม่ันคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจให
เอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอ
เหตุการณ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนา
ระบบเตือนภัยแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และการ
บริหารจัดการดานการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
ใหบริการข้ันพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มข้ึน และเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ

5.1 การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน
อนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากลปรับปรุง
กฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส
เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบ
การผลิตกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคมุงพัฒนา
พื้นท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดน รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชน
รวมกันท้ังดานความม่ันคงและเสถียรภาพของพื้นท่ี

5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสราง
ความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับสากล
ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ท่ีเปนการ
ปองกันสินคาและบริการนําเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน

5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค
เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมีสวน
รวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยู รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม

5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ
เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือใน
การกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค
สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน
คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
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5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ
กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนาศักยภาพ
และความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนี
เขาเมืองท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเช้ือและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม
และโรคระบาดซํ้า

5.7 การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการท่ีนําสูการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพิ่มข้ึน
ในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค

5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว เปนการสรางองค
ความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมท่ีไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไมสามารถปรับตัวไดทัน

5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปน
ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศท่ีไม
แสวงกําไร

5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความ
ใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค
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6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ให
ความสําคัญกับ

6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุง
รักษาและฟนฟูพื้นท่ีปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปน
เคร่ืองมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้า
เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนสงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสราง
พื้นฐานดานทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ

6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
กับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนท่ีและจัดลําดับ
พื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
การจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลัก
สากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอม และ
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ

6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอการคา
และการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคาและขอตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและ
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กําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ สงเสริมใหผู
สงออกทําคารบอนฟุตพร้ินท (Carbon Footprint) และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวของกับกรอบความตกลง และ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสรางทักษะ
การเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือลด
ความเสี่ยงอันตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน
และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ

6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู
ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ

3.1.2 ประเด็นการพัฒนา 9 ประเด็น

เกิดจากการประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พรอมท้ังการวิเคราะหจุดออนและขอจํากัดท่ีเปนจุดเสี่ยงของ
ประเทศ รวมท้ังภูมิคุมกันท่ีจะตองเรงเสริมสรางใหเขมแข็งมากข้ึนในสังคมไทย มีรายละเอียดดังน้ี

1. การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางยั่งยืน คือมุงพัฒนาคนไทยใหมี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะหสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคใฝเรียนรูมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีดี
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งาม รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่น ควบคูกับการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญาและแหลงเรียนรูในระดับชุมชน

2. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึง ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคา
และการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
เศรษฐกิจในประเทศปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค และการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนฐาน
ของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค สรางความเขมแข็ง
ภาคเกษตรและความม่ันคงดานอาหาร พรอมท้ังขยายเศรษฐกิจฐานรากใหมีความหลากหลายและ
แข็งแกรงมากข้ึน มีระบบคาจางแรงงานและสวัสดิการแรงงานท่ีเปนธรรม มีการคุมครองแรงงานท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะและความรูท้ังดานการผลิต
และการบริหารจัดการ การเขาถึงทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเงินฐานรากและ
ระบบการออมท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพท่ีม่ันคง รวมท้ังพัฒนาระบบการ
คุมครองทางสังคมใหมีคุณภาพและครอบคลุมอยางท่ัวถึง

3. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและ
ธุรกิจเอกชน ใหเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคมไทย มุงยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการความรู ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจท่ีใหผลประโยชนตอบแทนคืนสูสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมท้ังกระตุนชุมชนและภาคประชาสังคมรวมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ และสงเสริมให
ชุมชนสามารถเช่ือมโยงทิศทางการพัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค อาเซียน และโลก

4. การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขงขันและระบบการแขงขันที่เปนธรรม เนนการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ควบคูกับการพัฒนากําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง บริหาร
จัดการโลจิสติกส พัฒนาการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ พัฒนาระบบราง พัฒนาบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง และสรางความม่ันคงดานพลังงาน รวมท้ังปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวของใหเหมาะสมและทันตอสถานการณ

5.การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุนสวนการพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค เนนสรางความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการ
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ขยายตัวดานการคา การลงทุนผานการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนและขามแดน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคเอเชียใต

6.การเตรียมความพรอมของไทยเขาสูประชาคมอาเซียน ใหความสําคัญในการสราง
ความตระหนักในความสําคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน พัฒนาขีด
ความสามารถของผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดและใชประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พัฒนาทักษะแรงงานใหมีความสามารถเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมท้ังการปรับกฎ
ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบันใหสอดรับกับกติกาของอาเซียน

7.การบริหารจัดการนํ้าและที่ดินเพื่อสนับสนุนความม่ันคงดานอาหารและการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ มุงพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน พัฒนา
ระบบโครงขายกระจายนํ้า และความม่ันคงดานนํ้าอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชนํ้า ฟนฟูและพัฒนาดินท่ีเสื่อมสภาพใหเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดิน
ในเขตอนุรักษ ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบ กระจายการถือครองท่ีดินใหเปนธรรม และ
ปองกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดินของเกษตรกรรายยอย

8.การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการวางแผนรองรับและจัดการปญหาท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นเพื่อรองรับภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดาน
สิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน

9.การบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม พัฒนาระบบราชการ
และขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวน
รวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และสรางความ
เปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
แกประชาชนทุกกลุม
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3.2 การศึกษาทบทวนแนวคิดใหมดานการพัฒนาจากตางประเทศ

เน้ือหาในสวนน้ีเปนการทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญท่ีไดมีการอภิปรายและกลาวถึงท้ังในเวที
ระหวางประเทศและการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศรวมท้ังมีการพูดถึงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ดวย ไดแก เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) การเติบโตสี
เขียว (green growth) สังคมคารบอนต่ํา (low carbon society) อุตสาหกรรมสีเขียว (green industry)
นอกจากน้ี ยังไดทําการทบทวนแนวคิดรอยเทานิเวศ (ecological footprint) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดรับ
ความสนใจอยางมากในปจจุบันและมีการจัดทําดัชนีรอยเทานิเวศและขีดความสามารถทางชีวภาพของ
ประเทศตางๆ โดยองคกร Global Footprint Network

มีขอควรสังเกตวาแนวคิดใหมดานการพัฒนาท่ีถูกนําเสนอในชวงระยะหลัง สวนใหญจะเปน
แนวคิดท่ีมุงเนนการจัดการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจากกระแสความตื่นตัวตอปญหาวิกฤติ
สิ่งแวดลอมโลกหลายดานท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะกรณีปญหาโลกรอนและปญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปนตัวอยางรูปธรรมชัดเจนท่ีสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาท่ี “ไมย่ังยืน”
ดังน้ัน แนวคิดสําคัญใหมๆ ดังกลาวจะมีผลเกี่ยวโยงคอนขางมากตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็น
เปนสุขในมิติดานสิ่งแวดลอม และบางสวนเกี่ยวโยงกับมิติดานเศรษฐกิจ

3.2.1 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

“เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) เปนวาระสําคัญของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)) ค.ศ.
2012 หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “การประชุม Rio+20” จัดข้ึนระหวางวันท่ี 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล องคการสหประชาชาติ (โดยโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ หรือ UNEP) เสนอและผลักดันแนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนและขจัดความยากจน” ข้ึนมาเพื่อพยายามแกไขปญหาการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน โดยเห็นวา
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใหสราง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม จนเกิดความไมสมดุลระหวางสามเสาหลัก
ของการพัฒนาท่ีย่ังยืนดังเชนท่ีผานมา

อยางไรก็ตาม ดวยความแตกตางในมุมมองเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวระหวางกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาและกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว สงผลใหเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 ท่ีใชช่ือวา “อนาคตท่ี
เราตองการ” (The Future We Want) มิไดสรางความชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมากนัก
หากแตไดระบุอยางกวางวา “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy Policy) เปนเคร่ืองมือหน่ึง
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ในการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน (a vehicle to deliver sustainable development) โดยใหแตละ
ประเทศเลือกกําหนดรูปแบบและแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของตนเองโดย
อิสระ แตใหสอดคลองกับหลักการของปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration
on Environment and Development) และแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Agenda 21)

ท้ังน้ี หากพิจารณาความหมายของเศรษฐกิจสีเขียวท่ีระบุในเอกสารเตรียมการประชุม (Zero
Draft) (ขอ 26) UNEP ไดใหความหมายวา เศรษฐกิจสีเขียวเปนเคร่ืองมือเพื่อบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ชวยปกปองและเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพดานทรัพยากร สงเสริมรูปแบบการผลิต
และการบริโภคท่ีย่ังยืนและขับเคลื่อนโลกไปสูการพัฒนาแบบคารบอนต่ํา ท้ังน้ี เศรษฐกิจสีเขียวไมไดมี
ลักษณะเปนชุดกติกาท่ีตายตัว แตเปนกรอบการตัดสินใจท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิด
การบูรณาการสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม) (บัณฑูร
เศรษฐศิโรตม, 2555)

จุดเนนท่ีสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การเปลี่ยนทิศทางการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน
ไปสูการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดและการสรางความเขมแข็งของการบริการของระบบนิเวศ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา บริการสาธารณสุขและสถาบันเพื่อสรางความเปนธรรมและประโยชน
ทางสังคม นโยบายและการลงทุนในสาขาเหลาน้ีจะชวยสรางงานและรายได ท้ังน้ี ในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวน้ันจะตองคํานึงวา นโยบายท่ีจะกําหนดข้ึนน้ันจะกอใหเกิดประโยชน
รวม (co-benefits) ระหวางสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือไม

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว
ในป ค.ศ. 2012 UNEP ไดเผยแพรรายงาน “การวัดความกาวหนาของการพัฒนาสูเศรษฐกิจสี

เขียว” (Measuring Progress towards an Inclusive Green Economy) เพื่อนําเสนอกรอบตัวช้ีวัดท่ี
ประเทศตางๆ สามารถนําไปใชในการวัดความกาวหนาของการเปนเศรษฐกิจสีเขียว โดย UNEP ได
แปลงแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวมาเปนตัวช้ีวัดเพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเด็น กําหนด
เปาหมายและประเมินความกาวหนาในการดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของแตละประเทศ
โดยไดแบงตัวช้ีวัดออกเปน 3 ชุด ไดแก 1) ชุดตัวช้ีวัดประเด็นและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 2) ชุด
ตัวช้ีวัดการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว และ 3) ชุดตัวช้ีวัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจสี
เขียวตอคุณภาพชีวิตและความเปนธรรมในสังคม ท้ังน้ี UNEP ไดช้ีแจงวา ตัวช้ีวัดท่ีเสนอในรายงานน้ี
เปนเพียงตัวอยางตัวช้ีวัดท่ี UNEP นําเสนอเทาน้ัน ประเทศตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามบริบท
ของแตละประเทศ ตัวอยางตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีนําเสนอ ดังแสดงในตารางท่ี 3-1
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ตารางที่ 3-1: ตัวอยางตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy indictors) ท่ีเสนอโดย UNEP

ชุดตัวชี้วัด ประเด็น ตัวชี้วัด
ชุดตัวชี้วดั
ประเดน็และ
เปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม
(Indicators for
environmental
issues and
targets)

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate
change)

 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (ตัน/ป) (Carbon
emissions (ton/year))

 สัดสวนพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา (%) (Renewable
energy (share of power supply) (%))

 การบริโภคพลังงานตอประชากร (บีทียู/คน) (Energy
consumption per capita (Btu/person)

การจัดการระบบนิเวศ
(Ecosystem
management)

 พื้นท่ีปา (เฮกตาร) (Forestland (ha))
 ความเครียดของน้ํา (Water stress)* (%)
 พื้นท่ีอนุรักษท้ังบนบกและทะเล (เฮกตาร) (Land and

marine conservation area (ha))
การใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ
(Resource efficiency)

 ผลิตภาพในการใชพลังงาน (บีทียู/USD) (Energy
productivity (Btu/USD))

 ผลิตภาพในการใชวัสดุ (ตัน/USD) (Material productivity
(ton/USD))

 ผลิตภาพในการใชน้ํา (ลบ.ม./USD) (Water productivity
(m3/USD))

 ผลิตภาพตอการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (ตัน/USD)
(CO2 productivity (ton/USD))

การจัดการสารเคมีและ
ของเสีย (Chemicals
and waste
management)

 สัดสวนการเก็บรวบรวมของเสีย (%) (Waste collection (%))
 สัดสวนการนําของเสียมาใชซ้าํและนํากลับมาใชใหม (%)

(Waste recycling and reuse (%))
 ปริมาณการเกิดของเสีย (ตัน/ป) หรือพื้นท่ีฝงกลบ (เฮกตาร)

(Waste generation (ton/year) or landfill area (ha))
ชุดตัวชี้วดัการ
กําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียว
(Indicators for
green economy
policy
interventions)

การลงทุนสีเขียว
(Green investment)

 สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (% ของ GDP)
(R&D investment (% of GDP))

 สัดสวนการลงทุนในภาคสินคาและบริการสีเขียว (USD/ป)
(EGSS investment (USD/year))

การปฏิรูประบบการ
คลังสีเขียว (Green
fiscal reform)

 เงินอุดหนุนน้ํามันเชื้อเพลิง น้าํและประมง (USD or %)
(Fossil fuel, water and fishery subsidies (USD or %))

 การจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิ (USD or %) (Fossil fuel
taxation (USD or %))

 เงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน (USD or %) (Renewable
energy incentive (USD or %))
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ชุดตัวชี้วัด ประเด็น ตัวชี้วัด
การประเมินมลูคา
ผลกระทบภายนอก
และการใหบริการของ
ระบบนิเวศ (Pricing
externalities and
valuing
ecosystem service)

 ราคาการซื้อขายคารบอน (USD/ตัน) (Carbon price
(USD/ton))

 มูลคาการบริการระบบนิเวศ (เชน การจัดหาแหลงน้ํา) (Value
of ecosystem services (e.g., water provision))

การจัดซื้อจดัจางสีเขียว
(Green procurement)

 คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางสเีขียว (USD/ปและ %)
(Expenditure in sustainable procurement (USD/year and
%))

 ประสิทธภิาพในการใชวสัดุและการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของโครงการภาครัฐ (ตัน/USD) (CO2

and material productivity of government operations
(ton/USD))

การอบรมเพิ่มทักษะ
งานสีเขียว (Green job
skill training)

 คาใชจายในการจัดอบรม (USD/ป และ %/GDP) (Training
expenditure (USD/year and % of GDP))

 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการอบรม (คน/ป)(Number of people
trained (person/year))

ชุดตัวชี้วดั
ผลกระทบของ
นโยบาย
เศรษฐกิจสีเขียว
ตอคุณภาพชีวิต
และความเปน
ธรรมในสังคม
(Indicators for
green economy
policy impacts
on well-being
and equity)

การจางงาน
(Employment)

 สาขากอสราง (จํานวนคน, %) (Construction (person, %))
 สาขาการปฏิบัติการและการจดัการ (จํานวนคน, %)

(Operation and management (person, %))
 รายไดท่ีเกิดขึ้น (USD/ป) (Income generated (USD/year))
 สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient)

ผลการดําเนินงานของ
ภาคการผลิตสินคาและ
บริการสีเขียว (EGSS
performance)

 มูลคาเพิ่ม (USD/ป) (Value added (USD/year))
 การจางงาน (จํานวนงาน) (Employment (jobs))
 ประสิทธภิาพในการใชวสัดุและการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด (เชน ตัน/USD) (CO2 and material
productivity (e.g., USD/ton))

ความมั่งค่ังโดยรวม
(Total wealth)**

 มูลคาของฐานทรัพยากร (USD) (Value of natural resource
stocks (USD))

 มูลคาการจางงาน (จํานวนงาน) (Net annual value
addition/removal (USD/year))

 อัตราการรูหนังสือ (%) (Literacy rate (%))
การเขาถึงทรัพยากร
(Access to

 การเขาถึงแหลงพลังงานสมัยใหม (พลังงานสิ้นเปลือง อาทิ
น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ไฟฟา ถานหิน) (%) (Access
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ชุดตัวชี้วัด ประเด็น ตัวชี้วัด
resources) to modern energy (%))

 การเขาถึงบริการน้ํา (%) (Access to water (%))
 การเขาถึงบริการสุขาภบิาล (%) (Access to sanitation (%))
 การเขาถึงบริการสุขภาพ (%) (Access to health care (%))

สุขภาพ
(Health)

 ระดับสารเคมีอันตรายในน้ําดืม่ (กรัม/ลิตร) (Level of
harmful chemicals in drinking water (g/litre))

 จํานวนผูเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการ
สัมผัสมลพิษทางอากาศ (จํานวนคน)(Number of people
hospitalized due to air pollution (person))

 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนตอประชากร 1
แสนคน (Road traffic fatalities per 100,000 inhabitants
(transport related))

หมายเหตุ (เพิ่มเติมโดยผูเขียน):
*วัดความขาดแคลนนํ้าจืด (Fresh water) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อความแหงแลงของพื้นที่เพิ่มขึ้น
**แนวคิดเดียวกับ Inclusive wealth (ความมั่งคั่งครอบคลุม) ซ่ึงเปนวิธีการประเมินความยั่งยืนวิธีหน่ึงโดยการขยาย
กรอบแนวคิดเร่ือง “ความมั่งคั่ง” ใหครอบคลุมการใชและสะสมทุนทกุประเภท (ทุนธรรมชาติ สินคาทุน ทุนมนุษย ทุน
ทางสังคม)
ที่มา: United Nations Environment Programme (UNEP)(2012)

