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ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 
 

 
ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมกีารชว่ยเหลือเกือ้กูลกัน ครอบครัวมี
ความอบอุ่นเพิ่มขึ้น ขณะที่สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง แต่ยังมีปัญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศลดลง การมีสุขภาวะค่อนข้างทรงตัวไม่เปล่ียนแปลง แต่มีปัญหา
ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และคุณภาพการศึกษาที่ต้องเร่งแก้ไข 

การมีสุขภาวะ 

 

สุขภาวะของคนไทยมีระดับการพัฒนาลดลง
เล็กน้อยเหลือร้อยละ 72.03 ปัญหาที่ต้อง
เร่งแก้ไข คือความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 
และคุณภาพการศึกษา 
 

ครอบครัวอบอุ่น 

 

ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มเป็น
ร้อยละ 68.31 จากการที่สมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลกัน
และกันและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันมากขึ้น 
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ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมกีารชว่ยเหลือเกือ้กูลกัน ครอบครัวมี
65.76 

ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมกีารชว่ยเหลือเกือ้กูลกัน ครอบครัวมี
71.36 

 
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มเป็นร้อย
ละ 81.00  ชุมชนมีการช่วยเหลือเ ก้ือกูล สามารถ
พึ่งตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 

 

ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มเป็นร้อย
ละ 80.10 จากการมีสัมมาชีพเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน
ลดลง เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ 
พึ่งตนเองได้มากขึ้น ความยากจนลดลง 
 

สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศสมดุล 

 

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ค่าดัชนีลดลง
เหลือร้อยละ 64.69 เป็นผลจากความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมและ
ระบบนิเวศที่ลดความอุดมสมบูรณ์ลง 

 
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

 

ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  ค่าดัชนี
ร้อยละ 55.56 ระดับการพัฒนายังอยู่ในระดับต้องเร่ง
แก้ไข จากปัญหา
ความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย 
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แนวคิดการพัฒนาประเทศของไทยได้เปลี่ยนจาก
การมุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยยึดการขยายตัว
ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นตวัชีวั้ดส�าคญั 
มาเป็นการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและความสุข
ของคน นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นต้นมา ซึ่งส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยที่ค�านึงถึงผลกระทบ
ของการพัฒนาในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และได้ใช้อย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

ขณะน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา 
2 ปีแล้ว จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา 
การขับเคลื่อนแผนฯ ผ่านภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้ส่งผลให้
คนไทยมีความสุขเพ่ิมมากขึ้นหรือไม่เพียงใด และมีเรื่องใด
บ้างที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่งผลักดันหรือแก้ไขปัญหา
เพื่อท�าให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น

วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ี จึงขอน�าเสนอ
สาระส�าคัญเกี่ยวกับ “ความสุขของคนไทย” ในมุมมองต่างๆ 
ในช่วงเวลาคร่ึงทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ต้ังแต่การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับมุมมองต่อความสุขของคน
ไทยและการวัดความสุขในมิติต่างๆ เรื่องเด่นประจ�าฉบับน�า
เสนอสาระเก่ียวกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม
ไทยและผลการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
รวมถึงมีบทความประจ�าฉบับที่น่าสนใจ อาทิ บทความ
เก่ียวกับสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาไทย การบริหารจัดการขยะ และมาตรการต่างๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งคณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
สาระความรู้ต่างๆ ในเล่ม จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านเข้าใจมุม
มองเก่ียวกับความสขุและแนวทางการเสรมิสร้างความสขุของ
คนไทยในระยะท่ีผ่านมาได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และกระตุ้นให้มอง
ร่วมกันไปข้างหน้าเพื่อรวมสร้าง “ความสุข” ให้ดียิ่งๆ ขึ้นใน
ระยะที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และต่อเนื่อง
ไปถึงการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป

บทบรรณาธิการ 
สัมภาษณ์พิเศษ 
 “มุมมองต่อความสุขของคนไทย”  2
 โดย คุณวิเชียร  พงศธร ประธานมูลนิธิเพื่อคนไทย

เรื่องเดนประจําฉบับ 
 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 6
บทความประจําฉบับ  
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ธีระพงษ์ มาลัยทอง* ตฤตณัย นพคุณ** พิมพ์ชนก บุญนาก***  

สัมภาษณ์พิเศษ

มุมมองต่อความสุขของคนไทย

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
***  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

คุณวิเชียร พงศธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์และประธานมูลนิธิเพื่อคนไทย

ความเป็นมาของมูลนิธิ เพื่อ “คนไทย” 
	 คณุวเิชยีรฯ	 กล่าวถงึความเป็นมาของมูลนธิิ	 เพื่อ	 “คนไทย”	 และ
โครงการคนไทยมอร์นเิตอร์ว่า	มูลนธิเิพื่อคนไทย	ก่อตั้งเป็นเวลากว่า	 5	ปี
มาแล้ว	 เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาค
เอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ภาคการศึกษา	 และภาคสื่อสารมวลชน	 โดยมี
เจตนารมณ์ที่ต้องการเหน็ประเทศไทยพฒันาไปในทางที่ดขีึ้น	รวมถงึการยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย	 ที่ส�าคัญต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัด
แย้งในสงัคมไทย	โดยแนวคดิของมูลนธิคิอืต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจมคีวามส�าคญัในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง

