
สศช. พัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยูเยน็เปนสุข  

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ดร.อําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ นางจุฑามาศ  บาระมีชัย รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมดวยผูบริหารที่เกี่ยวของ รวมกันแถลงขาวเรื่อง “การพัฒนา
ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ หองประชุมเดช  สนิทวงศ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาประสงคหลักเพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงจําเปนตอง
พัฒนา “ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ข้ึน โดยในชวงสองเดือนที่ผานมาไดมีกระบวนการ
ระดมความคิดเห็นและความรวมมือจากหนวยงาน องคกร และภาคีที่เกี่ยวของรวมวางกรอบแนวคิดการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2549 วันที่ 6 พฤศจิกายน ศกนี้ เพื่อที่ประชุมไดพิจารณาให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมและใหความเห็นชอบใหดําเนินการในขั้นการจัดทํารายละเอียดดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปน
สุขฯ ในแตละองคประกอบที่มาจากความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวนทุกระดับ เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตอไป 

ความสําคัญและวัตถุประสงคของการพัฒนาดัชนีฯ 

การจัดทํา “ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนความอยูเย็นเปนสุข
ในสังคมไทย โดยวัตถุประสงคการจัดทําเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและจัดทําดัชนีชี้วัดบนพื้นฐานการมีสวน
รวมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของใหเปนที่ยอมรับ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและคานิยม
ของคนไทยใหเกิดคุณคาใหมในการนําไปปฏิบัติใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข และใชบงชี้
สถานะของประเทศและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ติดตามประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งสามารถนําไปใช
ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ และกําหนดนโยบายสาธารณะใหเกิดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย ตลอดจนเพื่อวางแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดที่จําเปนตอการจัดทําดัชนีชี้วัดความ
อยูเย็นเปนสุข ใหสามารถใชวิเคราะห วางแผนและรายงานผลไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ความอยูเย็นเปนสุขคืออะไร 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย พัฒนามาจากแนวคิดพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) การพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ 3) “วิสัยทัศนประเทศไทย” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่ง
ไดจากการระดมความคิดของประชาชนในทุกภาคสวน คือ มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน (Green and Happiness Society) โดยมีหลักการในการพัฒนาวา แนวคิด “ความสุข” หรือ “ความ
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อยูเย็นเปนสุข” เปนคานิยมรวมของการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งควรกําหนดจากปจจัยรวมที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับรวมกัน โดยการพัฒนาดัชนีชี้วัดความ
อยูเย็นเปนสุข เปนการสะทอนเปาหมายสุดทายของการพัฒนา (Ends) และตองพิจารณาเชื่อมโยงให
สะทอนถึงวิธีการ (Means) ตางๆ ที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายความอยูเย็นเปนสุขดวย โดยแบงดัชนีชี้
วัดความอยูเย็นเปนสุขออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับสังคมไทย 2) ระดับชุมชน และ 3) ระดับครอบครัว/บุคคล  

จากแนวคิดพื้นฐานและหลักการดังกลาว ทําใหสามารถกําหนดความหมายของ “ความอยูเย็นเปน
สุข” ไดวา หมายถึง “ความพอใจในการดําเนินวิถีชีวิตของคนทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตองและดีงาม มีดุลยภาพ นําไปสูการอยู
รวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตระบบบริหาร
จัดการที่เปนธรรม” 

ตามความหมายของความอยูเย็นเปนสุขดังกลาวขางตน สามารถอธิบายไดเปน 5 องคประกอบที่
ครอบคลุมทุกมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย และบูรณาการเชื่อมโยงกันจนเกิดภาวะแหงความสุข ซึ่ง
เร่ิมจาก 1) การที่คนไทยมีสุขภาวะที่ดี อันเปนภาวะที่จิตใจ อารมณ รางกาย และสติปญญามีสมดุล 
เขาถึงหลักศาสนา มีคุณธรรมนําความรอบรู มีจิตสํานึกตอประโยชนสวนรวม สามารถคิดและทําอยาง
ถูกตองและมีเหตุผล นํามาซึ่ง 2) ความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ มีรายไดและหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิต 3) ครอบครัวอยูรวมกันดวยความรัก ความอบอุนและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
4) อยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ 5) มีสิทธิเสรีภาพ เคารพใน
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน 