สําหรับตัวช้ีวัดชุดท่ี 1 น้ัน UNEP มองวาเปนตัวช้ีวัดท่ีใชกําหนดเปาหมายในแตละประเด็น
และประเมินผลของการพัฒนา โดย UNEP ใหความสําคัญกับประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมกอน สวน
ตัวช้ีวัดชุดท่ี 2 จะเปนการประเมินการกําหนดมาตรการหรือเคร่ืองมือตางๆ น่ันคือ ตัวช้ีวัดท่ีประเมิน
วิธีการ หรือแนวทางการพัฒนา (means) ตัวช้ีวัดชุดท่ี 3 มีความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดชุดท่ี 2 โดยมุงท่ี
จะประเมินผลของการกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมดวย เชน
การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมโดยมีเปาหมายเพื่อลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดแตก็สงผลตอการสรางรายไดและสรางงานดวย

แมวา UNEP จะนําเสนอชุดตัวช้ีวัดดังกลาวขางตน แตก็มิไดเสนอใหจัดทําเปนดัชนี
(composite index) เน่ืองจากตระหนักถึงความยากในการหาหนวยการวัดมูลคาท่ีแนนอนและการหา
ขอสรุปในการใหคะแนน รวมท้ังความซับซอนและความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันระหวางตัวช้ีวัดดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

ประเด็นทาทาย คือ การพัฒนาชุดตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวและระบบการจัดทําและวิเคราะห
ขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ เพื่อใหผลการประเมินตามตัวช้ีวัดสามารถเปรียบเทียบ
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ระหวางประเทศได รวมท้ังการเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการเก็บรวบรวม
และประเมินขอมูลเพื่อประเมินตามตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีจัดทําข้ึน

หากพิจารณาความเช่ือมโยงระหวางตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวและดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ จะเห็น
ไดวา ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวจะครอบคลุมท้ังการวัดเปาหมายในดานสิ่งแวดลอมและการติดตามการ
กําหนดนโยบายของรัฐและเอกชน (โดยเฉพาะการลงทุน) ท่ีจะบรรลุเปาหมายสิ่งแวดลอมและสงผลตอ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย (ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม) การศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวชวยช้ีใหเห็นถึงมุมมองขององคกรระหวางประเทศตอการกําหนดนโยบายและ
มาตรการเศรษฐกิจสีเขียวท่ีคาดวาจะนําไปสูการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเราจะเห็นวาไดวา
UNEP ไดจําแนกประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีเปนตัวบงช้ีความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมในระดับโลก 4 ประเด็น
หลัก ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) การจัดการระบบนิเวศ 3) การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 4) การจัดการสารเคมีและของเสีย ดังน้ัน ประเด็นหลักและตัวอยางตัวช้ีวัดท่ีเสนอ
ภายใตประเด็นหลักท้ังสี่น้ี สามารถนํามาพิจารณาในการกําหนดตัวช้ีวัดหลักของดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ
ของประเทศไทย

จากการพิจารณาตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวเทียบกับตัวช้ีวัดในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ ท่ีเสนอโดย
สศช. จะเห็นไดวา บางตัวช้ีวัดไดมีการเสนอในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ แลว เชน พื้นท่ีปา พื้นท่ีอนุรักษ
การจัดการของเสีย (แตกตางในมุมมองวิธีการจัดการ)  เปนท่ีนาสังเกตวา ตัวช้ีวัดประเด็นและ
เปาหมายดานสิ่งแวดลอมบางตัวช้ีวัดมิไดเปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลกระทบสุดทาย (ends) ของการ
พัฒนาในมิติสิ่งแวดลอม เชน สัดสวนพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา ผลิตภาพในการใชพลังงาน
หากแตเปนตัวช้ีวัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในการดําเนินงานท่ีจะนําไปสูการสรางความย่ังยืนของระบบ
นิเวศ เชนเดียวกับชุดตัวช้ีวัดการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเปนตัวช้ีวัดท่ีประเมินวิธีการหรือ
แนวทางการพัฒนา (means) ซ่ึงสามารถนํามาพิจารณาเพิ่มเติมเปนตัวช้ีวัดเสริมในดัชนีอยูเย็นเปนสุข
ได อยางไรก็ดี ตัวช้ีวัดท่ีเสนอหลายตัวช้ีวัดยังไมมีการจัดเก็บขอมูล (หรือมีการจัดเก็บแตยังไม
ครบถวน) ในประเทศไทยซ่ึงสามารถจัดทําเปนขอเสนอแนะเพื่อการจัดเก็บขอมูลตอไปในอนาคต

3.2.2 การเติบโตสีเขียว (Green growth)

ในขณะท่ี UNEP ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) องคการ
เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) ไดเสนอแนวคิดท่ีคลายกัน คือ “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) โดยใน
รายงาน Towards Green Growth (OECD, 2011a) ไดใหนิยาม “การเติบโตสีเขียว” วาหมายถึง “การ
กระตุนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขณะสรางหลักประกันวา ทุนธรรมชาติยังคงค้ําจุนใน
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การจัดหาทรัพยากรและบริการดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความอยูดีมีสุขของประชาชน จะ
ทําเชนน้ีได การเติบโตสีเขียวจะตองกระตุนใหมีการลงทุนและการคิดคนนวัตกรรมท่ีจะรองรับการ
เติบโตอยางย่ังยืนและสรางโอกาสใหมๆ ทางเศรษฐกิจ”

เงื่อนไขสําคัญของการเติบโตสีเขียว คือ การใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อลดแรง
กดดันทางสิ่งแวดลอม และดวยเหตุท่ีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองอาศัยนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการแทรกแซงเชิงนโยบายของรัฐ (เชน การปรับเปลี่ยนมาตรการทางการคลังหรือ
กฎระเบียบท่ีในอดีตมิไดคํานึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม) การเติบโตสีเขียวจึงตองอาศัยการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุนและเปนพลวัตร รวมท้ังการปรับนโยบายตางๆ ใหคํานึงถึงผลท่ีเกิด
ตอสิ่งแวดลอมและทุนธรรมชาติ

การดําเนินการตามยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียวจะตองใชเคร่ืองมือหลายอยางผสมผสานกันท่ี
พัฒนาจากชุดนโยบาย 2 สวน ไดแก 1) ชุดนโยบายท่ีกําหนดเงื่อนไขการออกมาตรการท่ีเอื้อตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษทุนทางธรรมชาติ เชน นโยบายเกี่ยวกับภาษีและการ
แขงขัน เสริมดวยนโยบายดานนวัตกรรมท่ีจะชวยใหเราใชทุนทางธรรมชาติไดอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ชุดนโยบายท่ีประกอบดวยนโยบายท่ีมุงเปาไปท่ีการสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและทําใหมลพิษมีตนทุนสูงข้ึน (กลาวคือ ผูกอมลพิษจะตอง
มีรับผิดชอบตนทุนสิ่งแวดลอมท่ีสูงข้ึน) นโยบายในชุดน้ีจะเปนการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร (เชน
ภาษีสิ่งแวดลอม การสรางตลาดซ้ือ-ขาย ใบอนุญาตปลอยมลพิษ) รวมกับเคร่ืองมือเชิงนโยบายอื่นๆ

อยางไรก็ดี OECD เห็นวา แมวาภาครัฐจะใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร (ควบคูกับเคร่ืองมือ
อื่นๆ) มาทําใหภาคเอกชนและประชาชนตองจายเงินเพื่อสิ่งแวดลอมมากข้ึน (ผูกอมลพิษเปนผูจาย)
แตในบางคร้ัง แรงเสียดทานทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะสูงมากจนทําใหสังคมยอมท่ีจะจายเงิน
มากกวาท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลง (เชน ประชาชนอาจจะคุนชินกับ
ราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึน จนไมสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชรถมากนัก) ดวยเหตุน้ี OECD
จึงเห็นวา ควรจะตองเนนการสรางขีดความสามารถในการคิดคนนวัตกรรมท่ีจะนําไปสูการคนพบ
เทคโนโลยีใหมเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมและนําไปสูรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหมๆ หรือท่ี
เรียกวา “นวัตกรรมสีเขียว” (green innovation) โดยนวัตกรรมจะชวยกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของทุนธรรมชาติและสามารถลดตนทุนในการจัดการความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนได1

1 สฤณี อาชวานันทกุล (2555) ใหความเห็นวา การที่ OECD เนนคําวา “การเติบโต” (growth) จึงไดเนนเร่ือง
“นวัตกรรม” ในธุรกิจสีเขียวเปนพิเศษ เน่ืองจากถาไมเนนนวัตกรรม เศรษฐกิจอาจเติบโตไมได เพราะ “การลงทุน”
ในทุนธรรมชาติยอมมีตนทุน ถาไมมีนวัตกรรมเราก็ตอง “ลด” กิจกรรมทางเศรษฐกิจลงเพื่อดูแลส่ิงแวดลอม กลาวอีก
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เพื่อท่ีจะขับเคลื่อนใหเกิดนวัตกรรมสีเขียวน้ัน OECD เสนอแนะใหยุทธศาสตรการเติบโตสี
เขียวจะตองแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเกิดนวัตกรรมสีเขียวกอน 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก 1) การ
ประเมินมูลคาของผลกระทบภายนอกดานสิ่งแวดลอม เชน ราคาซ้ือขายคารบอนจะสรางแรงจูงใจให
เกิดการคิดคนนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตราคาซ้ือขายคารบอนใน
ปจจุบันยังอยูในระดับต่ํา จึงไมจูงใจใหเกิดนวัตกรรม  2) การครอบงําหรืออิทธิพลของเทคโนโลยีและ
ระบบท่ีมีอยูอาจเปนอุปสรรคตอเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะแขงขันได  3) มาตรการทางดานการคาและการ
ลงทุนของประเทศตางๆ รวมไปถึงปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญหาเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
และการเผยแพรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ยังตองอาศัยการกําหนดนโยบายในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขาย (network infrastructure) ท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยียุคหนา
โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีในสาขาพลังงาน นํ้า ขนสงและเครือขายการติดตอสื่อสาร

หากเปรียบเทียบแนวคิดการเติบโตสีเขียวกับเศรษฐกิจสีเขียว จะพบวา มีความคลายคลึงใน
ประเด็นตางๆ หลายประเด็น อาทิ การเนนยํ้าเร่ืองการกําหนดนโยบายและการลงทุนท่ีจะกอใหเกิด
ประโยชนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงผลทางสังคมโดยเฉพาะการจางงานและการ
ขจัดความยากจน อยางไรก็ดี แนวคิดการเติบโตสีเขียวจะเนนการสรางนวัตกรรมสีเ ขียว (Green
innovation) ควบคูไปกับการลงทุนสีเขียวดังท่ีกลาวขางตน ในขณะท่ีเศรษฐกิจสีเขียวเนนการลงทุนสี
เขียวท่ีกอใหเกิดประโยชนรวมในดานเศรษฐกิจและสังคมดวย (เชน การสรางรายไดและการจางงาน)

ตัวชี้วัดการเติบโตสีเขียว

เชนเดียวกับเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีตัวช้ีวัด OECD ไดจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อวัดความกาวหนาของ
การพัฒนาไปสูการเติบโตสีเขียว ในรายงานท่ีช่ือวา Towards Green Growth: Monitoring Progress -
OECD Indicators (OECD, 2011) ไดเสนอกรอบแนวคิดของตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียวภายใตระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการผลิตและการบริโภคและมีความเช่ือมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีปจจัย
ภายนอก คือ นโยบายและมาตรการของรัฐและเอกชนท่ีจะสรางโอกาสในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ไปสูไปในทิศทางของการเติบโตสีเขียวผานการคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีและเคร่ืองมือในการ
กํากับดูแลและจัดการท่ีจะชวยลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอมได (ดูแผนภาพท่ี 3-1)

นัยหน่ึง คือ ถาไมมีนวัตกรรม เราก็ตองยอมเสียสละการบริโภคหรือความสะดวกสบายบางอยางในชีวิต ยกตัวอยาง
เชน ถาไมมีนวัตกรรมแบตเตอร่ีหรือเชื้อเพลิงสะอาดที่ดีพอมาทดแทนนํ้ามัน คนก็ตองยอมใชรถยนตนอยลงเพื่อลด
ปญหามลพิษ
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แผนภาพที่ 3-1: กรอบแนวคิดของตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียว (Framework for Green Growth
Indicators)

ที่มา: เว็บไซต OECD http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm

จากกรอบแนวคิดดังกลาว OECD ไดแบงกลุมตัวช้ีวัดออกเปน 4 กลุม ไดแก
1) ตัวช้ีวัดผลิตภาพการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการผลิตและการบริโภค (indicators

monitoring the environmental and resource productivity of production and
consumption)

2) ตัวช้ีวัดฐานทรัพยากรธรรมชาติ (indicators describing the natural asset base)
3) ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของมนุษยในมิติสิ่งแวดลอม (indicators monitoring the

environmental dimension of quality of life)
4) ตัวช้ีวัดนโยบายและโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีมีตอการเติบโตสีเขียว (indicators describing

policy responses and economic opportunities)
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นอกจาก 4 กลุมตัวช้ีวัดแลว OECD ยังไดเพิ่มชุดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับบริบททางดานเศรษฐกิจ-
สังคมและลักษณะของการเติบโต (socio-economic context and characteristics of growth) เปน
ตัวช้ีวัดเสริมอีกดวย  ตารางท่ี 3-2 แสดงหัวขอและตัวช้ีวัดท่ีเสนอ รวม 23 ตัวช้ีวัด (มีขอสังเกตวา มี
บางตัวช้ีวัดท่ีมีการเสนอตัวช้ีวัดยอยซ่ึงทําใหจํานวนตัวช้ีวัดท้ังหมดมีมากกวา 23 ตัวช้ีวัด) โดยในกลุม
ตัวช้ีวัดท่ี 4 มี 2 ตัวช้ีวัดท่ียังมิไดกําหนดรายละเอียด (Environmentally related subsidies และ
Environmentally expenditure: level and structure) และมีหัวขอท่ียังมิไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด ไดแก
Regulations and management approaches และ Training and skill development ท้ังน้ี OECD
(2011b) ไดช้ีแจงวา ตัวช้ีวัดท่ีเสนอน้ัน บางตัวช้ีวัดยังไมสามารถวัดไดในปจจุบันซ่ึงจําเปนตองมีการ
จัดทําขอมูลตอไป อีกท้ังยังตองมีการจัดทําชุดตัวช้ีวัดหลัก (a small set of ‘headline’ indicators) เพื่อ
สื่อสารกับผูกําหนดนโยบายและประชาชนตอไป

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว จะเห็นไดวา ตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียวจะ
มีประเด็นและจํานวนตัวช้ีวัดท่ีมากกวาตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเ ขียว เชน ตัว ช้ีวัดท่ีประเมินฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียวจะดูท้ังทรัพยากรนํ้า การอนุรักษพื้นท่ีปา ทรัพยากร
ประมง ทรัพยากรแร ทรัพยากรดินและสัตวปา ในขณะท่ีเศรษฐกิจสีเขียวจะเนนเพียง 3 ตัวช้ีวัด คือ
พื้นท่ีปา ความเครียดของนํ้า และพื้นท่ีอนุรักษท้ังบนบนและทะเล

นอกจากน้ี จากท่ีตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียวมุงเนนการลงทุนและนวัตกรรมสีเขียว จึงไดกําหนด
ตัวช้ีวัดในเร่ืองน้ีหลายตัวช้ีวัดและมีความเฉพาะเจาะจงมากกวาตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว เชน ใน
ประเด็นการลงทุนสีเขียว ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวจะใชตัวช้ีวัดอยางกวาง คือ สัดสวนการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนา ควบคูกับตัวช้ีวัดสัดสวนการลงทุนในภาคสินคาและบริการสีเขียว ในขณะท่ีตัวช้ีวัด
การเติบโตสีเขียว จะกําหนดตัวช้ีวัดคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการเติบโตสีเขียว
โดยดูสัดสวนงานวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสีเขียว รวมไปถึงการ
ดูสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนจํานวนการผลิตผลงานนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมในทุกสาขา ในสวนประเด็นตัวช้ีวัดท่ีคลายคลึงกัน จะเปนประเด็นเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
(พลังงาน นํ้า วัสดุและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด) ในการกระบวนการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืนมากข้ึนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Eco-
Efficiency)

แนวคิด “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Eco-Efficiency) มาจากการรวมกันของคําวา
“Ecology” และ “Economy” เปนแนวคิดท่ีเผยแพรเปนคร้ังแรกโดย 2 นักวิจัยชาวสวิตเซอรแลนดในป
พ.ศ. 2533 หลังจากน้ันไมนานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมโลก (World Business Council
for Sustainable Development: WBCSD) ซ่ึงเปนการรวมตัวระหวางกลุมบริษัทช้ันนําระหวาง
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ประเทศกวา 130 บริษัท จาก 30 ประเทศท่ัวโลกไดใหคําจํากัดความของ “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ” อยางเปนทางการในป พ.ศ.2554 วาหมายความถึง “การนํามาซ่ึงการแขงขันกันใน
ศักยภาพดานการผลิต และการบริการโดยมีจุดประสงคท่ีจะตอบสนองความตองการของมนุษยและ
นํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีการแขงขันดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะตองตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีมีตอระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในระดับท่ีอยางนอยตองสอดคลองกับความสามารถ
ของโลกใบน้ีท่ีจะรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากการแขงขันดังกลาวได”

แนวคิด “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” มีวัตถุประสงคสําคัญดังน้ี

1) พยายามลดการบริโภคทรัพยากร (Reducing the consumption of resources)
หมายความรวมถึงการพยายามลดการใชวัตถุดิบตั้งตนในการผลิต พลังงาน นํ้าและท่ีดิน สงเสริมการ
ใชซํ้า (Reuse) และการแปรใชใหม (Recycle) ของผลิตภัณฑ

2) พยายามลดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (Reducing the impact on nature) หมายรวมถึง
การลดการปลอยของเสีย ไดแก นํ้าท้ิง ขยะ และสารพิษ ออกสูสิ่งแวดลอม

3) เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ และการบริการ (Increasing product or service value) หมายถึง
ความพยายามท่ีจะทําใหผูบริโภคไดรับผลประโยชนจากผลิตภัณฑ สินคาและการบริการสูงสุด โดย
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาตินอยท่ีสุด2

การนําหลักการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใชกับภาคธุรกิจน้ัน สามารถชวยใหธุรกิจ
เกิดผลกําไรท่ีเพิ่มมากข้ึน จากการพยายามลดการใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบตั้งตน และพลังงาน
รวมถึงลดการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มี
ความจําเปนท่ีตองนําเคร่ืองมือทางสิ่งแวดลอม (Environment Tools) เขามาประยุกตใช ท้ังในสวน
ของการประเมินผลกระทบ และการปรับปรุงผลิตภัณฑหลังการทราบสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑ หรือธุรกิจอยูแลว ซ่ึงเคร่ืองมือสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญตอประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ไดแก การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) เทคโนโลยีสะอาด
(Cleaner Technology: CT) และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design:
Eco-Design)3

2 www.en.mahidol.ac.th/EI/article/article1.doc
3 นอกจากแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแลว ยังมีแนวคิดที่คลายคลึงกัน คือ แนวคิด “การเพิ่มผลิตภาพสี
เขียว” (Green Productivity: GP) เสนอโดย Asian Productivity Organization (2008) http://www.apo-
tokyo.org/00e-books/GP-14_GP_GSC_Manual.htm
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ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับผลิตภาพการใชทรัพยากร /วัตถุดิบและพลังงานและการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในภาคการผลิตและภาคบริโภคเปนประเด็นใหมท่ีประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยัง
มิไดมีการจัดเก็บขอมูลอยางครบถวน แตเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว/การ
เติบโตสีเขียว

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดของดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ รวมกัน กรอบแนวคิด
ตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียวจะมีตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลการพัฒนา (ends) ในมิติสิ่งแวดลอม 2 กลุม คือ กลุม
ท่ีประเมินฐานทรัพยากรธรรมชาติและกลุมท่ีประเมินคุณภาพชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดังท่ีกลาวขางตน ตัวช้ีวัดท่ีประเมินฐานทรัพยากรธรรมชาติจะครอบคลุมประเด็นทรัพยากรตางๆ แตท่ี
นาสนใจ คือ ในสวนตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพสิ่งแวดลอมน้ัน OECD จะมิไดดูเฉพาะระดับ
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยตัวมันเองวาสูงหรือต่ํากวามาตรฐาน หากแตวัดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสุขภาพ
ของประชาชน น่ันคือ จํานวนประชาชนท่ีสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ จํานวนปของชีวิตท่ีคาดวาจะ
สูญเสียจากการมีสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมลง (เชนเดียวกับท่ีตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียวเสนอตัวช้ีวัดท่ี
ดูจํานวนผูเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ) อยางไรก็ดี
ตัวช้ีวัดท่ีเสนอดังกลาวจําเปนตองอาศัยการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาท่ีศึกษา
ความสัมพันธระหวางการสัมผัสมลพิษกับสุขภาพของประชาชน (ท้ังอัตราเจ็บปวยและอัตราการตาย)
ซ่ึงประเทศไทยยังขาดแคลนขอมูลดังกลาว (มีการศึกษาวิจัยอยูบางแตยังมิไดมีการจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบแตตอเน่ือง และยังมิไดนํามาใชเปนขอมูลเชิงสถิติ)

ตารางที่ 3-2: ตัวช้ีวัดการเติบโตสีเขียว (Framework for Green Growth Indicators)

หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

1. ผลิตภาพการใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอม (Environmental and Resource Productivity)
ผลิตภาพดาน
พลังงานและการ
ปลอยคารบอน
(Carbon &
energy
productivity)

1. ผลิตภาพดานการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2

productivity)

1.1 ผลิตภาพดานการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิต
(Production-based CO2 productivity (GDP per
unit of energy-related CO2 emitted))
1.2 ผลิตภาพดานการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากภาคอุปสงค (Demand-
based CO2 productivity (real income per unit
of energy-related CO2 emitted))
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หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

2. ผลิตภาพดานการใชพลังงาน
(Energy productivity)

2.1 ผลิตภาพดานพลังงาน (GDP ตอหนวยของ
ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตน) (Energy
productivity (GDP per unit of TPES))
2.2 ความเขมการใชพลังงานตามภาค
(ภาคอุตสาหกรรม, ภาคขนสง, ภาคครัวเรือน,
ภาคบริการ) (Energy intensity by sector
(manufacturing, transport, households,
services))
2.3 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอปริมาณการ
จัดหาพลังงานขั้นตนและตอการผลิตไฟฟา (Share
of renewable energy in TPES, in electricity
production)

ผลิตภาพดาน
ทรัพยากร
(Resource
productivity)

3. ผลิตภาพดานการใชวัตถุดบิท่ี
ไมใชพลังงาน (Material
productivity (non-energy))

3.1 ผลิตภาพดานการใชวัตถุดิบจากภาคอุปสงคท่ี
เก่ียวของกับรายไดสุทธิท่ีแทจริง (Demand based
material productivity related to real disposable
income)

 ผลิตภาพการใชวัตถุดบิภายในประเทศ
(Domestic material productivity
(GDP/DMC))

3.2 ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นและอัตราการนําของ
เสียกลับมาใชใหม (ตามภาค, ตอหนวย GDP หรือ
มูลคาเพิ่ม, ตอหัวประชากร) (Waste generaton
intensities and recovery rates (by sector, per
unit of GDP or VA, per capita))
3.3 กระแสและบัญชีการใชวัตถุดิบ (ดิน/ปุย) ของ
ภาคเกษตร (Nutrient flows and balances) ตอ
พื้นท่ีเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตภาค
เกษตร (Nutrient balances in agriculture per
agricultural land area and change in
agricultural output)

4. ผลิตภาพดานการใชน้ํา (Water
productivity)

มูลคาเพิ่มตอหนวยของการใชน้ํา ตามภาค (กรณี
ภาคเกษตรกรรม: การใชน้าํจากระบบชลประทาน
ตอพื้นท่ีชลประทาน) (VA per unit of water
consumed, by sector (for agriculture: irrigation
water per hectare irrigated))
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หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

ผลิตภาพแบบ
พหุปจจัย (Multi-
factor
productivity)

5. ผลิตภาพแบบพหุปจจัยท่ีสะทอน
บริการดานสิ่งแวดลอม (Multi-factor
productivity reflecting
environmental services)

(ตองเปนมาตรวัดท่ีครอบคลุม มีหนวยเปนมูลคา
เงิน)(comprehensive measure, original units in
monetary terms)

2. การประเมินฐานทรัพยากรธรรมชาติ (Monitoring the Natural Asset Base)
ฐานทรัพยากร
หมุนเวียน
(Renewable
stocks)

6. ทรัพยากรน้ํา (Freshwater
resources)

ทรัพยากรหมุนเวียนท่ีหาได (น้ําใตดิน, น้ําผิวดิน,
น้ําในประเทศ, เขตนานน้ํา) และอัตราการลอบใช
น้ํา (Available renewable resources
(groundwater, surface water, national,
territorial) and related abstraction rates)

7. ทรัพยากรปาไม (Forest
reserves)

พื้นท่ีและปริมาณปาไม; การเปลี่ยนแปลงของฐาน
ทรัพยากร (Area and volume of forests; stock
changes over time)

8. ทรัพยากรประมง (Fish
resources)

สัดสวนของปริมาณสัตวน้าํภายใตคาขีดจํากัดทาง
ชีวภาพ (Proportion of fish stocks within safe
biological limits (global))

ฐานทรัพยากรท่ี
ใชแลวหมดไป
(Non-renewable
stocks)

9. ทรัพยากรแร (Mineral
resources)

ฐานหรือแหลงสํารองของแรธาตุสําคัญ (แรท่ีเปน
โลหะ แรท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง
ฟอสซิล วัตถุดบิสําคัญและอัตราการสกัดแยกแร)
(Available (global) stocks or reserves of
selected minerals (tbd); metallic minerals,
industrial minerals, fossil fuels, critical raw
materials; and related extraction rates)

ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและ
ระบบนิเวศ
(Biodiversity
and
ecosystems)

10. ท่ีดิน (Land resources) ประเภทและการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน (Land
cover types, conversions and cover changes)

11. ทรัพยากรดิน (Soil resources) ระดับการสูญเสียหนาดนิในพืน้ท่ีเกษตรกรรมและ
พื้นท่ีอ่ืนๆ (Degree of top soil losses on
agricultural land, other land)

 พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากการ
กัดเซาะของน้ํา จําแนกตามประเภทการกัด
เซาะ (Agricultural land area affected by
water erosion by class of erosion)
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หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

12. ทรัพยากรสัตวปา (Wildlife
resources) (tbd)

 แนวโนนการขยายพื้นท่ีเกษตรหรือประชากร
นกปาหรือประชากรนกท่ีทําการขยายพันธุ
(Trends in farmland or forest bird
population or in breeding bird
populations)

 สถานะพันธุพืชพันธุสัตวท่ีถูกคุกคาม: สัตว
เลี้ยงลูกดวยนม, นก, ปลา, พชืมีทอลําเลียง
(Species threat status: mammals, birds,
fish, vascular plants)

 แนวโนมของความชุกของชนิดพันธุ (Trends
in species abundance)

3. การประเมินคุณภาพชีวิตที่เชื่อมโยงกับคุณภาพส่ิงแวดลอม (Monitoring the Environmental
Quality of Life)
อนามัย
สิ่งแวดลอมและ
ความเสี่ยง
(Environmental
health and
risks)

13. ปญหาสุขภาพและตนทุนท่ี
เก่ียวของอันเนื่องมาจากปญหา
มลพิษ เชน จํานวนปท่ีมีสุขภาพดีท่ี
สูญเสียไปอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม
(Environmental induced health
problems & related costs
(e.g. years of healthy life lost
from degraded environmental
conditions))

 การสัมผัสมลพิษอากาศ (Population
exposure to air pollution)

การบริการทาง
สิ่งแวดลอม
(Environmental
services and
amenities)

14. การสัมผัสความเสี่ยงทาง
ธรรมชาติและจากภาคอุตสาหกรรม
รวมท้ังความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ี
เก่ียวของ (Exposure to natural or
industrial risks and related
economic losses)

-

15. การเขาถึงระบบบาํบัดน้ําเสีย
และน้าํดื่มท่ีสะอาด (Access to
sewage treatment and drinking
water)

15.1 จํานวนประชากรเขาถึงระบบบําบัดน้ําเสีย
(Population connected to sewage treatment
(at least secondary, in relation to optimal
connection rate))
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หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

15.2 จํานวนประชากรท่ีเขาถึงแหลงน้ําดื่มสะอาด
(Population with sustainable access to safe
drinking water)

4. การประเมินโอกาสทางเศรษฐกิจและการตอบสนองเชิงนโยบาย (Monitoring Economic
Opportunities and Policy Responses)
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(Technology
and innovaton)

16. คาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนาท่ีมีความสําคัญตอการเติบโต
สีเขียว (R&D expenditure of
importance to GG)

- พลังงานหมุนเวียน คิดเปนสดัสวนตองบวจิัยและ
พัฒนาดานพลังงาน ((Renewable energy (in %
of energy related R&D))
- เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม คิดเปนสัดสวนตองบ
วิจัยและพัฒนาท้ังหมด จาํแนกตามประเภท
(Environmental technologies (in % of total
R&D, by type))
- งบวิจัยและพัฒนาธุรกิจ คิดเปนสัดสวนตองบ
วิจัยและพัฒนาท้ังหมด (All purpose business
R&D (in % of total R&D))

17. สิทธิบัตรท่ีมีความสําคัญตอการ
เติบโตสีเขียว คิดเปนสดัสวนของ
การยื่นสิทธิบัตรของประเทศภายใต
อนุสัญญาความรวมมือดานสทิธิบัตร
(Patents of importance to GG  (in
% of country applications under
the Patent Cooperation Treaty))

- สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม
(Environmentally related and all-purpose
patents)
- โครงสรางของสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม (Structure of environmentally
related patents)

18. นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมในทุกภาค
(Environmental-related innovation
in all sectors)

สินคาและบริการ
ดานสิ่งแวดลอม
(Environmental
goods and
services)

19. การผลิตสินคาและบริการดาน
สิ่งแวดลอม (Production of
environmental goods and
services (EGS))

19.1 มูลคาเพิ่มรวมของภาคการผลิตสินคาและ
บริการดานสิ่งแวดลอม คิดเปนสัดสวนตอ GDP
(Gross value added in the EGS sector (in %
GDP))
19.2 การจางงานในภาคการผลิตสินคาและบริการ
ดานสิ่งแวดลอม คิดเปนสัดสวนตอการจางงาน
ท้ังหมด (Employment in the EGS sector (in %
of total employment))
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หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

กระแสการเงิน
ระหวางประเทศ
(International
financial flows)

20. กระแสการเงินระหวางประเทศท่ี
มีความสําคัญตอการเติบโตสีเขียว
(คิดเปนสัดสวนของกระแสการเงิน
ท้ังหมดหรือคิดเปนสัดสวนของ
รายไดมวลรวมประชาชาติ)
(International financial flows of
importance to GG (in % of total
flows; in % of GNI))

20.1 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Official
Development Assistance)
20.2 กระแสเงินของตลาดซื้อขายคารบอน
(Carbon market financing)
20.3 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign
Direct Investment)

ราคาและเงินโอน
(Prices and
transfers)

21. ภาษีสิ่งแวดลอม
(Environmentally related taxation)

- ระดับรายไดจากภาษีสิ่งแวดลอม คิดเปนสดัสวน
ตอรายไดจากภาษีท้ังหมดหรือเทียบกับภาษี
แรงงาน ((Level of environmentally related tax
revenues (in % of total tax revenues, in
relation to labour related taxes))
- โครงสรางของภาษีสิ่งแวดลอม (Structure of
environmentally related taxes (by type of tax
base))

22. การกําหนดราคาพลังงาน
(สัดสวนภาษใีนราคาขายปลีก)
(Energy pricing (share of taxes in
end-use prices))
23. การกําหนดราคาน้ําและการคืน
ทุน (Water pricing and cost
recovery (tbd))
ประเดน็ท่ีตองมีการจัดทําตัวชี้วัด
ตอไป
 มาตรการอุดหนุนดาน

สิ่งแวดลอม
 คาใชจายดานสิ่งแวดลอม: ระดับ

และโครงสราง
To be complemented with
indicators on:
 Environmentally related

subsidies
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หัวขอ
(Theme)

ตัวชี้วัดหลักที่เสนอ
(Proposed indicators)

ตัวชี้วัดยอย (Sub indicators)

 Environmentally expenditure:
level and structure

กฎระเบียบและ
แนวทางการ
จัดการ
(Regulations
and
management
approaches)

อยูระหวางการพัฒนาตัวชี้วดั
(Indicators to be developed)

การฝกอบรมและ
การพัฒนาทักษะ
(Training and
skill
development)

อยูระหวางการพัฒนาตัวชี้วดั
(Indicators to be developed)

ที่มา: ปรับจาก OECD (2011b)

3.2.3 สังคมคารบอนต่ํา (Low carbon society)
จากปญหาภาวะโลกรอนท่ีเกิดข้ึนทําใหเกิดการตื่นตัวในการหาทางแกปญหาในการประชุมใน

เวทีสิ่งแวดลอมโลก ไมวาจะเปน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(The United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) ในป ค.ศ.1992
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)ในป ค.ศ. 1997 จนกระท่ังการประชุมนานาชาติท่ีกรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก (COP-15) ในป ค.ศ. 2009 ตางมีการเสนอแนวทางแกไขปญหา ประเด็นเร่ือง
“สังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society)” เปนประเด็นท่ีมีการกลาวถึงกันอยางมากในหลายประเทศ
ท้ังในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และอาเซียน

ในท่ีน้ี นําเสนอแนวคิดของประเทศญี่ปุนซ่ึงเปนผูผลักดันหลักในเร่ืองน้ี โดยในปพ.ศ. 2550
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมญี่ปุนไดเสนอแนวคิดในรายงาน Building a low Carbon Society
วา หากประเทศตางๆ ท่ัวโลกตองการลดระดับการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงอยางนอย
คร่ึงหน่ึงจากระดับปจจุบันภายในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ประเทศตางๆ จะตองมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดของสังคมใน 3 ประกาศสําคัญ คือ

1. Carbon minimization in all sectors: ทุกภาคสวนในสังคมควรรวมลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในระดับท่ีธรรมชาติสามารถดูดซับได โดยการสรางระบบของสังคมเพื่อใหทุกภาค
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สวนสามารถตัดสินใจและเลือกท่ีจะลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไมวาจะเปนการออก
กฎหมาย มาตรการ หรือกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของภาครัฐ การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ําของภาคอุตสาหกรรม
และการเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน สินคาท่ีแสดงฉลากขอมูลการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดของผลิตภัณฑของภาคประชาชน

2. Toward a simpler life style that realize richer quality of life: การสงเสริมใหผูคนใน
สังคมเห็นคุณคาของการปรับเปลี่ยนการบริโภคท่ีฟุมเฟอยเกินความจําเปนไปสูรูปแบบการใชชีวิตท่ี
เรียบงายแตมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน ซ่ึงจะชวยสรางชีวิตครอบครัวท่ีมีความสุขและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และยังจะชวยประหยัดคาใชจายและสรางรายไดและโอกาสในชีวิตท่ีดีข้ึน