	 “จากปัญหาแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสกีนัในสงัคมไทย	ท�าให้เกดิความ
รู้สึกอึดอัดใจที่ได้แต่ยืนดูคนไทยทะเลาะกัน	 ผมไม่อยากเห็นความรุนแรง
ในสงัคมไทย	จงึคดิว่า	ถงึเวลาแล้วที่เราต้องลกุขึ้นมารณรงค์ให้คนไทยเกดิ
ส�านกึเรื่องจติสาธารณะ	ท�ายงัไงให้คนไทยหนักลบัมาหาค่านยิมดงีามอย่าง
ในอดตี	ท�ายงัไงให้คนไทยมนี�้าใจ	รู้จกัให้อภยั	และรกัสงบ	ที่ส�าคญัที่สดุคอื	
ท�ายังไงจึงจะกระตุ้นให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาต	ิ
และร่วมใจกนัท�าให้เมอืงไทยเป็นสงัคมอยู่ดมีสีขุยิ่งขึ้น”

“โครงการคนไทยมอร์นิเตอร์” มุง่กระตุน้ความร่วมมอื
เพื่อสร้างสังคมแข็งแรง
	 มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ริเริ่มโครงการ	 “คนไทย มอนิเตอร์ เสียงน้ี 

มีพลัง” ขึ้นในปี	 2554	 และด�าเนินการต่อเนื่องในปี	 2555	 หลังจากที่ 
โครงการฯ	ในปี	2554	ประสบความส�าเรจ็	โดยวตัถปุระสงค์หลกัที่จะน�าเสนอ 
ตัวชี้วัดในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของคนไทย	 เพื่อสะท้อนถึง 
ภาพรวมของการพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศในระยะยาว	รวมถงึต้องการ
วัดระดับและติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทย	 ตลอดจนการพัฒนาของประเทศไทยโดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อ
สะท้อนถึงเสียงที่แท้จริงและโปร่งใสของประชาชน	 สามารถน�าผลที่ได้รับ
จากการส�ารวจไปช่วยในการก�าหนดแผนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนไทยและผลกัดนัการพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

คุ ณวิเชียร พงศธร กรรมการ 
ผู้ จั ด ก า ร ใ หญ่ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท

พรีเมียร์และประธานมูลนิธิเพื่อคนไทย 
ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที มงานวารสาร
เศรษฐกจิและสงัคมเขา้พบและสมัภาษณ์
เกี่ ยวกับการท�างานของมูลนิ ธิและ
โครงการส�ารวจ “คนไทยมอร์นิเตอร์” 
และผลการส�ารวจที่น่าสนใจ รวมทั้ง
แสดงความเห็นเกี่ยวกับนิยามค�าว่า
ความสุขของคนไทยและสิ่งที่ใช้สะท้อน
ความสุขในมิติต่าง ๆ  ปัญหาและ
อุปสรรคส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ความสุข รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่

จะช่วยสร้างความสุขให้กับคนไทย 
ในระยะที่เหลอืของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 
และต่อเนื่องไปถงึแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังนี้
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	 การด�าเนนิโครงการเป็นการส�ารวจระดบัชาตทิี่
ใหญ่ที่สดุ	โดยมลูนธิฯิ	ร่วมด�าเนนิการกบัสมาคมวจิยัการ
ตลาดแห่งประเทศไทย	น�าการวจิยัการตลาดมาใช้ในการ 
เกบ็ข้อมลูที่ครอบคลมุคนไทย	 100,000	 คน	ทั่วทั้ง	 77	
จงัหวดั	 การส�ารวจครอบคลมุประเดน็เรื่องความอยูด่ ี
มสีขุของคนไทยใน	 4	 ด้านหลกั	 ได้แก่	 คณุภาพชวีติ
และความเป็นอยู	่ทศันคตแิละความเชื่อมั่น	การพฒันา
ประเทศและท้องถิ่นที่อยูอ่าศยั	 และปัญหาด้านสงัคม
และความเป็นอยู่ที่ประสบ	 รวมทั้งสรุปเสียงสะท้อน 
ที่แท้จรงิของคนไทย	 การด�าเนนิการเป็นความร่วมมอื
กนัของบรษิทัวจิยัการตลาดชั้นน�า	 ด�าเนนิการศกึษา
ตามระเบยีบวธิกีารมาตรฐานสากลของสมาคมวจิยัการ
ตลาดโลก	(ESOMAR	-	European	Society	for	Opinion	and	 
Marketing	 Research)	 ในทกุขั้นตอน	 ซึ่งบรษิทัวจิยัการ
ตลาดข้างต้นทกุบรษิทัเป็นสมาชกิอยู	่ โดย	 ESOMAR	
ช่วยก�ากับการด�าเนินโครงการ	 ให้ที่อยู่บนพื้นฐาน 
ของมาตรฐานสากล	 จรรยาบรรณของวิชาชีพวิจัย
การตลาด	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูที่มคีวามแม่นย�า	 และ 
ถูกต้องในการขยายผลเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชน

	 “ผลงานวิจัยชิ้นนี้มีกลุ่มตัวอย่างประชาชน	
100,000	 คน	 ซึ่งนบัว่ามากที่สดุเท่าที่เคยส�ารวจมาก่อน
ในประเทศไทย	 อาศยัหลกัเกณฑ์การสุม่ตวัอย่างที่เป็น
ระบบและน่าเชื่อถือตามสัดส่วนของประชากรจริงใน

ด้านเพศ	อาย	ุและพื้นที่อาศยัของแต่ละจงัหวดั	ครอบคลมุพื้นที่ในเมอืงจนถงึ 
ตะเข็บจังหวัดและชายแดน	 การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
ท�าให้ข้อมลูมคีวามน่าเชื่อถอืสงูตามมาตรฐานสากล	และไม่ผดิพลาดเหมอืนกบั 
การสุม่ตวัอย่างของส�านกัโพลทั่วไปที่เกบ็ข้อมลูตามศนูย์การค้า	 ทั้งนี้	 ข้อมลู 
คนไทยมอนเิตอร์จะถูกน�าไปวเิคราะห์เชงิลกึและสรปุเป็นรายงานระดบัประเทศ	
เพื่อเผยแพร่ให้ทกุภาคส่วนที่สนใจ”