ปจจัยที่เอ้ือใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข 

ในการที่จะบรรลุความอยู เย็นเปนสุขของคนในสังคมไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํา
องคประกอบแวดลอมรอบตัวคนซึ่งเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดความอยูเย็นเปนสุขเขามาพิจารณาดวย และ
จะตองขับเคลื่อนปจจัยเหลานี้ดวยการเสริมสรางสํานึกในคุณธรรมและการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ปจจัย
ดังกลาวประอบดวย 

1) ดุลยภาพการอยูรวมกันระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปจจัยที่จะสราง
ความสุขใหเกิดขึ้นในสังคม คือ การสงวนรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ ที่
ประชาชนสามารถเขาถึงและนํามาใชประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งสงวนไวสําหรับคนรุนอนาคต บน
พื้นฐานความสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งดํารงคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

2) เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและเปนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูบนพื้นฐานศักยภาพ
และประสิทธิภาพการผลิตของประเทศอยางแทจริง โดยใชฐานความรูและนวัตกรรมในการผลิตที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม กอใหเกิดการมีงานทําในทุกภูมิภาคอยางทั่วถึง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง มีการ
แขงขันดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส เปนธรรมและมีสํานึกรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย มุงสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและเนนการพึ่งพาตนเองโดยรอบคอบระมัดระวังเพื่อใหเกิดเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
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เศรษฐกิจ รวมทั้งการกระจายผลประโยชนของการพัฒนาแกทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจอยางเปน
ธรรม และการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกันมากขึ้น  

3) สังคมเขมแข็งและสันติสุข  คนและชุมชนเขาถึงหลักศาสนธรรม มีวัฒนธรรมและระบบ
คุณคาทางสังคมที่ดีงามเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหมุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  ยอมรับความ
แตกตางและความหลากหลายของวัฒนธรรม เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน รูรักสามัคคี เอื้ออาทรและเกื้อกูล
กัน สามารถแกไขปญหาความขัดแยงดวยเหตุผลและสันติวิธี นําไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งที่มีการจัดการ
ปญหาโดยการพึ่งพาตนเองและมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความสงบสันติสุขของสังคม 

4) การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล เอื้อใหภาคสวนตาง ๆ ของสังคมพัฒนาและ
อยูรวมกันอยางสันติสุข ภายใตโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ที่วางกฎเกณฑใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมกันบริหารจัดการประเทศ ดวยหลักนิติธรรม คุณธรรม คุมคา โปรงใสและมีสํานึก
รับผิดชอบ ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และกระจายอํานาจสูทองถิ่นและภาคประชาชน    

แนวทางดําเนินการในระยะตอไป 

 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ยังอยูในระหวางการพัฒนากรอบ
แนวคิดของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งภายในระยะเวลา 3 
เดือนตอจากนี้ สศช. จะเรงดําเนินการจัดทําดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข และใชเปนเครื่องมือในการสราง
แนวคิดเรื่องความอยูเย็นเปนสุขใหเปนกระแสหลักในสังคม สรางกระบวนการมีสวนรวมและเครือขายในการ
จัดทําดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข รวมทั้งขยายไปสูระดับพื้นที่จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน  

 การดําเนินการจะเริ่มจากการปรับปรุงกรอบแนวคิด องคประกอบ และประเด็นการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความอยูเย็นเปนสุขรวมในสังคมไทย เพื่อนําไปสูการจัดทํารายละเอียดดัชนีความอยูเย็นเปนสุขเบื้องตน 
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีที่เกี่ยวของจากนั้นจึงจัดทํารายงานสถานะความอยู
เย็นเปนสุขของสังคมไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและรายงานตอสาธารณะ รวมทั้งนําเสนอในการ
ประชุมประจําป 2550 ของ สศช นอกจากนี้ ยังจะสนับสนุนสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู 
เชื่อมโยงกับเครือขายขับเคลื่อนดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข อาทิ ศูนยคุณธรรม สปรส. สกว. สพน. 
สํานักวิจัยเอแบค โพลล และประสานความรวมมือเชื่อมโยงองคความรูในการพัฒนาและใชประโยชนดัชนี
ชี้วัดสูการจัดทําดัชนีในระดับชุมชน ทองถิ่น และจังหวัด ตลอดจนพื้นที่ชนบท – เมือง พรอมทัง้พฒันาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขขึ้น เพื่อใหมีดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุม ครบถวน สามารถชี้
วัดความอยูเย็นเปนสุขไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมตอไป 
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