3. Coexistence with nature: การท่ีมนุษยตระหนักถึงความเปนสวนหน่ึงของสังคมและรวม
รับผิดชอบดูแลระบบนิเวศท่ีตนอาศัยอยู ซ่ึงเปนกระบวนการปรับตัวเขาหาธรรมชาติเพื่อรองรับกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ยุทธศาสตรในการสรางสังคมคารบอนต่ํา ตองอาศัยความรวมมือของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยภาครัฐกําหนดเคร่ืองมือทางนโยบายของภาครัฐเพื่อ
สรางโครงสรางพื้นฐานของสังคมคารบอนต่ําใน 4 ดาน ไดแก 1) โครงสรางพื้นฐานเชิงสถาบัน
(แรงจูงใจ กฎระเบียบ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร) 2) โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษย
การศึกษา ขอมูลขาวสาร   3) โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ไดแก การวางผังเมือง การสรางอาคาร
ระบบขนสง ระบบพลังงาน และ 4) รักษาทุนธรรมชาติ  ความรวมมือของท้ังสามภาคสวนน้ีจะ
กอใหเกิดนวัตกรรมท้ังในดานเทคโนโลยี การจัดระบบทางสังคมและวิถีชีวิตซ่ึงจะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคท่ีเปนเคร่ืองกีดขวางการไปสูสังคมคารบอนต่ํา

ทางดานสหภาพยุโรป ไดกําหนดแผนท่ีนําทางไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําภายในป ค.ศ.2050
(Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050)4 ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของแผนการกําหนด
นโยบายในระยะยาวของสหภาพยุโรปในการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน แผนท่ีนําทาง (roadmap)
ดังกลาวไดเสนอใหสหภาพยุโรปลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 80 จากระดับท่ีปลอยในป
ค.ศ.1990 ภายในป ค.ศ. 2050 โดยสาขาท่ีตองเปนผูรับผิดชอบหลักในการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง อาคารและสิ่งกอสราง รวมท้ังภาค
เกษตร

4 http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
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เพื่อท่ีจะปรับเปลี่ยนสังคมไปสูสังคมคารบอนต่ํา สหภาพยุโรปเห็นวา ประชาชนจะตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการอยูและทํางานในอาคารท่ีใชพลังงานต่ําและปลอยคารบอนต่ําและเดินทาง
ดวยรถยนตไฟฟาหรือไฮบริด ท้ังน้ี เทคโนโลยีท่ีชวยประหยัดพลังงานและลดการปลอยคารบอนน้ันมี
อยูบางแลวแตจําเปนตองพัฒนาใหดี ข้ึนและมากข้ึน รวมท้ังประชาชนจะตองชวยกันลดการใช
ทรัพยากรตางๆ ไดแก นํ้ามัน กาซธรรมชาติ วัตถุดิบ ทรัพยากรดินและนํ้า  การลงทุนในการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนจะชวยใหสหภาพยุโรปลดการพึ่งพิงการนําเขานํ้ามันและกาซธรรมชาติโดยประเทศ
ตางๆ จะหันมาผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใชในพื้นท่ีมากข้ึน รวมท้ังการผลักดันใหประชาชนและภาค
ธุรกิจใชผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนก็จะชวยใหสหภาพยุโรปสามารถลดการใช
พลังงานลงไดประมาณรอยละ 30 ของปริมาณท่ีใชในป ค.ศ. 2005 ภายในป ค.ศ.2050

ในชวงเปลี่ยนผานไปสูสังคมคารบอนต่ําน้ัน สหภาพยุโรปมองวา เปนโอกาสในการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศจากการเพิ่มการลงทุนในภาคการผลิตและบริการดานสิ่งแวดลอมและการคิดคน
นวัตกรรมในเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานท่ีปลอยคารบอนต่ํา รวมท้ังคาดการณวา การลงทุน
ดังกลาวจะชวยสรางงานใหมไดถึง 1.5 ลานตําแหนงภายในป ค.ศ. 2020 หากรัฐบาลสามารถนํา
รายไดจากภาษีคารบอนและจากการประมูลใบอนุญาตการปลอยคารบอน (emission allowance) ไป
ใชในการลดตนทุนทางดานแรงงาน

จากการทบทวนแนวคิดการสรางสังคมคารบอนต่ําท่ีเสนอโดยประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรป
จะเห็นไดวา แนวคิดน้ีจะเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและภาคเอกชนใหรูจักใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ควบคูไปกับการกําหนดนโยบายและการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีประหยัดพลังงานและปลอยคารบอนต่ําและการพัฒนา
โครงสร า งพื้ นฐานท่ี เอื้ อต อการเปนสั งคมคารบอนต่ํ า  ควบคู ไปกับการ รักษาและฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นท่ีปาอันเปนแหลงดูดซับคารบอนท่ีสําคัญ

ขอเสนอการสรางสังคมคารบอนต่ําจัดเปนแนวทางการพัฒนา (means) ท่ีจะนําไปสูการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนท่ีจะชวยชะลอและลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถนํามา
พิจารณาเปนตัวช้ีวัดเสริมในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ

3.2.4 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)

แนวคิดเร่ือง “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green industry) ไดรับการพัฒนาและเสนอโดยองคการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organizatioin:
UNIDO) โดย UNIDO ไดริเร่ิมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Geen Industry Initiative) ข้ึนในป พ.ศ.
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2552  เพื่อสงเสริมบทบาทของภาคอุตสาหกรรมตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเห็นวา อุตสาหกรรมสีเขียว
เปนแนวทางหน่ึงท่ีนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

ในรายงาน UNIDO Green Industry Initiative for Sustainable Industrial Development
(UNIDO, 2011) UNIDO ไดใหคําจํากัดความ “อุตสาหกรรมสีเขียว” อยางกวางๆ วา “เปนการผลิต
และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีไมสรางผลกระทบตอความสมบูรณของระบบทางธรรมชาติหรือ
นําไปสูผลกระทบทางลบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย” อุตสาหกรรมสีเขียวมุงเนนใหกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม

UNIDO เสนอยุทธศาสตรสองดานในการสรางระบบอุตสาหกรรมท่ีไมจําเปนตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติและไมกอใหเกิดมลพิษมากเหมือนในอดีตเพื่อแลกกับการเติบโตและการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม ไดแก 1) การทําใหอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเปนอุตสาหกรรมสีเขียว และ 2) การ
สรางอุตสาหกรรมสีเขียวข้ึนมาใหม

สําหรับยุทธศาสตรแรกเปนการผลักดันใหอุตสาหกรรมท่ีมีอยูตองแสดงความมุงม่ันและดําเนิน
กิจกรรมท่ีลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑท่ีตนผลิตข้ึน โดย
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา (2) การ
ยกระดับความสามารถในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมท่ีจะลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหนอยท่ีสุดโดยการลดการผลิตของเสีย การปลอยมลพิษและการจัดการของเสียอยางเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และ (3) ลดความเสี่ยงตอสุขภาพอันเกิดจากมลพิษใหเหลือนอยท่ีสุด รวมท้ังลดการผลิต
สินคาและบริการท่ีกอใหเกิดมลพิษท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ

สวนยุทธศาสตรท่ีสองเปนการสงเสริมอยางเปนระบบใหเกิดอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีสําคัญท่ี
ครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการสีเขียวทุกประเภท อาทิ บริษัทท่ีผลิตและติดตั้งอุปกรณ
พลังงานหมุนเวียนและบริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสงและภาค
กอสราง อุตสาหกรรมสีเขียวในภาคบริการ ไดแก บริษัทท่ีนําวัสดุกลับมาใชใหม บริษัทท่ีรับบําบัดและ
จัดการของเสีย รวมท้ังบริษัทท่ีใหบริการขนสงของเสีย นอกจากน้ี ยังหมายรวมถึงบริษัทท่ีผลิต
เคร่ืองมือและอุปกรณบําบัดนํ้าเสีย มลพิษทางอากาศและของเสีย บริษัทท่ีใหบริการตรวจสอบและ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม และบริษัทท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวยังชวยสงเสริมการถายทอดและการใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมีอยู (best available environmentallly sound technologies) และแนว
ปฏิบัติท่ีดีดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมท่ีจะชวยสรางโอกาสทางธุรกิจและสราง
งานใหมซ่ึงผลดีตอการขจัดความยากจน
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นอกจากประเด็นดานเทคโนโลยีแลว แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวยังรวมถึงการสงเสริมให
ผูผลิตขยายความรับผิดชอบในการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยผลักดันใหเกิดการ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (Design-for Environment: DfE) ซ่ึงสงผลตอสายโซอุปทานและประโยชนตอ
ผูบริโภคท่ีสามารถเขาถึงสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน

ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญกับแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว รวมท้ังประเทศในเอเชีย ในป
พ.ศ. 2552 UNIDO, UNEP และ ESCAP รวมกับรัฐบาลฟลิปปนสไดรวมกันจัดประชุมนานาชาติวา
ดวยอุตสาหกรรมสีเขียวในเอเชีย (International Conference on Green Industry in Asia) ข้ึนใน
ระหวางวันท่ี 9 -11 กันยายน พ.ศ.2552 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส   การประชุมดังกลาว มี
ผูแทนระดับสูงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
เขารวมเปนจํานวนมาก ผลการประชุมท่ีสําคัญ คือ รัฐมนตรีและหัวหนาคณะผูแทนรัฐบาลท่ีมารวม
ประชุมไดใหการรับรองปฎิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียวในเอเชีย (Manila Declaration on
Green Industry in Asia)

สาระสําคัญของปฏิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียวในเอเชีย5 สรุปไดดังน้ี
1. เพิ่มระดับความรวมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติในการดําเนินการตามยุทธศาสตร

การเติบโตสีเขียว (Green Growth) ท่ีเสนอโดย ESCAP (ภายใต Green Growth
Initiative) เพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2. เพิ่มระดับความรวมมือในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและแนว
ปฏิบัติท่ีดี

3. บรรจุนโยบายการผลิตท่ีสะอาดในแผนการพัฒนาระดับประเทศ กําหนดเปาหมายและ
แผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตท่ีปลอยคารบอนต่ําและใชทรัพยากรท่ี
มีประสิทธิภาพ

4. กําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมในการเสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาในการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังใน
การสงเสริมนวัตกรรมสีเขียวดานตางๆ

5. สรางความเขมแข็งในการแขงขันดานเศรษฐกิจและการคาของอุตสาหกรรมสีเขียวใน
เอเชีย นําผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเขาสูตลาดใหมากข้ึน โดย
มีเอเชียเปนฐานการผลิต

5 รายละเอียดเพิ่มเตมิ ดูใน
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/Manila_declaration.pdf
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6. สรางความรวมมือระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและภาคประชาสังคมในการ
เสริมสรางขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการยกระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว

สําหรับประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดนําแนวคิด “อุตสาหกรรมสีเขียว” มาใชในการ
สงเสริมและผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมไดใหนิยาม “อุตสาหกรรมสีเขียว” วาหมายถึง “อุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการ
ประกอบกิจการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดหวงโซ
อุปทาน”

ลักษณะของอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) เปนการจัดการโรงงานหรืออุตสาหกรรมท่ี
ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม (waste
recovery) ในกระบวนการผลิต การปองกันปญหามลพิษโดยใชเทคโนโลยีสะอาด (clean technology)
รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (eco product) มีการแลกเปลี่ยนของเสียท่ีจะเปน
วัตถุดิบใหกับโรงงานอื่นๆ (industrial sysbiosis) โดยเนนของเหลือใชและของเสียกลับมาใชใหมตาม
หลักการ 3R’s (Reuse Reduce Recycle) ไดแก การลดของเสีย การใชซํ้าและการนําวัสดุเหลือใช/
ของเสียกลับมาใชประโยชน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554)

ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยการเปนดําเนินงานเชิงสมัครใจผานการใหสิทธิประโยชนและการใหใบรับรองซ่ึงเปน
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียวในแตละข้ันและมีการใหการรับรองผูประกอบการท่ียกระดับไดตามระดับข้ันท่ี
กําหนด แบงเปน 5 ระดับ ไดแก

ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว (green commitment) ระดับท่ีแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยตองจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตและมีการสื่อสารภายในองคกร
ใหทราบโดยท่ัวกัน

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (green activity) การดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นวา ไดทําการ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามความมุงม่ันท่ีตั้งไวในระดับท่ี 1 แลว
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ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (green system) การมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มี
การติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถึงการไดรับรางวัลดาน
สิ่งแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับและการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (green culture) การท่ีทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจทํา
กิจกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจนกลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร และนําแนวความคิดน้ีไป
ใชในการพัฒนาในทุกข้ันตอนการผลิต

ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว (green network) ระดับสูงสุดของการรับรองท่ีแสดงถึงการขยาย
เครือขายผานหวงโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรอง
เคร่ืองหมายสีเขียวดวย นอกจากน้ี ธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวตองเติบโตอยางตอเน่ือง และมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกชุมชนและสังคมดวย

เพื่อสรางความชัดเจนในการจัดระดับและใหการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําเกณฑ
กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับและข้ันตอนการพิจารณาใหการรับรอง 6 เพื่อผลักดันให
ผูประกอบการยกระดับการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวอยางตอเน่ือง กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดอายุ
และเงื่อนไขของใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับตางๆ แตกตางกัน กลาวคือ ใบรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับท่ี 1 จะมีอายุการรับรองเพียง 1 ปและตออายุไมได ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2
มีอายุการรับรอง 2 ป ตออายุได สวนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ถึงระดับท่ี 5 จะมีอายุการ
รับรอง 3 ปและตออายุได

สําหรับเปาหมายการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายไววา ในป
แรก กระทรวงอุตสาหกรรมจะพยายามผลักดันใหโรงงานไมนอยกวา 1,000 รายเขาสูระดับท่ี 1 ของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และภายใน 5 ป จะผลักดันใหประเทศไทยกาวสูการเปนผูนําการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน โดยตั้งเปาวา จะมีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50
ของโรงงานท่ัวประเทศ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554) สวนตัวช้ีวัดภายใตโครงการสีเขียว
ประกอบดวย 1) จํานวนผูเขารวม/ใบรับรอง  2) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมลดลง
3) สัดสวนโรงงานท่ีถูกตอตาน/รองเรียนจากสังคมและชุมชนลดลง และ 4) สัดสวนเศรษฐกิจสีเขียว
ภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) เพิ่มข้ึน (เว็บไซตโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว,
www.greenindustrythailand.com)

กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบดวย 5 สวน
ไดแก 1) การรับรอง (จัดทําหลักเกณฑ 5 ระดับ ตรวจประเมิน เทียบระดับ ใหการรับรอง) 2) การสราง

6 รายละเอียดเก่ียวกับเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ดูในเวบ็ไซตโครงการอุตสาหกรรมสีเขยีว,
www.greenindustrythailand.com
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แรงจูงใจ (ใหสิทธิประโยชน โอกาสทางธุรกิจ) (ดังแสดงในตารางท่ี 3-3) 3) การสื่อสาร (ผูบริโภค
ผูประกอบการ ประชาสังคม) 4) การสงเสริม (สํานึกถึงผลกระทบ ปรับตัวเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วิจัย/
พัฒนา ช้ีทิศทางอุตสาหกรรม) และ 5) การติดตามผล (จัดทําฐานขอมูล ตรวจติดตาม วัดผลตาม
ตัวช้ีวัด) (เว็บไซตโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, อางแลว)

ตารางที่ 3-3 : สิทธิประโยชนท่ีผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
สามารถขอรับไดทันที

สิทธิประโยชน เงื่อนไข หนวยงาน
ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
เปนเวลา 5 ป

(1) ไดรับการรบัรองดานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม
(มอก. 14001 หรือ ISO 14001)
(2) มาตรฐานดานระบบการจดัการอาชีวอนา
มัย และความปลอดภัย (มอก. 18001)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
เปนเวลา 5 ป

(1) นําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการ
ประกอบกิจการมาผลิตกาซชวีภาพเพื่อเปน
พลังงานทดแทน
(2) นําเอาอากาศเสียจากการเผาไหมใน
กระบวนการผลิตท้ังหมดกลับมาใชประโยชนได

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สงเสริมการลงทุน
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
- ลดหยอนภาษีเงินได
- ยื่นขอรับการสงเสริมจาก BOI

การลงทุนใน
(1) กลุมกิจการเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน
และ พลังงานทดแทน
(2) กลุมกิจการผลิตวัสดแุละผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริม
การลงทุน (BOI)

สงเสริมการลงทุน
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป
- ลดหยอนภาษีเงินได
- ยื่นขอรับการสงเสริมจาก BOI

เสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
การ ประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน
หรือการ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(1) ปรบัใชเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เพื่อใหการใช
พลังงานลดลงตามสัดสวนท่ีกําหนด
(2) นําพลังงานทดแทนมาใชตามสัดสวนท่ี
กําหนด
(3) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม – ลดปริมาณ
ของเสีย น้ําเสียหรืออากาศตามเกณฑท่ีกําหนด

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริม
การลงทุน (BOI)

ที่มา: เว็บไซตโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, www.greenindustrythailand.com เขาถึงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556



102

ตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 กระทรวงอุตสาหกรรมไดออก
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหผูประกอบการไปแลวท้ังสิ้น 3,667 ราย ประกอบดวย ระดับท่ี 1
จํานวน 1,619 ราย ระดับท่ี 2 จํานวน 870 ราย ระดับท่ี 3 จํานวน 1,162 ราย และระดับท่ี 4 จํานวน
30 ราย7

แนวคิดและโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจัดเปนแนวทางการพัฒนา (means) ท่ีจะนําไปสูการ
ผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนซ่ึงหากภาคอุตสาหกรรมมีการดําเนินการอยางจริงจังก็จะชวยใหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมลดลง (คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน) และลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการผลิต ท้ังน้ี หากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและไดรับ
ความสนใจและความรวมมือจากผูประกอบการในวงกวาง มีความเปนไปไดท่ีจะสามารถกําหนด
ตัวช้ีวัดจํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (อาจจะดูจํานวนโรงงานท่ี
ไดรับการรับรองตั้งแตระดับท่ี 2 ข้ึนไป) เปนตัวช้ีวัดเสริมในองคประกอบ “สภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศสมดุล” ภายใตดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ

3.2.5 รอยเทานิเวศ (Ecological footprint)