 

เสียงสะท้อนผ่านการส�ารวจ : รายได้ดีขึ้น แต่พอใจ
ในคุณภาพชีวิตน้อยลง
	 คณุวเิชยีรฯ	กล่าวถงึผลการส�ารวจข้อมลูล่าสดุในปี	2555	โดยระบวุ่า	 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยมาก	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านรายได	้ 
ทรพัย์สนิและหนี้สนิ	รายได้ไม่พอกบัค่าใช้จ่าย	ค่าครองชพีที่สูงขึ้น	สขุภาพ	
ความมั่นคงในการท�างาน	 การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว	 ขณะที่เรื่อง
สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัในสงัคม	สิ่งแวดล้อม	การท�าหน้าที่ของรฐับาล	
บทบาทของสื่อ	 และบทบาทของภาคธุรกิจต่อประเทศมีความส�าคัญ 
รองลงมา

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ผลส�ารวจจะชี้ว่าคนไทยให้ความส�าคัญกับเรื่อง 
ทางเศรษฐกิจมาก	 แต่เมื่อพิจารณาผลส�ารวจด้านคุณภาพชีวิตแล้ว	
กลับพบว่า	 เรื่องทรัพย์สินหรือวัตถุไม่ได้สะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
แต่เรื่องความเข้มแขง็ของครอบครวักลบัเป็นปัจจยัส�าคญัต่อความพงึพอใจ
ในความเป็นอยู	่และการที่สงัคมไทยมสีิ่งแวดล้อมทางครอบครวัและสงัคม
ที่ดพีอควร	จะช่วยเสรมิสร้างคณุภาพชวีติให้กบัคนไทยได้

	 “ความพงึพอใจของคนไทยยงัคงกระจกุตวัอยูท่ี่ปัจจยัทางเศรษฐกจิ
เป็นหลัก	 สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยึดถือปัจจัยทางวัตถุมากขึ้น	 เมื่อ
พจิารณาว่าคนไทยเหน็ว่าคณุภาพชวีติของตนด้อยลงทั้งๆ	ที่พอใจมากขึ้น 
กบัปัจจยัทางเศรษฐกจิ	เช่น	รายได้	โดยผลการส�ารวจระบวุ่าความ	พงึพอใจ 
ต่อรายได้เพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	68	เป็น	ร้อยละ	68.29	ขณะที่ความพงึพอใจ 
ต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมลดลงจากปี	 2554	 ที่ร้อยละ	 78.1	 เป็น	 ร้อยละ	 
74.7	 ในปี	 2555	 ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจมิได้มีความ
ส�าคญัสูงสดุต่อคณุภาพชวีติ	 แต่ปัจจยัอื่น	 เช่น	การใช้เวลากบัครอบครวั	 
มีความส�าคัญต่อการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต	 และหากมีการรณรงค์ให้
คนไทยเข้าใจและน�าหลักความพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันแล้ว	 
จะเกดิความสมดลุในชวีติมากขึ้น	พอใจในคณุภาพชวีติมากขึ้น	

 ส่วนเรือ่งการคอร์รปัชัน่น้ัน ส่วนใหญ่เห็นว่ายงัคงเป็นปัญหาส�าคญั 
ท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ในสังคม  
แม้รฐับาลและภาคเอกชนจะได้ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปรามทุจรติ
เป็นนโยบายเร่งด่วน แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีข้อจ�ากัดอยู่มาก

 นอกจากน้ี ผลการศึกษาท่ีน่าสนใจอีกมิติหน่ึงได้แก่เรื่องการม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังกังวลเรื่องปัญหา
ส่วนตัวมากกว่าปัญหาสังคมหรือประเทศ ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าคนไทยสนใจ
เรือ่งส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม และความขดัแย้งทางการเมอืง ท�าให้คนเบือ่ 
และไม่อยากยุ่งเรื่องการเมือง ขณะเดียวกัน ยังพบว่า ร้อยละ 82 การมี 
ส่วนร่วมจะเน้นการพัฒนาเพ่ือตนเอง เช่น การไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ การไม่สร้าง 
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ปัญหาเพ่ิมเติมให้แก่สังคม การประพฤติตนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นในศีลธรรม เป็นต้น มีเพียง
ร้อยละ 16 ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อสังคม 
เช่น การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
สร้างความสามัคคีในชุมชน และการช่วยรักษา 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จุดนี้สะท้อนให้เห็นว่า สังคม
ไทยยังต้องการประชาชนคนไทยจากทุกภาคส่วน
มาร่วมมือในการลงมือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Active  
Cit izenship เพ่ือสร ้างความอยู ่ดีมีสุขที่ ย่ังยืน 
ของสังคมไทยให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันท่ีมุ ่งพัฒนา 
เฉพาะตนเองเป็นหลัก 

ก้าวต่อไป : รณรงค์จิตอาสา สร้างการ
มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
 คุณวิเชียรฯ กล่าวว่า หลังการส�ารวจใน
สองปีแรก คือ ปี 2554 - 2555 พบว่า ผลการวิจัย 
ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นในปี 2556 -2557  
มูลนิธิฯ จึงปรับรูปแบบการด�าเนินงาน โดยเปลี่ยน
จากการรายงานทุกมิติทุกหนึ่งป ี เป ็นทุกสามปี  
และเปลี่ยนเป็นว่าในทุกปีจะมีการรายงานการ
วิจัยเฉพาะในเรื่องท่ีมีความส�าคัญ โดยในปี 2556  
ได้หยิบยกประเด็นมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเยาวชนมา
ด�าเนินการ เนื่องจากผลส�ารวจใน 2 ปีแรก สะท้อนว่า 
คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้มี
คณุภาพเป็นรากฐานส�าคญัในการพัฒนาสงัคม และ
เห็นว่าควรปลกูฝังค่านิยมทีพึ่งประสงค์ อาท ิห่างไกล 
ยาเสพติด รักการเรียน คุณธรรมและจริยธรรม 
ประหยัดอดออม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยท�าการ
ส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ตัวอย่าง 

 ขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ จะเน้นการจัดกิจกรรม
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม ได้แก่ 
นิทรรศการ Social Expo 2556 เป็นกิจกรรมท่ีเชิญ
ชวนองค์กรที่ท�างานด้านการพัฒนาประมาณ 100 
องค์กร ภายใต้เป้าหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาความ 
ขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในการปฏิรูป ผลที่เกิดขึ้น
ก็คือ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร และได้เชญิชวนประชาชนให้มส่ีวนร่วมด้านทุน 
หรือแรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 40,000 คน องค์กรต่างๆ  
ได้รับอาสาสมัครใหม่หลายพันคน รวมถึงเมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2557 มลูนิธิฯ ได้จดังาน “ต่างไทยใจเดยีว”  
ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ มลีกัษณะเป็นนิทรรศการ  
งานเสวนา เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ให้ประชาชนเป็น Active Citizen และธุรกิจมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน และธุรกิจต่างๆ เข้าร่วม น�าไปสู่การจับคู่กันระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาคประชาชนในการขบัเคลือ่นการพัฒนาต่างๆ อาท ิสามารถเชือ่มโยงการ
ท�างานร่วมกันระหว่างบริษัทประกันอุบัติเหตุขนาดใหญ่กับมูลนิธิเมาไม่ขับ 
รณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการดื่มสุราได้ 

 คุณวิเชียรฯ เชื่อว่าการด�าเนินการภายใต้ “โครงการ “คนไทย 
มอนิเตอร์” เสียงนี้มีพลัง” จะเป็นกลไกการรับฟังเสียงของประชาชนคนไทย
อย่างเป็นระบบและทั่วถึง และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยที่ดีกว่าต้องเป็นจริงได้  
เริ่มจากการท่ีเราหันมาฟังคนไทยพูดกับคนไทยด้วยกัน คิดและลงมือ 
ท�าเพื่อพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีมีสุขอย่างเป็นระบบ

นิยามความสุขและแนวทางการพัฒนาความสุขของ 
คนไทย
	 คณุวเิชยีรฯ	กล่าวว่า	ตวัชี้วดัความสขุของโครงการคนไทยมอนเิตอร์มี
มติต่ิางๆ	อาท	ิเศรษฐกจิ	สงัคม	สิ่งแวดล้อม	การศกึษา	อาชญากรรม	ครอบครวั	 
คล้ายคลึงกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยของ	 สศช.	 
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี	 เพราะเป็นการท�างานด้านการวัดความสุขที่ควบคู่กัน
ไปได้	 ทั้งการวดัจากข้อมูลในระดบัทตุยิภูมขิอง	สศช.	 และข้อมูลที่มาจาก 
การส�ารวจภาคสนามของทางโครงการ

	 นยิามความสขุของคณุวเิชยีรฯ	แบ่งออกเป็น	“สุขกายและสุขใจ” 

สุขกาย	 คือ	 การมีสุขภาวะที่ดี	 ส่วนสุขใจ	 คือความสุขที่เกิดจากคนรอบ 
ข้างและสงัคมที่มคีวามสขุ	ซึ่งเกดิจากการแบง่ปนัชว่ยเหลอืผูอ้ื่นและได้เหน็
ผู้อื่นมคีวามสขุ

 “สุขกาย	 เป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรง	 สิ่งแวดล้อมดี	 รวมถึง 
เรื่องปากเรื่องท้อง	 ซึ่งกินความรวมถึงการลดความเหลื่อมล�้า	 ช่วยให้คน
ยากจนมคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึ้นด้วย	ส่วนสขุใจ	เป็นความรูส้กึที่เกดิจากปัจจยั 
ภายใน	คอืมนุษย์ต้องอยูร่่วมกบัคนอื่นๆ	อย่างมคีวามสขุ	จงึจะเป็นความสขุ 
ที่แท้จรงิ	ปัจจบุนั	คนจ�านวนมากไม่รูว่้าความสขุของคนเราจรงิๆ	แล้วคอือะไร	 
จรงิๆ	ไม่ใช่ความสขุที่เกจิากทรพัย์สนิเงนิทอง	ไม่ใช่ความสขุที่ไปเบยีดเบยีน
คนอื่นมา	 ซึ่งคนในสังคมไทยยังยึดติดกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองอยู่	 ผมจึง
ตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องการสร้างจิตส�านึกของการแบ่งปันในการด�าเนิน
งานช่วงต่อไปมากขึ้น	โดยได้เตรยีมการจดัโครงการ	“100	โครงการเปลี่ยน
ประเทศไทย”	 ซึ่งท�างานกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป	 จะให้มีการเสนอ
โครงการเข้ามา	ทั้งที่ท�าอยู่แล้ว	 และโครงการใหม่ๆ	 ตวัโครงการจะไม่มอง
เฉพาะเรื่องปฏิรูปการเมืองหรือแก้กฎหมายอย่างเดียว	 แต่จะสนับสนุน
โครงการดีๆ 	เรื่องแก้ทจุรติ	เรื่องปากท้อง	เรื่องวฒันธรรม	รวมถงึการสร้าง
เยาวชนสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ที่มจีติอาสา	และอื่นๆ	ด้วย”	

การวางแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
	 ส�าหรับการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น	 
คณุวเิชยีรฯ	เหน็ว่าแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่ผ่านมายงัน�าไปแปลงสูก่ารปฏบิตัไิด้
ไม่ชดัเจนนกั	ดงันั้น	การจดัแผนฉบบัต่อๆ	ไปในอนาคต	ทกุฝ่ายต้องช่วยกนั 
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คิดหาแนวทางหรือวิธีการน�าแผนไป	 สู่ภาคปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 แผนพัฒนาฯที่ก�าหนดขึ้น	
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน�าแผน
ไปปฏิบัติ	 ทั้งธุรกิจเอกชน	 ภาคประชาชน	 NGOs	
สถาบนัการศกึษา	สื่อมวลชน	ขณะเดยีวกนั	แนวคดิ
ในการจัดท�าแผนชาติ	 ต ้องให้ความส�าคัญกับ
การพฒันาที่สมดลุในทกุมติ	ิยกระดบัการพฒันาไปสู่
ความยั่งยนื	สร้างความเท่าเทยีมกนั

	 “ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทออกแบบ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยกัน	
ซึ่งการจะไปสู่จุดนั้นได้	 ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน
เพราะคนไทย	 60	 ล้านคน	 ต่างคนต่างคิดต่างท�า
ไม่ได้	 เริ่มตั้งแต่ต้องสร้างความรู้สึกร่วมให้ทุกฝาย
เห็นความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด	ี
เกิดความเต็มใจที่จะเข ้ามาช ่วยเหลือ	 โดยใช ้
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 มีเวทีที่ส�าหรับ
ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเปาหมายในการ
พัฒนาที่ยอมรับร่วมกัน	 ส่วนเรื่องแนวทางพัฒนา	
ผมมองว่าการพัฒนาทุกด้านต้องด�าเนินไปด้วย
กันอย่างสมดุล	 เรื่องเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม
ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เรื่องเศรษฐกิจนั้น
มีความส�าคัญ	 แต่ต้องมีการแบ่งปัน	 การพัฒนา
ระยะต่อไปต้องท�าให้คนไทย	 ลดการยดึตดิกบัความ
สุขส่วนตัว	 รู้ว่าความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุข
ที่เกิดขึ้นร่วมกัน	 ซึ่งเกิดขึ้นได้ต้องช่วยกันลดความ
เหลื่อมล�้า	พาสงัคมหลดุจากกบัดกัรายได้ปานกลาง	
ที่ส�าคัญต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างจริยธรรม
ที่ดงีาม	ซื่อสตัย์สจุรติ”

	 คณุวเิชยีรฯ	กล่าวเพิ่มเตมิว่า	อยากให้คนไทย
ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ	 และเกิด
จิตส�านึกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกทางเพื่อสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย	 สังคมไทยไม่ควรให้
ความส�าคัญกับสถานะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
มากเกินไป	 แต่ต้องมุ ่งเน้นเรื่องความภาคภูมิใจ
ในชาติและความเป็นคนไทยมุ่งเน้นเรื่องการสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น	 ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการ
พัฒนาประเทศ	 มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม	
สังคมที่มีความสุขคือ	 ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้	 โดย
ไม่เบียดเบียนกัน	 และเชื่อว่า	 เราไม่จ�าเป็นต้องแลก
กับความตกต�่าทางจริยธรรม	 หรือสภาพแวดล้อม
ที่เสื่อมโทรม	 เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขจีดีพีสูงๆ	 หรือ
ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	

การปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะถือเป็นภารกิจใหญ่ระดับชาติ	 ต้องช่วยกัน
รณรงค์ให้คนไทยเกดิจติส�านกึอย่างแท้จรงิในการมส่ีวนร่วมสร้างเมอืงไทย
ในฝัน	ไม่ใช่ร่วมมอืร่วมใจกนัเฉพาะตอนเกดิวกิฤต	ิเมื่อทกุอย่างผ่านพ้นไป	
กแ็ยกย้ายกนัไปโดยไม่สนใจวางแนวทางแก้ไขให้ยั่งยนื	

สรุป

 คุณวิเชียรฯ ทิ้งท้ายว่า การพัฒนาประเทศนั้นไม่อาจ
พ่ึงรัฐบาลเพียงฝายเดียว แต่ภาคเอกชนสามารถเป็นกลไก
ส�าคญัทีจ่ะเข้ามามามบีทบาทในการผลกัดนัการพัฒนา ทัง้ใน
ด้านการก�าหนดนโยบายการท�างานที่มุ ่งเน้นความสมดุล
ในชีวิตเพ่ือให้ประชาชนรู้สึกพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น 
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นและ
พึงพอใจต่อภาคเอกชน การส่งเสริมให้พนักงานเป็นพลเมือง
ที่มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอันเป็น
การสร้างรากฐานและผลักดันให้การพัฒนาสังคมเป็นไปได้
อย่างมีพลังมากขึ้น การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือบริหาร
จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือผลักดัน
กิจกรรมพัฒนาสังคมอย่างจริงใจและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อส่วนรวม และการใช้สื่อดิจิตอลในทางที่เหมาะสม
เพ่ือสื่อสารหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู ้
ตลอดจนสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของคนในสังคม

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

เมษายน-มิถุนายน 25575



ดัชนีความอยู่เย็นเปšนสุข
ร่วมกันในสังคมไทย

อมราวรรณ ทิวถนอม*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

กว่าจะมาเป็นดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

	 ประเทศไทยได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ	 เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นหลกัมาสูก่ารพฒันาที่ให้ความส�าคญักบั	“คน”	ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที่	8	(พ.ศ.	2540	-	2544)	