ความตองการของมนุษยท่ีตองการสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจและการสรางคุณภาพชีวิตท่ี
ดีนําไปสูความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติและการบริการของระบบนิเวศเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ดวย
ความตองการท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดดังกลาว สงผลใหธรรมชาติและระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การ
สูญเสียพื้นท่ีปาไม ความรอยหรอของทรัพยากรประมงและการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซดใน
ช้ันบรรยากาศจนทําใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จนทําใหเกิดความกังวลวา ความ
ตองการใชและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ของมนุษยจะอยูในระดับท่ี
เกินขีดความสามารถของโลกและระบบนิเวศท่ีจะผลิตและตอบสนอง รวมท้ังดูดซับของเสียท่ีเกิดจาก
การผลิตและการบริโภคของมนุษยได โดยหากประเทศตางๆ ยังปลอยใหเกิดการใชทรัพยากรและ
ปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอมตอไปเร่ือยๆ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศก็จะสงผลกระทบยอนกลับ
มายังการดํารงชีวิตของมนุษยได ดวยเหตุน้ี จึงมีผูเสนอใหมีการการวัดปริมาณการใชทรัพยากรท่ี
เรียกวา “รอยเทานิเวศ” (ecological footprint: EF) ข้ึน

7 ที่มา: เว็บไซต ASTV ผูจัดการออนไลน, “ก.อุตฯ เตือนโรงงานทั่วประเทศ ปรับตัวสู Green Industry” วันที่ 19
ธันวาคม 2555
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แนวคิดน้ีไดรับการริเร่ิมและถูกนํามาใชคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2539  โดยนักวางแผนชุมชน 2
คน ช่ือ Mathis Wackernagel และ William Rees8 โดยท้ังคูไดนําเสนอความจริงพื้นฐานท่ีวา สิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดลวนตองอาศัยทรัพยากรจากระบบนิเวศเพื่อดํารงชีวิตซ่ึงอาจสะทอนไดจากขนาดพื้นท่ีบนโลก
ท่ีตองใชเพื่อผลิตสรรหาทรัพยากรดังกลาวมาตอบสนองความตองการของมนุษยและสิ่งมีชีวิตบนโลก
ในแตละป การใชทรัพยากรจึงเปรียบเสมือนการประทับรองรอยของการใชชีวิตไวบนระบบนิเวศ โดย
รอยเทาใหญหมายถึงการบริโภคทรัพยากรท่ีมากกวารอยเทาเล็ก

ตอมาในป พ.ศ. 2546 องคกรท่ีไมแสวงหากําไร ช่ือ Global Footprint Network (GFN) ได
พัฒนาและตอยอดแนวคิดดังกลาว โดยใหคําจํากัดความของ “รองเทานิเวศ” วา เปนตัวช้ีวัดความ
ตองการของมนุษยท่ีมีตอธรรมชาติโดยวัดจากปริมาณของพื้นท่ีดินและนํ้าท่ีประชากรใชในการผลิต
ทรัพยากรและดูดซับของเสียโดยเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน9 GFN ไดริเร่ิมการคํานวณหารอยเทา
นิเวศของประเทศตางๆ ภายใตโครงการ National Footprint Accounts (NFA) โดยผลการคํานวณ
ลาสุดไดนําเสนออยูในรายงาน Living Planet Report 2012 (World Wild Fund for Nature, 2012)
โดย NFA เสนอกรอบการวิเคราะหท่ีพยายามประเมินอุปสงคและอุปทานตอปท่ีประเทศตางๆ มีตอ
ระบบนิเวศโดยใชวิธีการวัดสองสวน ไดแก 1) รอยเทานิเวศ (ecological footprint) คือ การวัดระดับ
ของอุปสงคหรือความตองการของมนุษยท่ีมีตอทรัพยากรของโลกในปหน่ึงๆ โดยประเมินจากระดับ
เทคโนโลยีท่ีใชและการจัดการทรัพยากรในปน้ันๆ และ 2) ขีดความสามารถทางชีวภาพ (biocapacity)
คือ การวัดปริมาณพื้นท่ีบนบกและพื้นท่ีทางทะเลท่ีสามารถจัดหาการบริการระบบนิเวศใหกับมนุษยได
(อุปทาน)

กลุมนักวิชาการ GFN จะประเมินรอยเทานิเวศและขีดความสามารถทางชีวภาพในรูปของ
ขนาดพื้นท่ีโลก โดยมีหนวยเปนคาเฉลี่ยพื้นท่ีในการรองรับของโลกท่ีเรียกวา เฮกเตอรโลก (global
hectare, gha) และจะแสดงผลเปนขนาดพื้นท่ีตอจํานวนประชาชนในแตละพื้นท่ี (gha per capita)
เพื่อใหงายตอการสื่อสารถึงขนาดพื้นท่ีบนโลกท่ีเหลืออยูตอคนท่ีจะสามารถรองรับการบริโภคหรือการ
ปลดปลอยของเสียของแตละคนได

องคประกอบหรือประเภทการใชท่ีดินท่ีใชในการคํานวณขนาดรอยเทานิเวศ ประกอบดวย
1) พื้นท่ีเพาะปลูก (cropland) โดยดูท้ังพื้นท่ีเพาะปลูกพืชท่ีเปนอาหารของมนุษยและเปน

อาหารสัตว ตลอดจนพื้นท่ีปลูกพืชนํ้ามันและยางพารา

8 ทั้งสองคนทํางานอยูที่มหาวทิยาลัยบริติชโคลัมเบยี ประเทศแคนาดา และไดเขียนหนังสือ ชื่อ “Our Ecological
Footprint: Reducing Human Impact on the Earth”
9 http://www.footprintnetwork.org



104

2) พื้นท่ีปศุสัตว (grazing land) ใชเลี้ยงสัตวเพื่อนําเน้ือและนมมาเปนอาหารและนําหนังและ
ขนสัตวมาใชประโยชนอื่นๆ

3) พื้นท่ีประมง (fishing grounds) โดยดูจากขอมูลการจับสัตวนํ้าจืดและสัตวทะเล
4) พื้นท่ีปา (forest land) ท่ีเปนแหลงผลิตไมซุง ไมเช้ือเพลิง เน้ือไมสําหรับมนุษย
5) พื้นท่ีรองรับของเสีย (uptake land) ปจจุบัน คํานวณเฉพาะพื้นท่ีปาไมท่ีสามารถดูดซับ

คารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจาการกเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิล
6) พื้นท่ีซ่ึงมีสิ่งปลูกสรางตางๆ (built-up areas) เปนพื้นท่ีท่ีมนุษยสรางท่ีพักอาศัยและ

โครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน เสนทางคมนาคม โครงสรางทางอุตสาหกรรมและอางเก็บนํ้าสําหรับผลิต
ไฟฟา

สวนการคํานวณขีดความสามารถทางชีวภาพ (biocapacity) ของโลกจะคํานวณเฉพาะขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 4 ประเภท (cropland biocapacity, grazing biocapacity,
marine/inland water biocapacity, forest capacity) เน่ืองจากความตองการในสองกลุม คือ
ผลิตภัณฑจากปาและการดูดซับคารบอนจะใชอุปทานเดียวกัน คือ พื้นท่ีปา

วิธีการคํานวณ ecological footprint และ biocapacity สรุปไดดังน้ี
1. แบงพื้นท่ีท่ีศึกษาออกเปนประเภทตางๆ
2. กําหนดคา Yield Factors ใหแกพื้นท่ีตางๆ (Yield Factors คืออัตราสวนของอัตราการ

ใหผลผลิตของพื้นท่ีท่ีศึกษาตออัตราการใหผลผลิตของพื้นท่ีท่ัวไป (โดยเฉลี่ยของโลก))
3. เปลี่ยนพื้นท่ีประเภทตางๆ ใหอยูในหนวยเดียวกันคือ Global Hectare(gha) โดยคูณดวย

equivalent factor โดย equivaletn factor มาจากผลการคํานวณคาเฉลี่ยดัชนีความ
เหมาะสมของโลกสําหรับการใชท่ีดินแตละประเภทหารดวยดัชนีความเหมาะสมเฉลี่ย
สําหรับการใชท่ีดินทุกประเภท (World average suitability index for a given land use
tryp / average suitability index for all land use types) โดยการใชท่ีดินแตละประเภท
จะมีคาดัชนีท่ีแตกตางกันหรือในบางประเภทจะกําหนดใหคาดัชนีเทากัน เชน built-up
land จะเทากับ cropland ยกเวนกรณีท่ีมีหลักฐานชัดเจนวา built-up land น้ันมิไดมาจาก
cropland สวน carbon uptake land จะมีคาดัชนีเทากับ forest land10

10 รายละเอียดเก่ียวกับวธิีการคํานวณและแหลงขอมูลดูใน Borucke, M. et  al. (2013). “Accounting for demand
and supply of the biosphere’s regenerative capacity: The National Footprint Accounts’ underlying
methodology and framework.” Ecological Indicators, 24, 518 – 533.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005
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จากการทบทวนขอมูลท่ีใชในการคํานวณรอยเทานิเวศและขีดความสามารถทางชีวภาพ
พบวา สวนใหญจะเปนขอมูลการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑตางๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากภาค
เกษตร ประมงและปาไม ขอมูลการสงออกและนําเขาสินคาท่ีไมใชสินคาเกษตร และขอมูลการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากสาขาตางๆ รวมไปถึงการคํานวณพื้นท่ีดูดซับคารบอนซ่ึงใช
ขอมูลพื้นท่ีปาไมของแตละประเทศและพื้นท่ีสิ่งปลูกสรางซ่ึงใชขอมูลการใชประโยชนท่ีดินจากหลาย
แหลง แหลงขอมูลท่ีใชในการคํานวณสวนใหญมาจากฐานขอมูลขององคกรในสังกัดสหประชาชาติและ
หนวยงานระหวางประเทศอื่นๆ อาทิ Food and Agriculture Organization (FAOSTAT, 2011), UN
Statistics Division (UN Comtrade, 2011), International Energy Agency (IEA, 2011) รวมท้ัง
บทความตีพิมพในวารสารวิชาการ

ผลการคํานวณในปลาสุดจากฐานขอมูลปค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) พบวา ขีดความสามารถทาง
ชีวภาพของโลกหรือขีดความสามารถของระบบนิเวศในการผลิตทรัพยากรธรรมชาติและดูดซับของเสีย
ท่ีมนุษยสรางข้ึน อยูท่ี 12 ลาน gha หรือ 1.8 gha ตอคน ในขณะท่ีรอยเทานิเวศรวมของมนุษยท้ังโลก
อยูท่ี 18.2 ลาน gha หรือ 2.7 gha ตอคน สวนตางของคาท้ังสองหมายความวา โลกจะตองใชเวลาอีก
1.5 ปเพื่อสรางทรัพยากรธรรมชาติมาทดแทนสิ่งท่ีมนุษยไดใชหมดไปและท่ีไดมีการปลอยของเสีย (ใน
รูปการปลดปลอยคารบอน) ออกมาในเวลา 1 ป

จากการเปรียบเทียบผลการคํานวณในอดีตกับปจจุบัน (ขอมูลปค.ศ. 2008) พบวา
ความสามารถทางชีวภาพตอคนไดลดจากระดับ 3.2 gha ในป ค.ศ.1961 เหลือ 1.8 gha ในป ค.ศ.
2008 และตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา รอยเทานิเวศ (ecological footprint) ของมนุษยอยูในระดับท่ี
สูงกวาความสามารถของธรรมชาติในการดูดซับของเสียและสรางทรัพยากรมาทดแทนของเกาท่ีถูกใช
ไป (biocapacity) โดยสวนตางของคาท้ังสองน้ีเพิ่มจากรอยละ 30 ในป ค.ศ. 2005 เปนรอยละ 50 ในป
ค.ศ. 2008 (GFN เรียกปรากฎการณน้ีวา “ecological overshoot”) ท้ังน้ี GFN ไดอธิบายถึงสาเหตุ
หลักท่ีทําใหขีดความสามารถของธรรมชาติตอหัวประชากรลดลงอันเน่ืองมาจากประชากรท่ีเพิ่มข้ึน
ของโลกซ่ึงธรรมชาติไมสามารถสรางทรัพยากรมาทดแทนในอัตราเดียวกับการเพิ่มข้ึนของประชากร
นอกจากแรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของประชากรแลว ยังมีแรงกดดันจากระดับการบริโภคสินคาและ
บริการตอประชากรและความเขมขนของรอยเทาในแงประสิทธิภาพในการแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
มาเปนสินคาและบริการรวมท้ังปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตซ่ึงมีความแตกตางกันใน
แตละประเทศ

โดยเฉลี่ยแลวพบวา ประเทศรํ่ารวยจะใชทรัพยากรธรรมชาติมากกวาประเทศยากจนประมาณ
5 เทาตัว ซ่ึงดูไดจากประเทศท่ีมีรอยเทานิเวศ (ecological footprint) ตอคนสูงท่ีสุด 10 อันดับแรกของ
โลก เปนประเทศตะวันออกกลางรวยนํ้ามัน 3 ประเทศ (กาตาร คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรต) ประเทศ
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ยุโรป 4 ประเทศ (เดนมารก เบลเย่ียม เนเธอรแลนด ไอรแลนด) สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ออสเตรเลีย

หากดูในสวนประเทศท่ีมีขีดความสามารถทางชีวภาพ (biocapacity) สูงท่ีสุดในโลก พบวา ใน
ป ค.ศ. 2008 ประเทศท่ีมีความสามารถทางชีวภาพสูงท่ีสุดในโลก 10 อันดับแรกรวมกันมีสัดสวน
มากกวารอยละ 60 ของความสามารถทางชีวภาพท่ัวโลก ไดแก บราซิล (รอยละ 15.4) จีน (รอยละ
9.9) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 9.8) รัสเซีย (รอยละ 7.9) อินเดีย (รอยละ 4.8) แคนาดา (รอยละ 4.2)
ออสเตรเลีย (รอยละ 2.6) อินโดนีเซีย (รอยละ 2.6) อารเจนตินา (รอยละ 2.4) และคองโก (รอยละ 1.6)
แตดวยแนวโนมการบริโภคตอคนท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศรํ่ารวยและประเทศตลาดเกิดใหมอยางกลุม
BRIICS ไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย จีน และแอฟริกาใต ผนวกกับจํานวนประชากรโลก
ท่ีเพิ่มข้ึน ก็เปนสัญญาณเตือนวา รอยเทานิเวศ (ecological footprint) ในอนาคตจะเพิ่มข้ึนอยาง
แนนอน

มีขอสังเกตวา ในบางประเทศ พบวา มีรอยเทานิเวศต่ํากวาขีดความสามารถทางชีวภาพ เชน
ประเทศโบลีเวียมีรอยเทานิเวศ 2.6 gha ตอประชากรแตมีขีดความสามารถทางชีวภาพถึง 18 gha ตอ
ประชากร อยางไรก็ดี ขีดความสามารถทางชีวภาพดังกลาวอาจถูกสงออกและใชโดยประเทศอื่นๆ
นอกจากน้ี กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนน้ัน แมจะขีดความสามารถทางชีวภาพท่ีคิดเปนพื้นท่ีรวม
ในระดับสูง แตเม่ือคิดเปนตอหัวประชากรแลว รอยเทานิเวศกลับสูงกวาขีดความสามารถทางชีวภาพ
โดยสหรัฐอเมริกามีรอยเทานิเวศอยูท่ี 7.19 gha ตอคน ในขณะท่ีมีขีดความสามารถทางชีวภาพอยูท่ี
3.86 ตอคน  สวนจีนมีรอยเทานิเวศอยูท่ี 2.13 gha ตอคนในขณะท่ีมีขีดความสามารถทางชีวภาพอยูท่ี
0.87 ตอคน สําหรับประเทศไทย ในป ค.ศ. 2008 มีรอยเทานิเวศอยูท่ี 2.41 gha ตอคน ในขณะท่ีมีขีด
ความสามารถทางชีวภาพอยู ท่ี 1.1 gha ตอคน แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการปลดปลอยคารบอนมากกวาขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
ในประเทศ

แมวาขนาดรอยเทานิเวศสวนหน่ึงจะข้ึนอยูกับระดับการพัฒนา ระดับความม่ังคั่งและ
พฤติกรรมการบริโภคและการใชชีวิตของประชาชน แตการตัดสินใจของภาครัฐและภาคธุรกิจก็มี
อิทธิพลอยางมากตอขนาดรอยเทานิเวศ โดยเฉพาะในสวนรอยเทาของพื้นท่ีปลูกสรางท่ีรัฐบาลมีการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมท้ังการสรางเข่ือนผลิตกระแสไฟฟา ตลอดจนนโยบายท่ีมีผลตอ
การขยายการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดังน้ัน ภาครัฐและภาคธุรกิจจึงมีบทบาทท่ีสําคัญ
อยางย่ิงในการลดรอยเทานิเวศของประชาชน
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WWF ไดจัดทําขอเสนอในการลดขนาดรอยเทานิเวศใหอยูภายใตขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ โดยเนนยํ้าใหทุกประเทศและทุกภาคสวนตระหนักถึงขอเท็จจริงพื้นฐานท่ีวา
“ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของโลกน้ันมีจํากัด” และเรามีโลกเพียงใบเดียว “One Planet
perspective” ดวยเหตุน้ี ประเทศตางๆ จะตองรวมกันจัดการและแบงปนฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในโลก
ใบน้ี ไมเพียงแตการปกปองและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศตางๆ จําเปนตองปรับ
กระบวนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนมากข้ึนบนฐานของการปรับเปลี่ยนทิศทางของกระแสการเงิน
และการลงทุน รวมท้ังการเพิ่มความเปนธรรมในการจัดสรรและใชทรัพยากรมากข้ึน (สรุปภาพรวม
ขอเสนอในแผนภาพท่ี 3-2)

ตัวอยางขอเสนอการปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแก

 ลดการใชทรัพยากรและการเกิดของเสียในระบบการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรอาหารตลอดหวงโซอุปทาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน นํ้าและ
วัสดุ รวมท้ังการนําวัสดุกลับมาใชใหม และลดการปลอยกาซเรือนกระจก

 จัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน เชน การขจัดการทําประมงเกินขนาด (overfishing) และ
การใชทรัพยากรนํ้าท่ีมากเกินควร

 เพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอพลังงาน
ท้ังหมดของโลกใหไดอยางนอยรอยละ 40 ภายในปค.ศ. 2030 และรอยละ 100
ภายในปค.ศ. 2050
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แผนภาพที่ 3-2 : ขอเสนอของ WWF ในการลดขนาดรอยเทานิเวศ

ที่มา: Living Planet Report 2012 (WWF, 2012)
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ตัวอยางขอเสนอการปรับเปลี่ยนการบริโภคใหเกิดความย่ังยืนมากข้ึน ไดแก

 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลังงานโดยลดอุปสงคดานพลังงานลงใหไดอยางนอย
รอยละ 15 ภายในปค.ศ. 2050 เทียบกับระดับอุปสงคในปค.ศ. 2005

 สงเสริมการบริโภคท่ีดีตอสุขภาพมากข้ึน โดยการสงเสริมใหประชาชนบริโภคโปรตีน
อยางสมดุลตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก (WHO) และการลดการเกิดขยะ
เศษอาหารในรานคาปลีกและครัวเรือนของประเทศท่ีมีระดับรายไดปานกลางและ
รายไดสูง

 ผลักดันใหเกิดรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีลดรอยเทานิเวศ โดยเฉพาะในกลุมประชาชน
ท่ีมีฐานะรํ่ารวยตองลดการบริโภคทรัพยากรและลดการเกิดของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด
สงเสริมตลาดสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และปรับเปลี่ยนเมืองไปสู “smart” cities
ท่ีมีการประยุกตเทคโนโลยีท่ีลดขนาดรอยเทานิเวศในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ

สําหรับขอเสนอการปรับเปลี่ยนกระแสการเงินและการลงทุนเพื่อนําไปสูการคุมครองและการ
จัดการระบบนิเวศอยางย่ังยืนมาจากความตระหนักถึงปญหาการใชทรัพยากรท่ีมากเกินไปซ่ึงเกิดจาก
การท่ีผูมีสวนไดเสียในสังคมมักจะมองเพียงผลประโยชนในระยะสั้น ในขณะท่ีผลกระทบในระยะยาว
ของการคุมครองและการลงทุนในฐานทรัพยากรมันจะมิไดมีการประเมินออกมาเปนตัวเงินเพื่อใหผูมี
อํานาจตัดสินใจไดพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชนระยะสั้น ดวยเหตุน้ี จึงมีขอเสนอใหมีการ
ประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหการตัดสินใจในการผลิตและการบริ โภคไดคํานึงถึง
ผลประโยชนในระยะยาวท่ีจะเกิดในรุนลูกรุนหลานดวย  ตัวอยางขอเสนอในประเด็นน้ี ไดแก

 ใหมีการประเมินมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับและใหมีการ
ผนวกขอมูลการประเมินมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนหน่ึงในกระบวนการกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจโครงการพัฒนาตางๆ

 คํานึงถึงตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยผนวกการคิดตนทุนดังกลาวเขาไปใน
ระบบบัญชีและการรายงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมท้ังการปรับใหราคาสินคาและบริการทุก
ประเภท ตลอดจนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาตางๆ ตองสะทอนตนทุนทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมดวย

 สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน โดย
จะตองขจัดการอุดหนุนกิจกรรมท่ีทําลายการใชและอนุรักษทรัพยากรอยางย่ังยืน เชน เงินอุดหนุน
พลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลและการทําเกษตรกรรม ปาไมและประมงท่ีไมย่ังยืน พัฒนากลไกทางการเงิน
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รูปแบบใหมท่ีสามารถปรับทิศทางการลงทุนของภาครัฐและเอกชนไปสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีท่ีสรางความย่ังยืนใหกับสิ่งแวดลอม

นอกจากการปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนแลว WWF ยังไดเสนอใหมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางเปนธรรมมากข้ึนซ่ึงตองอาศัยการปรับเปลี่ยนคําจํากัดความของคําวา “อยูดีมีสุข” และ
การวัดระดับ “ความสําเร็จ” ของการพัฒนาประเทศท่ีมากกวา GDP กลาวคือ รัฐบาลจะตองรวม
ตัวช้ีวัดทางสังคมและสิ่งแวดลอมในการประเมินความสําเร็จของประเทศดวย ตลอดจนการสราง
ประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีผานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการสงเสริมความเทาเทียม
ของหญิงชายผานการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการจางงาน

จากการทบทวนแนวคิดและวิธีการคํานวณรอยเทานิเวศ จะเห็นไดวา แนวคิดน้ีไดชวยใหเห็น
การขนาดการใชทรัพยากรและความย่ังยืน (หรือไมย่ังยืน) ของการใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ตางๆ และเปนเคร่ืองมือท่ีเตือนวา เรากําลังใชทรัพยากรเกินความสามารถของธรรมชาติท่ีจะสราง
ทรัพยากรมาทดแทนหรือไมและเราไดปลอยของเสียจนเกิดมลพิษจนเกินความสามารถของธรรมชาติ
ในการดูดซับหรือไม  อยางไรก็ดี หากจะนําแนวคิดน้ีปรับใชกับดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ น้ันอาจเปนไปได
ยากเน่ืองจากแนวคิดรอยเทานิเวศเปนการคํานวณดัชนีจึงไมเหมาะสมท่ีจะนําผลการคํานวณโดยรวม
มาใชเปนตัวช้ีวัดในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ นอกจากน้ี ขอมูลบางสวนท่ีใชในการคํานวณรอยเทานิเวศ
GFN ไดมีการคํานวณจากแหลงขอมูลหลายแหลงประกอบกัน มีการใชสมมติฐานคอนขางมาก
เน่ืองจากขอมูลหลายสวนไมมีฐานขอมูลระหวางประเทศท่ีครบถวนสมบูรณซ่ึงสงผลตอความแมนยํา
ของขอมูล รวมท้ังมีการคํานวณท่ีคอนขางซับซอนซ่ึงทําใหยากตอการนําขอมูลมาใช เชน การคํานวณ
ขอมูล grazing land, fishing grounds และ built-up land11

ประเด็นท่ีนาสนใจนอกเหนือจากตัวช้ีวัดท่ีใชคํานวณ คือ ขอเสนอของ WWF เพื่อลดรอยเทา
นิเวศท่ีนําเสนอขางตนน้ัน จะเห็นไดวา WWF มิไดคํานึงแตเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สัตวปาอันเปนพันธกิจหลักขององคกร หากแตไดเสนอกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมท้ังการผลิตและการ
บริโภคท่ีย่ังยืนและการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางการลงทุนใหสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนมากข้ึน
รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเปนธรรมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและ
การพัฒนาสังคมคารบอนต่ํา

11 อีกทั้งตัวชี้วัดหรือขอมูลที่นํามาคํานวณรอยเทานิเวศบางสวน เชน พื้นที่ปาและระดับการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเปนตัวชี้วัดในดัชนีอยูเย็นเปนสุขฯ อยูแลว
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บทที่ 4

สรุปภาพรวมขอเสนอการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกนัในสังคมไทย

เน้ือหาในบทน้ีเปนการสรุปใหเห็นภาพรวมของการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสังคมไทย เพื่อใหเห็นความเช่ือมโยงของขอเสนอในการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การทําดัชนีในเชิงภาพรวม ท้ังในสวนแนวคิดเร่ืองความอยูเย็นเปนสุข องคประกอบหลัก องคประกอบ
ยอย การปรับปรุงตัวช้ีวัดของแตละองคประกอบยอย การปรับปรุงในเร่ืองคาเกณฑมาตรฐาน วิธีการ
คํานวณ และขอเสนอเร่ืองตัวช้ีวัดเสริม

สําหรับรายละเอียดของขอเสนอแนะในการปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขในแตละ
องคประกอบหลักท้ัง 6 ดาน นําเสนออยูในรายงานบทท่ี 5

4.1 แนวคิด ความหมาย และองคประกอบหลักของตัวชี้วัดคามอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

จากการศึกษาทบทวนแนวคิดเร่ืองความสุข การศึกษาตัวช้ีวัดการพัฒนาในประเทศและใน
ตางประเทศ (โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 2) และการศึกษาแนวคิดใหมดานการพัฒนาจาก
ตางประเทศ (โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3) คณะท่ีปรึกษาไดยึดถือกรอบแนวคิดและความหมายของ
“ความอยูเย็นเปนสุข” ตามท่ีกําหนดไวเดิม (โปรดดูกลองท่ี 4-1) เน่ืองจากไมไดมีความเปลี่ยนแปลง
ของแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองความสุข หรือเร่ืองความอยูเย็นเปนสุข หรือเร่ืองการพัฒนาท่ี
เกี่ยวของ ท่ีจะสงผลตอความจําเปนท่ีตองปรับปรุงแนวคิดหรือความหมายของความอยูเย็นเปนสุข
ตามท่ีกําหนดไว

กลองที่ 4-1 : ความหมายของ “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”

สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปญญา ท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม และสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ
ระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ท้ังน้ี เม่ือความหมายของ “ความอยูเย็นเปนสุข” ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะท่ีปรึกษา
จึงยึดถือ “องคประกอบหลัก” ท่ีมีอยู 6 ดานของชุดตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขตามท่ีทาง สศช.ได
กําหนดไวเดิม ไดแก (1) การมีสุขภาวะ (2) ครอบครัวอบอุน (3) ชุมชนเขมแข็ง (4) เศรษฐกิจเขมแข็ง
และเปนธรรม (5) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และ (6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

ขอเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษาเพื่อการปรับปรุงตัวช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขฯ จะมุงเนนการ
ปรับปรุงในสวนองคประกอบยอย การปรับปรุงตัวช้ีวัดภายใตองคประกอบยอย ท้ังในแงการปรับปรุง
ตัวช้ีวัดหลัก การปรับปรุงคาเกณฑ วิธีการคํานวณ และการเพิ่มตัวช้ีวัดเสริม (โปรดดูขอสรุปการ
ปรับปรุงในหัวขอ 4.2 และหัวขอ 4.3 และรายละเอียดในบทท่ี 5) เพื่อใหมีความถูกตองทางวิชาการ
และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะชวยทําใหผลลัพธของคาตัวช้ีวัดสะทอนถึงความหมายของ “ความอยูเย็นเปนสุข” ได
อยางเหมาะสมมากข้ึน

นอกจากน้ี ขอเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษาไดรวมถึงการปรับปรุงชุดตัวช้ีวัดเพื่อใหสอดคลอง
และรองรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และรองรับกับความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดการพัฒนา
ใหมๆ โดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

4.2 องคประกอบยอยของตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขฯ

จากการศึกษาทบทวนองคประกอบยอย คณะท่ีปรึกษามีขอเสนอในการปรับเพิ่ม
“องคประกอบยอย” 2 เร่ือง ไดแก

(1) องคประกอบยอยเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” เปนองคประกอยยอยภายใตองคประกอบ
หลักดาน “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล ” เพื่อ ใหสอดรับกับความเคลื่อนไหว
ความกาวหนาของแนวคิดการพัฒนาเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงเปนผลตอเน่ืองจากการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 (หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา การประชุม Rio+20) และ
ประเทศไทยไดนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมากําหนดไวท้ังในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และใน
ยุทธศาสตรหลักการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลปจจุบัน
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(2) องคประกอบยอยเ ร่ือง “ภู มิปญญาทองถ่ิน” เปนองคประกอบยอยภายใต
องคประกอบหลักดาน “ชุมชนเขมแข็ง” เพื่อใหสอดรับกับความหมายของชุมชนเขมแข็งท่ีไดกําหนด
ไวไดอยางครบถวน

4.3 ตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขฯ

ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดภายใตองคประกอบยอยในแตละดาน มีหลายลักษณะ
ไดแกการปรับปรุงตัวช้ีวัดหลัก การปรับปรุงคาเกณฑ การปรับปรุงวิธีการคํานวณ  หรือขอเสนอเร่ือง
เพิ่มตัวช้ีวัดเสริม โดยมีรายละเอียดดังน้ี

4.3.1 การปรับปรุงคาเกณฑมาตรฐาน

ในการปรับปรุงคาเกณฑมาตรฐานของแตละตัวช้ีวัด คณะท่ีปรึกษาใชแนวทางในการ
จัดทําขอเสนอแนะตอปรับปรุงคาเกณฑมาตรฐาน ดังน้ี

1. ปรับปรุงโดยใชคาเปาหมายท่ีกําหนดไวในนโยบายระดับชาติ แผนพัฒนาท่ีสําคัญ แผน
แมบทท่ีเกี่ยวของของหนวยงานภาครับท่ีรับผิดชอบ ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(เปาหมายไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11) ตัวช้ีวัดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางบก (เปาหมาย
ของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน) ตัวช้ีวัดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว
ประชากร (เปาหมายการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21) เปนตน

2. ปรับปรุงโดยใชเกณฑมาตรฐานสากลท่ีกําหนดข้ึนโดยองคการระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของ ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดดัชนีประชาธิปไตย เปนตน

3. ปรับปรุงโดยใชขอเสนอแนะจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เชน ตัวช้ีวัดสัดสวนชองวางการ
ออมการลงทุนตอ GDP เปนตน

4. ปรับปรุงโดยใชสถิติ ขอมูลตัวเลขท่ีเกี่ยวของกับผลลัพธการดําเนินงานท่ีผานมา ขอมูล
สถานการณของตัวช้ีวัดน้ัน (คาต่ําสุด หรือคาสูงสุด) และ/หรือ บางตัวช้ีวัดนํามาผลลัพธการดําเนินงาน
มาตั้งเปนคาเกณฑมาตรฐานใหมเพื่อยกระดับการดําเนินงาน ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดคดีอาญา ตัวช้ีวัด
อัตราผูปวยสุขภาพจิต ตัวช้ีวัดอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน เปนตน
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4.3.2 การเพิ่มตัวชี้วัดเสริม

ในชุดตัวช้ีวัดท่ีคณะท่ีปรึกษาเสนอ มีตัวช้ีวัดเสริมอยูท้ังหมดรวม 50 ตัวช้ีวัด ความ
แตกตางระหวางตัวช้ีวัดเสริมกับตัวช้ีวัดหลักท้ังในแงจุดมุงหมายและคุณลักษณะ มีดังน้ี

ตัวช้ีวัดหลัก

มีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง  หรือหลายขอประกอบกัน ดังน้ี

 เปนตัวช้ีวัดท่ีใชวัดผลลัพธ (Ends) ของการพัฒนา

 เปนตัวช้ีวัดท่ีมีการเก็บขอมูลประกอบอยางตอเน่ืองเปนประจํา มีฐานขอมูลเพียงพอท่ีจะ
ใชในการคํานวณคาดัชนีรวม

 เปนตัวช้ีวัดท่ีนําไปใชในการคํานวณคาตัวเลขดัชนีรวม (Composite Index)

ตัวช้ีวัดเสริม

มีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง  หรือหลายขอประกอบกัน ดังน้ี

 เปนตัวช้ีวัดท่ีใชวัดแนวทาง (Means) ของการพัฒนา

 เปนตัวช้ีวัดท่ีมีลักษณะการวัดในเชิงคุณภาพ หรือชวยเสริมมุมมอง การวิเคราะหของ
ผลลัพธท่ีไดจากตัวช้ีวัดหลัก แกไขขอจํากัดของตัวช้ีวัดหลักจากปญหาในดานความสมบูรณ
ของฐานขอมูล และชวยทําใหเห็นขอมูลท่ีรอบดานข้ึน

 เปนตัวช้ีวัดท่ีไมไดมีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ทําใหไมสามารถนําไป
คํานวณคาดัชนีรวมได ( สําหรับตัวช้ีวัดเสริมบางตัว หากมีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง
สามารถนําไปใชเปนตัวช้ีวัดหลักได)

 เปนตัวช้ีวัดท่ีมีขอถกเถียงในเร่ืองการวิเคราะหผล การตีความ หรืออภิปรายไดหลาย
แงมุม เชน ตัวช้ีวัดเร่ืองคดียาเสพติด เปนตน
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4.3.3 การปรับปรุงตัวชี้วัดหลัก

ในแตละองคประกอบหลัก 6 ดาน มีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีแตกตางกันไป
ในรายละเอียดขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดโดยสรุปแสดงในตารางท่ี 4-1 และนําเสนอ
เปรียบเทียบชุดตัวช้ีวัดเดิมของ สศช.กับชุดตัวช้ีวัดใหมท่ีเสนอโดยคณะท่ีปรึกษาในตารางท่ี 4-2 ถึง
ตารางท่ี 4-7

ตารางที่ 4-1: สรุปขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวช้ีวัดภายใตองคประกอบหลักแตละดาน

องค
ประกอบหลัก

ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงตัวชี้วัด
เพิ่ม

องคประกอบ
ยอย

คงเดิม ปรับ
เปลี่ยน
ตัวชี้วัด

หลัก

เพิ่ม
ตัวชี้วัด

ตัด
ตัวชี้วัด

ปรับ
เกณฑ

มาตรฐาน

เพิ่ม
ตัวชี้วัด
เสริม

ดานสุขภาวะ --- 3
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

--- --- 1
ตัวชี้วัด

6
ตัวชี้วัด

ดานครอบครัว
อบอุน

--- 2
ตัวชี้วัด

4
ตัวชี้วัด

--- --- 2
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

ดานชุมชน
เขมแข็ง

1
องคประกอบ

1
ตัวชี้วัด

1
ตัวชี้วัด

--- 2
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

ดานเศรษฐกิจ
เขมแข็งและเปน
ธรรม

--- 5
ตัวชี้วัด

1
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

--- 4
ตัวชี้วัด

14
ตัวชี้วัด

ดานสภาพ
แวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล

1
องคประกอบ

4
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

3
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

1
ตัวชี้วัด

15
ตัวชี้วัด

ดานสังคม
ประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภบิาล

--- 2
ตัวชี้วัด

2
ตัวชี้วัด

--- --- --- 10
ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 4-2: องคประกอบดาน “การมีสุขภาวะ”