โดยมุ่งเน้นการพฒันาแบบองค์รวมที่ม	ี“คนเป็นศูนย์กลาง”	แนวคดินี้ต่อเนื่องมาถงึแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	9	(พ.ศ.	2545	-	2549)	

และได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ	 ยึดหลักความพอประมาณ	 ความมี

เหตผุล	และการสร้างภมูคิุม้กนั	มุง่การพฒันา

ที่สมดุลและบูรณาการทุกมิติทั้งด้านตัวคน	

สงัคม	เศรษฐกจิ	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เกดิ

การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู ่ดีมีสุข

ของคนไทย	 ซึ่งแนวคิดการพัฒนาดังกล่าว	

ไม่อาจใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ

จดีพี	ี วดัผลกระทบการพฒันาได้	 เนื่องจาก

จีดีพี	 ไม่สามารถแสดงถึงผลกระทบเชิง

ลบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ความ

เสื่อมโทรมของระบบนเิวศน์	ช่องว่างระหว่าง

คนรวยกบัคนจน	ปัญหาศลีธรรม	คณุธรรม

และจริยธรรม	 หรือคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนได้

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มุงสู “สงคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมภีมูคิุมกันตอการเปลีย่นแปลง” ใหความสาคญักับการพฒันา
คนและสงคมไทยใหมคุีณภาพ มโีอกาสเขาถงึทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสงแวดลอมภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องเดน
ประจําฉบับ
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	 ดงันั้น	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	จงึได้พฒันาดชัน	ีเพื่อวดัผล

การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว	

ในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	8	และ	9	จ�านวน	3	ชดุดชัน	ี

ได้แก่	 1) ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well-Being	 Index)	

ใช้วดัผลกระทบสดุท้ายของกระบวนการพฒันาที่เกดิขึ้น

กับคนและสภาพแวดล้อมรอบตัวคนอย่างเป็นองค์รวม	

โดยเชื่อมโยงทุกมิติทั้ งสุขภาพอนามัย	 ความรู ้	

ชีวิตการท�างาน	 รายได้และการกระจายรายได้	 ชีวิต

ครอบครัว	 สภาพแวดล้อมในการด�ารงชีวิตของคน	

และการบรหิารจดัการที่ด	ี 2)	ดัชนีความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิ	วดัความสามารถในการพึ่งตนเอง	ภมูคิุม้กนั

ทางเศรษฐกิจ	 การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก	 การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	 และ

การกระจายผลประโยชน์ของการพฒันาอย่างเปน็ธรรม	

และ	 3)	 ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	

และสิ่งแวดล้อม	 บนสมมติฐานที่ว่า	 เศรษฐกิจขยาย

ตวัอย่างมคีณุภาพและแข่งขนัได้	ต้องค�านงึถงึขดีจ�ากดั

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ

สงวนรกัษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน	ใช้ทรพัยากร

ทุกชนิดอย ่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด	

ไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของคนทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต	

	 ในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	10	(พ.ศ.	2550	-	2554)	ก�าหนดวสิยัทศัน์และเป้าประสงค์หลกัที่มุ่งสู่	“สังคมอยูเย็นเป็นสุข

รวมกัน” (Green	 and	 Happiness	 Society)	 และยังคงยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การพัฒนาแบบ

บูรณาการที่มีคนเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของ

กระแสโลกาภวิตัน์ทั้งด้านวตัถ	ุสงัคม	วฒันธรรม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกจิ	อนัจะน�าไปสู่ความสงบร่มเยน็ในสงัคมอย่างยั่งยนื

	 แม้ว่าดัชนีความอยู่ดีมีสุข	 ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 และดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จะสะท้อนมิติเชิงคุณภาพ	

ประสิทธิภาพ	 และความเป็นธรรมได้ชัดเจนขึ้น	 แต่ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดสถานภาพ	 ระดับการพัฒนา	 ผลส�าเร็จ

และผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่สังคมอยูเย็นเป็นสุขรวมกัน	 ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10	 จึงมี

ความจ�าเป็นต้องพฒันาดชันขีึ้นใหม่ให้สะท้อนความอยู่เยน็เป็นสขุ	 ที่ทกุภาคส่วนทกุระดบัเหน็พ้องต้องกนั	 และสามารถน�าไป

ปรับใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ในสงัคมไทย

 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	(Green	and	Happiness	Index:	GHI)	ได้พฒันาขึ้นในช่วงแผนพฒันาฯ	

ฉบบัที่	10	โดยบูรณาการแนวคดิจากดชันทีั้ง	3	ชดุ	ตลอดจนการมสี่วนร่วมของภาคกีารพฒันาที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้เป็นเครื่องมอื

ในการบ่งชี้สถานะของประเทศ	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	 และใช้ประเมินผลกระทบการพัฒนา	 รวมทั้งน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการปรบัทศิทางการพฒันาประเทศ	และก�าหนดนโยบายให้เกดิความอยู่เยน็เป็นสขุ
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ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

	 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 อยู่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	

ความสอดคล้องกบั	“วสิยัทศัน์ประเทศไทย”	ในแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	10	ที่มุง่พฒันาประเทศไทยสู	่“สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนั”	

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และ	การพฒันาอย่างเป็นองค์รวมที่มคีนเป็นศูนย์กลางการพฒันา	โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วม

ของทกุภาคส่วนในกระบวนการพฒันาดชันคีวามอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทย	เพื่อให้ทกุฝ่ายเหน็พ้องในกรอบความคดิและ

นยิามความสขุที่ตรงกนั	แล้วจงึก�าหนดประเดน็การวดัและตวัชี้วดัที่สะท้อนค่านยิมและที่มาของความสขุ	ทั้งความสขุภายในและ

ความสขุภายนอก	ดชันคีวามอยู่เยน็เป็นสขุฯ	เป็นเครื่องมอืวดัผลกระทบสดุท้ายของการพฒันา	(Ends)	และเชื่อมโยงถงึวธิกีาร	

(Means)	ต่างๆ	ที่จะส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายความอยู่เยน็เป็นสขุ	

ความหมายของ “ความอยู่เย็นเป็นสุข” 

	 จากแนวคดิและหลกัการดงักล่าว	สามารถก�าหนดความหมายของความอยู่เยน็เป็นสขุได้	ดงันี้

 “ความอยูเย็นเป็นสุข”	 หมายถึง	 “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต	 กาย	 ปัญญา	

ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม	 และสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม	 น�าไปสู่การอยู่ร่วมกัน

อย่างสนัตริะหว่างคนกบัคน	และระหว่างคนกบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม”	

ที่มา : ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.
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1 ความสามารถในระดับคิดเป็น ท�าเป็น พิจารณาจากกรอบแนวคิดขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนส
โก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ที่ก�าหนดว่าการเรียนรู้ (Functional Literacy) คือ ระดับการ
อ่านออกเขียนได้และการคิดค�านวณในเบื้องต้นที่จะท�าให้เราสามารถปรับใช้ทักษะระดับดังกล่าว ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ก�าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ว่า ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) มุ่งพัฒนาความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เริ่มให้ผู้เรียนเข้าใจการศึกษาสู่โลก
ของการท�างานตามความต้องการของท้องถ่ินและสังคม นวัตกรรมด้านการสอนและประสบการณ์ในการท�างานด้านต่างๆ ตลอดจนด้านการเรียนภาษา
ก็เรียนรู้เพื่อเป็นช่องทางสู่โลกของการท�างาน

องค์ประกอบดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	ม	ี6	องค์ประกอบ	ดงันี้
 องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ ภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 มีร่างกายแข็งแรง	 มีอายุยืนยาว	 มีจิตใจด	ี

ยดึมั่นในคณุธรรม	จรยิธรรม	ด�าเนนิชวีติอย่างมสีตสิมัปชญัญะ	และใฝ่รู้	สามารถ	“คดิเป็น	ท�าเป็น1”	มเีหตมุผีล	อยู่ในสงัคม

ได้อย่างเป็นปกตสิขุ	แบ่งออกเป็น	

  สุขภาพกายและจติดี	หมายถงึ	การมร่ีางกายที่แขง็แรง	มภีาวะโภชนาการที่ด	ีมพีฤตกิรรมการด�ารงชวีติที่เหมาะสม

ไม่มีโรคประจ�าตัวหรือโรคเรื้อรัง	 ส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ	 รวมทั้งมีสุขภาพจิตด	ี

ความสามารถของบุคคลที่จะใช้กลไกในการปรับตัวที่ถูกต้อง	 สามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลได้ด้วยตนเอง	

โดยที่ตนเองและสภาวะแวดล้อมไม่เดอืดร้อน	มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบับคุคลอื่น	

  การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝ่รู้	 รู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้	 และ

สามารถใช้ประสบการณ์	 ศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ	 ได้อย่าง

เตม็ประสทิธภิาพ	ตลอดจนการมจีติใจที่ดงีาม	มคีณุธรรมและจริยธรรม	มคีวามเอื้อเฟื้อ	เผื่อแผ่	มจีติส�านกึความเป็นไทย

 องค์ประกอบที่ 2 ครอบครัวอบอุน หมายถงึ	กลุ่มบคุคลที่มคีวามผูกพนักนัทางอารมณ์และจติใจ	ในการด�าเนนิชวีติ

ร่วมกันอย่างมีจุดหมายในบรรยากาศที่สงบสุข	 ด้วยการท�าหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	

สามารถด�ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างมั่นคง	ประกอบด้วย

  บทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถงึ	การท�าหน้าที่ของครอบครวัที่จะดูแลความต้องการและสร้างคณุภาพชวีติ

ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว	 โดยสมาชิกต้องรู้จักท�ามาหากิน	 มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและต่อสมาชิกใน

ครอบครวั

  สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถงึ	การอยู่ร่วมกนัของสมาชกิหลายช่วงวยัที่มปีฏสิมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั	มคีวามผกูพนั	

เคารพกนัและกนั	และเอื้ออาทรต่อกนั

  การพึง่พงิตนเองของครอบครวั หมายถงึ	ครอบครวัมรีายได้พอเพยีงเพื่อที่จะสามารถจดัการให้สมาชกิในครอบครวั

ด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมั่นคง	มทีี่อยู่อาศยัที่ปลอดภยัอย่างสขุสบาย	และสามารถเข้าถงึปัจจยัพื้นฐานในการด�ารงชวีติ

 องค์ประกอบที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง	 หมายถึง	 ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น	 มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและ

การเรยีนรู้ในระดบัสูง	มอีงค์กรในชมุชน	กลุ่มผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	และภาคเีครอืข่ายการพฒันาที่เข้มแขง็ของชมุชน	รวมทั้ง

มคีวามสามคัค	ีเอื้ออาทร	อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ	และธ�ารงไว้ซึ่งคณุค่าของประเพณ	ีวฒันธรรม	และภมูปัิญญาที่เป็นเอกลกัษณ์

ของชมุชน/ท้องถิ่นหรอืเอกลกัษณ์ความเป็นไทยได้อย่างต่อเนื่อง	ดงันี้

  ชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ	 ชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างมั่นคง	 เป็นปึกแผ่น	 สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ	

ทรัพยากร	 และภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นหลัก	 มีกลุ่มผู้น�า	 องค์กรในชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคี

เครอืข่ายการพฒันา	เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขดีความสามารถของชมุชนอย่างต่อเนื่อง