การมีสุขภาวะ : ภาวะท่ีบุคคลปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีรางกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ
และใฝรู สามารถ “คิดเปนทําเปน” มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก
(ที่ปรึกษาเสนอ)

ตัวช้ีวัดเสริม
(ที่ปรึกษาเสนอ)

สุขภาพกายดีและจิตดี
หมายถึง การมีรางกายที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการ
ที่ดี มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เหมาะสมไมมีโรค
ประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง  สงผลใหหางไกลจาก
โรคภัยไขเจ็บและมีอายุยืนยาวอยางมีคุณภาพ
รวมทั้งมี สุขภาพจิตดี ความสามารถของบุคคลที่จะ
ใชกลไกในการปรับตัวที่ถูกตอง สามารถปรับ
อารมณความรูสึกสูสภาวะสมดุลไดดวยตนเอง โดยที่
ตน เอ งแล ะสภาว ะแวดล อม ไม เ ดื อ ดร อน  มี
ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น

รางกายแข็งแรง 1.อัตราการเจ็บปวยตอ
ประชากรพันคน

1. รอยละประชากรที่มี
สุขภาพดีตอประชากร
ทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน : รอยละ
ประชากรที่สุขภาพดี (ไม
ปวยเปนโรค 75 โรค) ตอ
ประชากรทั้งหมด ในชวง
แผน 9 คือ 89.17
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-อัตราการออกกําลังกาย
เปนประจํา
-อัตราการเขาถึงสวัสดิการ
ดานสุขภาพ
-คาใชจายดานสุขภาพของ
ประเทศตอผลิตภัณฑมวล
รวมประเทศ

อายุยืนยาว 2. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด

2.อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด (Life Expectancy at
birth)
เกณฑมาตรฐาน : อายุขัย
เฉลี่ยข้ันสูงสุดที่ตองพัฒนา
ใหถึง คือ 80 ปสวนข้ัน
ตํ่าสุด คือ 25 ป (คงเดิม)



117

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
จิตใจดี 3.อัตราการฆาตัวตาย

สําเร็จตอประชากรแสนคน
3.อัตราผูปวยสุขภาพจิต
ตอประชากรแสนคน
(รวมอัตราการเจ็บปวยดวย
โรค 8 โรครวมทั้งการ
พยายามฆาตัวตายหรือฆา
ตัวตาย)
เกณฑมาตรฐาน : ใช
คาเฉลี่ยอัตราผูปวย
สุขภาพจิตยอนหลังตอ
ประชากรแสนคนเปน
เกณฑมาตรฐาน ที่ไมควร
ใหเกิน คาเฉลี่ยป 2545-
2549 เทากับ 1,922  คน
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-สัดสวนคนในครัวเรือนทํา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมูบาน

การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู
การมีคุณธรรม และสติปญญา ใฝรู รูเทาทันและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม
ได และสามารถใชประสบการณ ศักยภาพและทักษะ
ความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดจนการมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ มีจิตสํานึกความเปนไทย

ยึดม่ันในศีลธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตตลอดจนมี
ความเมตตาตอเพื่อน
มนุษย

4.สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรแสนคน

4. สัดสวนคดีอาญาตอ
ประชากรพันคน
ใชคาเฉลี่ย ป 2545-2549
เทากับ 6.81 คดีตอ
ประชากรพันคน

-คนอายุ 6 ปข้ึนไปที่ปฏบิัติ
กิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
(คงเดิมแตปรับสัดสวน
การวัดและเกณฑ
มาตรฐาน)

มีความสามารถในการ
เรียนรู

5. อัตราการเรียนรู
(Functional literacy rate)
9 ปขึ้นไป

5.อัตราการเรียนรู
(Functional Literacy
Rate) 9 ปขึ้นไป
เกณฑมาตรฐาน :ใชอัตรา
การเรียนรูข้ันสูงที่ตอง
พัฒนาใหถึง คือ สูงสุดรอย
ละ 60
(คงเดิม)

-อัตราการรับรูขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน
อยางนอย 5 คร้ัง

มีการเรียนรูที่มีคุณภาพ 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(คะแนนเฉลี่ยของ 4
วิชาหลักของนักเรียน
ระดับ ป. 6 ม. 3 และ ม.6)

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (คะแนนเฉลี่ยของ
4 วิชาหลักของนักเรียน
ระดับ ป. 6 ม. 3 และ ม.6)
เกณฑมาตรฐาน :เปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่
11 เทากับ 50 คะแนน
(คงเดิม)
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ตารางที่ 4-3: องคประกอบดาน “ครอบครัวอบอุน”

ครอบครัวอบอุน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ ในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมายในบรรยากาศท่ีสงบสุข ดวยการทําหนาท่ี
ของครอบครัวไดอยางเหมาะสมและมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางม่ันคง

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

บทบาทหนาที่ของครอบครัว
หมายถึง การทําหนาที่ของครอบครัวที่จะ
ดูแลความตองการและสรางคุณภาพชีวิตที่
ดีของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกตอง
รูจักทํามาหากิน มีความรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ตอตนเองและตอสมาชิกใน
ครอบครัว

1. เด็กไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูที่
เหมาะสม

1. อัตราคดีเด็กและเยาวชน
ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจ
ฯ ตอเด็กและเยาวชนพันคน

1. อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูก
ดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ตอเด็ก
และเยาวชนพันคน
เกณฑมาตรฐาน ใชคาเฉลี่ยอัตราคดีตอ
จํานวนเด็กและเยาวชน 7-17 ป ชวงแผน
9 (2545-2549) ซึ่งเทากับ 2.96 เปน
เกณฑมาตรฐาน
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

2. ผูสูงอายุไดรับ
การดูแลจากคนใน
ครอบครัว

2. รอยละของผูสูงอายุที่อยู
คนเดียวตอผูสูงอายุ
ทั้งหมด

2. รอยละของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตอ
ผูสูงอายุทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน ใชขอมูลป 2545 (ชวง
แผน 9) ซึ่งมีรอยละของผูสูงอายุที่อยูคน
เดียวตอผูสูงอายุทั้งหมดตํ่าสุดเทากับรอย
ละ 6.26  เปนเกณฑมาตรฐาน
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-รอยละผูสูงอายุที่ตองการการ
ดูแลแตไมมีผูดูแลตอประชากร
ผูสูงอายุทั้งหมด
-รอยละผูสูงอายุที่ทํางานตอ
จํานวนผูสูงอายุทั้งหมด
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

3 ผูอยูในวัย
แรงงานสามารถ
ทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัว

3. สัดสวนครัวเรือนที่มี
สมาชิกในครอบครัวที่มี
รายไดตอสมาชิกทั้งหมด
ของครัวเรือน เทากับ 1:2
ตอครัวเรือนทั้งหมด

3. สัดสวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีรายไดตอสมาชิก
ทั้งหมดของครัวเรือน เทากบั 1:2
ตอครัวเรือนทั้งหมด
คาเกณฑมาตรฐาน อัตราผูมีงานทําตอ
กําลังแรงงานทั้งหมดที่ตองพัฒนาใหได
คือรอยละรอย(คงเดิม)

สัมพันธภาพในครอบครัว
หมายถึง การอยูรวมกันของสมาชิกหลาย
ชวงวัยที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความ
ผูกพัน เคารพกันและกัน และเอื้ออาทรตอ
กัน

4. สมาชิกอยู
รวมกันแกปญหา
ครอบครัว

4. อัตราการจดทะเบียน
หยาตอพันครัวเรือน

4.จํานวนเหตุการณความรุนแรงใน
ครอบครัว
เกณฑมาตรฐาน ใชจํานวนเหตุการณป
2552 เทากับ 363 เหตุการณเปนเกณฑ
มาตรฐาน (ไมใชขอมูลป 2550 เนื่องจาก
มีจํานวนตํ่ามาก เปน outlier)
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

5. ครอบครัวอยู
รวมกันเปน
ครอบครัวขยาย
(ปรับเปน “การ
ดูแลซึ่งกันและ
กันในครอบครัว)

5. สัดสวนของครอบครัว
ขยายตอครัวเรือนทั้งหมด

5.รอยละของครอบครัวขยายตอ
ครัวเรือนทั้งหมด
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนของครอบครัว
ขยายตอครัวเรือนทั้งหมดเทากับรอยละ
50
(คงเดิมแตปรับเปลี่ยนเน้ือหา)

-อัตราการใชเวลาแกครอบครัว
ตนเองในแตละวัน
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว
หมายถึง ครอบครัวมีรายไดพอเพียง
เพื่อที่จะสามารถจัดการใหสมาชิกใน
ครอบครัวดํารงชีวิตในสังคมไดอยางม่ันคง
มีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัยอยางสุขสบาย และ
สามารถ เข าถึ งป จจัยพื้ นฐานในการ
ดํารงชีวิต

6. ครอบครัวมี
รายไดเพียงพอ

6. รอยละของครัวเรือนทีม่ี
รายไดสูงกวารายจายไม
นอยกวารอยละ 10 ตอ
ครัวเรือนทั้งประเทศ

6. อัตราหน้ีสินตอรายไดของ
ครัวเรือน
เกณฑมาตรฐาน อัตราหนี้สินครัวเรือนตอ
รายไดตํ่าสุดในชวงประมาณ 10 ป
เทากับ 5.58 (หากใชคาเฉลี่ยชวงแผน 9
เทากับ 6.5 คาดัชนีจะเกินรอย)
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

7. ครอบครัวมี
ความม่ันคงในที่อยู
อาศัย

7. สัดสวนครัวเรือนที่มี
บานเปนของตนเอง

รอยละครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
เกณฑมาตรฐาน สัดสวนครัวเรือนมีความ
ม่ันคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทน
ถาวรเทากับรอยละรอย
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

8. การมี
ปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต

8. สัดสวนครัวเรือนที่มี
นํ้าประปาใชในครัวเรือน

8.รอยละครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับ
บริโภคเพียงพอตลอดป
เกณฑมาตรฐาน สัดสวนครัวเรือนมีน้ํา
สะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปที่ควรพัฒนาใหถึงคือรอยละรอย
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)
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ตารางที่ 4-4: องคประกอบดาน “ชุมชนเขมแข็ง”
ชุมชนเข็มแข็ง :- ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเปนปกแผน มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและการเรียนรูในระดับสูง มีองคกรในชุมชน กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาคี
เครือขายการพัฒนาท่ีเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังมีความสามัคคี เอื้ออาทร อยูรวมกันอยางสงบสุข และธํารงไวซ่ึงคุณคาของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาท่ีเปน
เอกลักษณของชุมชน/ทองถิ่นหรือเอกลักษณความเปนไทยไดอยางตอเน่ือง

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
ชุมชนพึ่งตนเองได
หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยาง
ม่ันคง เปนปกแผน สามารถพึ่งพิงตนเอง
ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปญญา
ของชุมชนไดเปนหลัก มีกลุมผูนํา องคกร
ในชุมชนและกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนา เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนอยางตอเนื่อง

ความเขมแข็งของ
องคกรในชุมชน

1. สัดสวนความมีเสถียร
ภาพทางการเงินหรือความ
มั่นคงขององคกรชุมชน

1.สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงิน
หรือความมั่นคงขององคกรในชุมชน
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนสหกรณและกลุม
เกษตรกรที่มีเสถียรภาพทางการเงินระดับ
ม่ันคงดีหรือดีมากเทากับรอยละ 50
(คงเดิม)

-

2.สัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
การดําเนินงานในระดับดี
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนวิสาหกิจชุมชนที่
มีศักยภาพในระดับดี เทากับรอยละ 50
(เสนอเพิ่ม)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษา

เสนอ)
มีการ เ รี ยน รู เพื่ อ
แกไขปญหารวมกัน
อยางตอเนื่อง

2. สัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชน

3. สัดสวนหมูบานที่มีการเรียนรู โดย
ชุมชน
เกณฑมาตรฐานเปนสัดสวนหมูบานที่มีการ
เรียนรูโดยชุมชนรอยละ 60
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-

ชุมชนเกื้อกูลกัน
หมายถึง ชุมชนที่ มีความรัก ความเอื้อ
อาทร ความสามัคคี และมีจิตสํานึกหวง
แหนความเปนชุมชนของตนรวมกัน

การมีสวัสดิการใน
ชุมชน

3.สัดสวนครัวเรือนที่มีคน
ในครัวเรือนเปนสมาชิก
องคกรชุมชนที่มีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน

4.สัดสวนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือน
เปนสมาชิกองคกรชุมชนที่มีการจัด
สวัสดิการตอพันครัวเรือน
เกณฑมาตรฐาน สัดสวนครัวเรือนที่มีคนใน
ครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชนที่มีการ
จัดสวัสดิการเทากับ 150 ตอพันครัวเรือน
(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-

ชุมชนรักษาไวซึ่งคุณคาภูมปิญญาทองถิ่น (องคประกอบยอยเสนอใหมโดยที่ปรึกษา)
การรักษาภูมิปญญา
ทองถิ่น

- 1. ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับ
การจดแจงตอประชากร
10,000 คน
2. สินคา OTOP ที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นตอประชากร
10,000 คน
(เสนอใหม)
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ตารางที่ 4-5: องคประกอบดาน “เศรษฐกิจเขมแข็ง และเปนธรรม”

เศรษฐกิจเขมแข็ง และเปนธรรม :- เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีม่ันคง กอใหเกิดรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีความม่ันคง
และปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใตเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดและกระจายผลประโยชนการพัฒนาใน
กลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของรายไดและหลุดพนจากปญหาความยากจน

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

การมีสัมมาชีพ
หมายถึง การทํางานที่สุจริต ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ทํางานอยางเต็มความ
สามารถ โดยมีหลักประกันความม่ันคงและ
ความปลอดภัยในการทํางาน

ก า ร มี ง า น ทํ า ที่
สุ จ ริ ต ม่ันคง เ ต็ ม
ศักยภาพ สะทอน
จากการที่คนมีงาน
ทํ า เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น
ทํ างานเ ต็มกํ าลั ง
ความสามารถอยาง
มีความสุข และการ
วางงานลดลง

1. อัตราการวางงาน 1.อัตราการวางงาน
เกณฑมาตรฐาน อัตราการวางงานตาม
ธรรมชาติรอยละ 2

(คงเดิม)

-การวางงานตํ่ากวาระดับ
-จํานวนช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ย
ตอสัปดาห
-มูลคาผลิตภัณฑจากวิสาหกิจ
ชุมชน ***

มีหลักประกันและ
ความปลอดภัยใน
การทํางาน ทํางาน
อย า ง มี ค ว า ม สุ ข
สงผลตอคุณภาพ

2. สัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอกําลังแรงงาน
ทั้งประเทศ

2.สัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการ
ตอกําลังแรงงานทั้งประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนแรงงานที่ไดรับ
สวัสดิการตอแรงงานทั้งประเทศเทากับ
รอยละ 50

- สัดสวนผูที่ ไม ใชสิทธิดาน
สวัสดิการสั งคมจากปจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไมได ***
( เ ช น  เดิ นทาง ไม ส ะดวก ,
สถานพยาบาลอยู ไกล, ไม
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

ชี วิ ตที่ ดี  มี ค ว า ม
ม่ันค ง  ตลอดจ น
ทํางานในสภาวะ
แ ว ด ล อ ม ที่
ปลอดภัย และมีอา
ชีวอนามัย

(ปรับนิยามใหรวมแรงงานนอกระบบที่
มีการประกันตนเอง)

สะดวกเวลาทําการ, รอนาน,
ถูกเลือกปฏิบัติ, บุคลากรดุ,
แพทยไมมีเวลา)

3.สถิติอัตราการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานตอลูกจาง
1,000 คน

เ ก ณฑ ม า ตร ฐ า น  อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุตอลูกจาง  ตองตํ่ากวาคาเฉลี่ย
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ 28.33
ตอประชากร 1,000 คน
(เสนอเพิ่ม)

เศรษฐกิจเขมแข็ง
ห ม า ย ถึ ง  ร ะ บ บ เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียร
ภาพ ย่ังยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจที่
ม่ันคงจากความ สามารถในการพึ่ งพา
ตนเองได  มีภู มิคุมกันทางเศรษฐกิจ มี
ประสิทธิภาพการผลิตและสามารถปรับตัว

พึ่ ง ต น เ อ ง ท า ง
เศรษฐกิจ การที่
ร ะ บ บ เ ศ รษ ฐ กิ จ
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองในภาคการ
ผลิ ต อ ย า ง มี ป ร ะ

3. สัดสวนอุปสงคใน
ประเทศตอภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

4.สัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ใชสัดสวนอุปสงคใน
ประเทศตอภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เทากับรอยละ 75
(คงเดิม)

-การขยายตัวของมูลคาการคา
ชายแดนกับกลุมประเทศเพื่อน
บาน ***
-การขยายตัวของการลงทุน
โดยตรงของไทยในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย
อ า ศั ย ป จ จั ย ก า ร
ผ ลิ ต ทั้ ง เ งิ น ทุ น
เทค โนโ ล ยี  แล ะ
วัตถุดิบในประเทศ
อยางเหมาะสม

4. สั ด ส ว น ก า ร อ อ ม ต อ
GDP

5. สัดสวนชองวางการออมการลงทุน
ตอ GDP
เกณฑมาตรฐาน ชองวางการออมและการ
ลงทุน หรือดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP
สูงสุด = 5% และ ตํ่าสุด = -5%
(Mann,1999 & Holman, 2001)

(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)
เศรษฐกิจเติบโต
อยางมีคุณภาพ

5. อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

6. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เกณฑมาตรฐาน อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไมตํ่ากวารอยละ 5 แทนเกณฑ
มาตรฐานเดิมที่ใชชวงรอยละ 0 – 9 ซึ่งกวาง
เกินไป

(ปรับเกณฑมาตรฐาน)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

6. ประสิทธิภาพการผลิต
รวม (TFP)

7. ประสิทธิภาพการผลิตรวม (TFP)

เกณฑมาตรฐาน เฉลี่ยไมตํ่ากวารอย
ละ 3 สอดคลองกับเปาหมายของแผนฯ
11
เดิม สศช.ใชจากสูงสุดรอยละ 5 ตํ่าสุด
รอยละ 3

(ปรับเกณฑมาตรฐาน)

-สัดสวนการจางงานใน
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช
ความรูเขมขน ***
-การใชพลังงานในสาขา
ขนสงตอการใชพลังงาน
ทั้งหมด ***
-สัดสวนการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาตอ GDP
-ตนทุนโลจิสติกส ***

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี
เสถียรภาพ แสดง
ถึ ง เ ศ รษฐกิ จที่ มี
ค ว า ม ม่ั นค ง แล ะ
สามารถดําเนินอยู
ไดโดยอาศัยกลไก
กระบวน การทาง
เศรษฐกิจที่มีความ
สอดคลอง สมดุล
และมีเสถียรภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ

7. อัตราเงินเฟอ 8. อัตราเงินเฟอทั่วไป
เกณฑมาตรฐาน ใชชวงอัตราเงินเฟอ
ทั่วไป รอยละ 1.5-4.5 เปนเกณฑ
มาตรฐาน ตามกรอบที่กระทรวงการคลัง
พิจารณารวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งเปนกรอบที่ใกลเคียงกับมาตรฐานของ
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา
(รอยละ 2) อั งกฤษ (รอยละ 2)
ออสเตรเลีย (รอยละ 2-3)

(ปรับเปลี่ยนเน้ือหา และปรับเกณฑ
มาตรฐาน)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

8. สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ
GDP

สัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP
เกณฑมาตรฐาน ใหมีสัดสวนหนี้ไมเกิน
รอยละ 50 ของ GDP
(คงเดิม)
9. สัดสวนหน้ีตางประเทศระยะส้ัน
ตอ GDP
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น  ใ ห มี สั ด ส ว น ห นี้
ตางประเทศระยะสั้นตอ GDP ไมเกินรอย
ละ 50
(เสนอเพิ่ม)

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสการ
เขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปจจัยการ
ผลิต ที่จะนําไปสูการลดความยากจน ลด
ชองวางของการกระจายรายได และมีการ
กระจายความม่ังคั่งอยางทั่วถึง

การกระจายรายได
อย าง เปนธร ร ม
และเทาเทียม ลด
ความเหลื่อมล้ําของ
ชองวางระวางคน
ร ว ย แ ล ะ ค น จ น
นํ า ไ ป สู ก า ร ล ด
ปญหาความยากจน

9. สัดสวนคนยากจน
(ดานรายจาย)

11. สัดสวนคนยากจน

คาเกณฑมาตรฐาน ใช เปาหมายของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 กําหนด
เปาหมายสัดสวนคนจนใหอยูที่รอยละ 9
จากเดิม สศช.เสนอที่รอยละ 4

(คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)

10.สัดสวนการถือครอง
รายไดของประชากรรอยละ
20 สุดทายที่รวยที่สุดตอ
ประชากรรอยละ 20 แรกที่
จนที่สุด

12. สัดสวนการถือครองรายไดของ
ประชากรรอยละ 20 สุดทายที่รวยที่สุด
ตอประชากรรอยละ 20 แรกที่จนที่สุด

คาเกณฑมาตรฐาน ใชเปาหมายของ
แผนพัฒนาฉบับที่ 10 กําหนดสัดสวนการ
ถือครองรายไดของประชากรรอยละ 20
สุดทายที่รวยที่สุดตอประชากรรอยละ 20
แรกจนที่สุดเทากับ 10 เทา

(คงเดิม)

-ผลิตภัณฑดานบริการของ
SMEs ตอ GDP ***
-สัดสวนมูลคาสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
ตอ GDP ***

-ความเสี่ยงที่จะจน (at-risk-of-
poverty-rate) แบงตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ***
-การเปนเจาของที่ทํากิน, ที่อยู
อาศัยแยกตามรายได ***

*** ตัวช้ีวัดเสริมท่ีเพิ่มเติมจากเดิมของ สศช.
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ตารางที่ 4-6: องคประกอบดาน “สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล”
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล : การดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ และมีระบบนิเวศท่ีสมดุ
เกื้อกูลตอการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุขและย่ังยืน

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีความ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิตตลอดจน
การประกอบอาชีพ ไมมีปญหาความ
รุนแรงในสังคม

การลดลงของคดี
ความรุนแรงจะ
สะทอนถึงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินได
ดวย

1.อัตราคดีอาชญากรรม
ตอประชากรพันคน

1.จํานวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินตอประชากร
พันคน
เกณฑมาตรฐาน ใชจํานวนคดีที่เกิดข้ึน
ตํ่าสุดเปนเปาหมาย อยูที่ 1.2 คดีตอ
ประชากรพันคน
คงเดิม แตทบทวนขอมูลทีใ่ช

2.อัตราคดียาเสพติดตอ
ประชากรพันคน

ยายจากตัวช้ีวัดหลักมาเปนตัวช้ีวัด
เสริม

-อัตราจํานวนคดียาเสพติดตอประชากรพันคน
ยายมาเปนตัวช้ีวัดเสริม เนื่องจากจํานวนคดี
ยาเสพติดที่มากข้ึนหรือนอยลงสวนหนึ่งข้ึนอยู
กับความเขมงวดของเจาหนาที่ในการ
ปราบปราม อีกทั้งสาเหตุการกอคดี
อาชญากรรมสวนหนึ่งมาจากผูติดยาเสพติด
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
1.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกตอประชากรพนัคน
เกณฑมาตรฐาน ใชเปาหมายของ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554 – 2563 ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากวา
10 คนตอประชากร 1 แสนคน ภายในป
2563
(เสนอเพิ่ม)

ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดี

หมายถึง การที่มลภาวะตางๆ ไดรับ
การดูแลควบคุม และแกไขใหฟนคืนสู
สภาพที่ดี ซึ่งเปนปจจัยทีส่งผลตอ
คุณภาพชีวิต ความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจและความสุขของบุคคล
และสังคม

มลภาวะตางๆ
ไดรับการปองกัน
และดูแลแกไข

3.ปริมาณการปลอย
กาซ
คารบอนไดออกไซดตอ
หัวประชากร

2.ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร

คาเกณฑมาตรฐาน 2.4 ตัน/คน/ปตามที่
สศช. อางถึงเปาหมาย MDGs

(คงเดิม แตทบทวนขอมลูที่ใช)

-ปริมาณและมูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ***
-ปริมาณขยะชุมชน
-สัดสวนปริมาณขยะอันตรายตอขยะชุมชน ***
-ปริมาณของเสียและอัตราการนําขยะกลับมา
ใชใหม ***
-จํานวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษ ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
4.รอยละของแหลงนํ้าที่
มีคุณภาพอยางตํ่าอยูใน
เกณฑพอใชตอแหลงนํ้า
ทั้งประเทศ

3. รอยละของแหลงนํ้าที่มีคุณภาพ
อยางตํ่าอยูในเกณฑพอใชตอแหลง
นํ้าทั้งประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ใชรอยละของแหลงน้ํา
ที่มีคุณภาพอยางตํ่าอยูในเกณฑพอใช
ตอแหลงน้ําทั้งประเทศเทากับรอยละ
80 ตามเปาหมายในแผนจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559
(คงเดิม)

5.รอยละของปริมาณ
ของเสียที่ไดรับการ
บําบัดอยางถูกตองตอ
ของเสียทั้งประเทศ

4.รอยละของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอยางถูกหลักวิชาการตอ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
เกณฑมาตรฐาน ปรับเปนรอยละ 50
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
(นับปริมาณที่ทิ้งลงถัง) ตามเปาหมาย
ในแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 –
2559 (จากเดิมที่ สศช. ใชรอยละ 70)
(คงเดิม แตปรับเกณฑมาตรฐาน
และปรับคําใหชัดเจนขึ้น)
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
6.รอยละของสถานี
ตรวจวัดอากาศที่มี
PM10 เกินมาตรฐานตอ
สถานีตรวจวัดอากาศ
ทั้งประเทศ

5.รอยละของจํานวนวันที่ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑมาตรฐาน
คาเกณฑมาตรฐาน จํานวนวันที่คา
PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน รอยละ
98 ตามเปาหมายในแผนจัดการมลพิษ
พ.ศ. 2555 – 2559
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

ระบบนิเวศที่สมดุล
เปนระบบที่สรรพสิ่งตางๆ พึ่งพิงและ
พึ่งพาอาศัยกันและกันอยางไดดุลทาง
ธรรมชาติ การดําเนินชีวิตที่พอเหมาะ
พอควร สอดคลองกับความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ เปน
ปจจัยสําคัญที่จะไมทําให
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมลง สงผลดีตอคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ

ความอุดมสมบูรณ
ทางธรรมชาติของ
ระบบนิเวศตาง ๆ

7.รอยละของพื้นทีป่าไม
ตอ
พื้นที่ประเทศ

6.รอยละของพื้นทีป่าอนุรักษตอ
พื้นที่ประเทศ
เกณฑมาตรฐาน  รอยละ 25
พื้นที่ปาอนุรักษสะทอนพื้นที่ปาที่มี
ความอุดมสมบูรณและมีความหลาก
หลายทางชีวภาพไดมากกวาพื้นที่ปา
(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ
-สัดสวนพื้นที่ปาชายเลนตอพื้นที่ประเทศ ***
-จํานวนชนิดพันธุตางๆ ที่ถูกคกุคามจนใกล
สูญพันธุ ***
-คดีการกระทําผิดดานสัตวปา ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
8.ปริมาณสัตวนํ้า
เศรษฐกิจ
(เฉพาะปลาหนาดิน) ที่
จับ
ไดในอาวไทยตอช่ัวโมง

7.ปริมาณสัตวนํ้าเศรษฐกิจ (เฉพาะ
ปลาหนาดิน) ที่จับไดในอาวไทยตอ
ช่ัวโมง
เกณฑมาตรฐาน ใชปริมาณสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดิน) ที่จับได
ในอาวไทยตอช่ัวโมงเทากับ 10
กิโลกรัมตอช่ัวโมง
(คงเดิม)

“เศรษฐกิจสีเขียว” (เสนอเพิ่ม)***
จะมุงเนนตัวช้ีวัดที่เปน แนวทางการ
พัฒนา (means) ที่นําไปสูเศรษฐกิจสี
เขียวและสังคมคารบอนตํ่า โดยการ
กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนเพื่อการผลิตและการบริโภค
ที่ย่ังยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชทุนธรรมชาติ (น้ํา พลังงาน
วัสดุ) ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
และลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจก รวมถึงการลงทุนและสราง
นวัตกรรมในเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
และในภาคการผลิตและบริการดาน
สิ่งแวดลอม

8.สัดสวนการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลอืกตอปรมิาณ
การใชพลังงานขั้นสุดทาย
เปาหมายในยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจฯ เพิ่ม สัดสวน
การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ไมนอยกวารอยละ 19
(ภายในป 2559) ในขณะทีก่ระทรวง
พลังงานกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ
25 ภายในป 2564 ตามแผนพฒันา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2564)

-ความเขมการใชพลังงานหรือการใชพลังงาน
ข้ันสุดทายตอ GDP at 1988 Price
-จํานวนสถานประกอบการที่ไดการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว
-ปริมาณการผลิตและการนําเขาสารเคมีและ
สัดสวนเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม
ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร
-สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
-สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
ภาครัฐตองบประมาณแตละป
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*** ตัวช้ีวัดท่ีเพิ่มเติมจากเดิมของ สศช.

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.) ตัวช้ีวัดหลัก (ที่ปรึกษาเสนอ) ตัวช้ีวัดเสริม (ที่ปรึกษาเสนอ)
9. สัดสวนปริมาณการนําเขาสาร
กําจัดศัตรูพืชตอพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด
ในแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 –
2564) มิไดระบุเปาหมายในการลดการ
ใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรม หากแต
ระบุเปาหมายในเร่ืองการมีกลไกและ
ระบบบริหารจัดการสารเคมีและทุกภาค
สวนมีศักยภาพในการปองกันและ
ควบคุมผลกระทบตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากสารเคมี
ดวยเหตุนี้ จึงใชคาเฉลี่ยสัดสวนการ
นําเขาสารกําจัดศัตรูพืชตอพื้นที่
การเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
(เสนอเพิ่ม)
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ตารางที่ 4-7: องคประกอบดาน “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล :- คนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ มีความสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ยอมรับ เคารพและปฏิบัติตอผูอื่นโดย
คํานึงถึงความเทาเทียมกัน และรวมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลท่ีมีความโปรงใส คุมคา และเปนธรรม นําไปสูสังคมสมานฉันท มีสันติ
สุขอยางย่ังยืน สามารถอยูรวมกับนานาอารยะประเทศไดอยางเปนมิตร

องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
หมายถึง ประชาชนมีความต่ืนตัว รูจัก
รักษาสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพในสวน
ของตนเองและประพฤติปฏิบัติตาม
สิทธิหนาที่ของตนเอง และเคารพสิทธิ
หนาที่ของบุคคลอื่น ตลอดจนมีความ
กระตือรือรนเขารวมบริหารและพัฒนา
ประเทศ

ความต่ืนตัวในการรักษาสิทธิ
หนาที่ของตนเองตามกรอบ
กฎหมาย การรูจักเคารพสิทธิ
หนาที่ของบุคคลอื่น และ ความ
กระตือรือรนเขารวมในการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

1.ดัชนีประชาธิปไตย 1.ดัชนีประชาธิปไตย

เกณฑมาตรฐาน ใชขอมูลคะแนนที่
สะท อนความเปนประชา ธิปไตยที่
สมบูรณเทากับ 8-10 โดยใชคะแนน 10
เปนเปาหมายเพื่อพัฒนาใหถึง

(คงเดิม)

-จํานวนเร่ืองที่ประชาชน
เสนอตอประธานวุฒิสภาให
มีมติถอดถอนบคุคลทีด่ํารง
ตําแหนงทางการเมือง ***
-จํานวนเร่ืองที่ประชาชน
เขาช่ือเสนอกฎหมายตาม
ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ตอสภาผูแทนราษฎร ***
-ดัชนีเสรีภาพ (Freedom
house Index) ***
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
สังคมที่มีธรรมาภิบาล
หมายถึง การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
การ เ มือง  และสั งคมที่ ดี  มี ระบบ
โครงสราง กฎเกณฑ กระบวนการ
และกลไกการดําเนินงาน และการ
ตรวจสอบที่มีคุณธรรม นิติธรรม ความ
โปรงใส ใหความสําคัญกับกระบวนการ
มีสวนรวม และความคุมคาในการใช
ทรัพยากร

ความโปรงใส ความสามารถ
ในการตรวจสอบได การเปด
ใหประชาชนเขามีสวนรวม
ในการบริหารราชการ

2.ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ
ก า ร ค อ ร รั ป ช่ั น ข อ ง
ประเทศไทย

2.ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการคอรัปช่ัน
ของประเทศไทย

เกณฑมาตรฐาน ใหคะแนนเต็มเทากับ
100 ตามตัวชี้วัดภาพลักษณการคอรัปชั่น
ที่ไดมีการปรับจากคะแนนเดิม 10
คะแนนเปน 100 คะแนน ในป พ.ศ.
2555

(คงเดิม แตทบทวนขอมลู)

-ดัชนีวัดความโปรงใสของ
ภาครัฐ ***
-ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหาร
ราชการ ***
-อัตราสวนของจํานวนขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปช่ันที่เปนลายลักษณ
อักษรตอจํานวนขาราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ ***
-สัดสวนรายไดที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)
จัดเก็บหรือจัดหาเองตอ
รายไดรวมของ อปท.
-สัดสวนการถายโอนภารกิจ
สู องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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องคประกอบยอย ประเด็นตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักเดิม (สศช.)
ตัวช้ีวัดหลัก

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ตัวช้ีวัดเสริม

(ที่ปรึกษาเสนอ)
ความสมานฉันททางสังคม
หมายถึ ง สั งคมที่ อ ยู ร วมกันฉันท
กัลยาณมิตร มีความพอใจรวมกัน มี
ความเห็นพองกัน พรอมยอมรับความ
แตกตาง หลากหลายดานเช้ือชาติ
ความเช่ือ วัฒนธรรม และศาสนาของ
กลุมคนในสังคม เพื่อประโยชนของ
สวนรวม

การอาศัยอยูรวมกันดวยความ
กลมกลืน ปรองดอง สามัคคีกัน

แนวคิดใหมที่เกี่ยวของ
(ที่ปรึกษาเสนอ)
ไดแก การจัดการความขัดแยง
โ ด ย สั น ติ วิ ธี  ก า ร เ ข า ถึ ง
กระบวนการ ยุ ติธรรม โดย
องคประกอบยอยในสวนนี้ จะ
มุ ง เน น ตั ว ช้ี วั ดที่ เ ป น  แนว
ทางการพัฒนา (means) ที่
นําไปสูสังคมสมานฉันทโดย
อยางไรก็ดี  ตัวช้ีวัดหลักและ
ตัวช้ีวัดเสริมที่เสนอจะคํานึงถึง
การมีอยูของขอมูลในปจจุบัน
ดวย

3.อัตราจํานวนเรื่อง
รองเรียนตอ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนและสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคตอประชากร
แสนคน-

4. ดัชนีสันติภาพโลก
5. ดัชนีความขัดแยงในดัชนีรัฐ

ลมเหลว

(ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด)

-จํานวนเครือขายยุติธรรม
ชุมชน
-รอยละของเร่ืองที่เขาสู
กระบวนการสันติวิธีและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ***

*** ตัวช้ีวัดเสริมท่ีเพิ่มเติมจากเดิมของ สศช