  ชุมชนเกื้อกูลกัน	 คือ	 ชุมชนที่มีความรัก	 ความเอื้ออาทร	 ความสามัคคี	 และมีจิตส�านึกหวงแหนความเป็น

ชมุชนของตนร่วมกนั
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 องค์ประกอบที ่4 เศรษฐกจิเข้มแขง็และเป็นธรรม เศรษฐกจิที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบคุคลที่มสีมัมาชพีที่มั่นคง	มี

ความมั่นคงและปลอดภยัในการท�างาน	อยู่ภายใต้เศรษฐกจิที่มกีารเจรญิเตบิโตอย่างมคีณุภาพ	เสถยีรภาพ	และมกีารกระจาย

รายได้และกระจายผลประโยชน์การพัฒนาในกลุ่มต่างๆ	 ในสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	 น�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้า

ของรายได้และหลดุพ้นจากปัญหาความยากจน	แบ่งออกเป็น

  การมีสัมมาชีพ	 คือการท�างานที่สุจริต	 ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ท�างานอย่างเต็มความสามารถ	 โดยมี 

หลกัประกนัความมั่นคง	และความปลอดภยัในการท�างาน	

  เศรษฐกจิเข้มแขง็	เป็นระบบเศรษฐกจิที่มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมเีสถยีรภาพ	ยั่งยนื	บนรากฐานทาง

เศรษฐกจิที่มั่นคงจากความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้	มภีมูคิุ้มกนัทางเศรษฐกจิ	มปีระสทิธภิาพการผลติ	และสามารถปรบั

ตวัได้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ	หมายถงึ	ระบบเศรษฐกจิที่เปิดโอกาสการเข้าถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิและปัจจยั

การผลติที่จะน�าไปสู่การลดความยากจน	ลดช่องว่างของการกระจายรายได้และกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถงึ

 องค์ประกอบที่ 5 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล หมายถงึ	การด�ารงชวีติอยู่ในสงัคมที่มคีวามปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัย์สนิ	มสีิ่งแวดล้อมที่มคีณุภาพ	และมรีะบบนเิวศที่สมดลุ	 เกื้อกูลต่อการด�ารงชวีติให้อยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสขุ

และยั่งยนื	ประกอบด้วย	

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตตลอดจน 

การประกอบอาชพี	ไม่มปีัญหาความรนุแรงในสงัคม	

  ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดี หมายถึง	 การที่มลภาวะต่างๆ	 ได้รับการดูแลควบคุม	 และแก้ไขให้ฟื้นคืนสู่สภาพที่ดี	 

ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อคณุภาพชวีติ	ความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิและความสขุของบุคคลและสงัคม	

  ระบบนิเวศที่สมดุล เป็นระบบที่สรรพสิ่งต่างๆ	 พึ่งพิงและพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างได้ดุลทางธรรมชาต	ิ 

การด�าเนินชีวิตที่พอเหมาะพอควร	 สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะไม่ท�าให้

ทรพัยากรธรรมชาติ	และระบบนเิวศเสื่อมโทรมลง	ส่งผลดตี่อคณุภาพชวีติและการประกอบอาชพี

 องค์ประกอบที ่6 สังคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาล คนมศีกัดิ์ศร	ีมสีทิธเิสรภีาพ	มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนับนพื้นฐาน 

ของความยตุธิรรม	ยอมรบั	เคารพและปฏบิตัติ่อผู้อื่นโดยค�านงึถงึความเท่าเทยีมกนั	และร่วมบรหิารจดัการประเทศกบัภาครฐั	

เพื่อให้เกดิธรรมาภบิาลที่มคีวามโปร่งใส	คุม้ค่า	และเป็นธรรม	น�าไปสูส่งัคมสมานฉนัท์	มสีนัตสิขุอย่างยั่งยนื	สามารถอยูร่่วมกบั 

นานาอารยะประเทศได้อย่างเป็นมติร	ได้แก่

  การมีจิตส�านึกประชาธิปไตย หมายถึง	 ประชาชนมีความตื่นตัว	 รู้จักรักษาสิทธิ	 หน้าที่	 และเสรีภาพในส่วน

ของตนเองและประพฤติปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนเอง	 และเคารพสิทธิ	 หน้าที่ของบุคคลอื่น	 ตลอดจนมีความกระตือรือร้น 

เข้าร่วมบรหิารและพฒันาประเทศ	

  สังคมทีม่ธีรรมาภบิาล หมายถงึ	การบรหิารจดัการเศรษฐกจิ	การเมอืง	และสงัคมที่ดี	มรีะบบโครงสร้าง	กฎเกณฑ์	

กระบวนการและกลไกการด�าเนนิงาน	และการตรวจสอบที่มคีณุธรรม	นติธิรรม	ความโปร่งใส	ให้ความส�าคญักบักระบวนการมี

ส่วนร่วม	และความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากร

  ความสมานฉันท์ทางสังคม สงัคมที่อยู่ร่วมกนัฉนัท์กลัยาณมติร	มคีวามพอใจร่วมกนั	มคีวามเหน็พ้องกนั	พร้อม 

ยอมรบัความแตกต่าง	หลากหลายด้านเชื้อชาต	ิความเชื่อ	วฒันธรรม	และศาสนาของกลุม่คนในสงัคม	เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

	 ดชันคีวามอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทยทั้ง	6	องค์ประกอบ	มตีวัชี้วดัรวมทั้งสิ้น	39	ตวัชี้วดั	ในการก�าหนดค่าดชันรีวม 

จะต้องท�าการแปลงค่าตัวชี้วัดแต่ละตัวให้เป็นค่าร้อยละ	 โดยเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน	 (อาจเป็นเป้าหมายของการ

พฒันาตามแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	หรอืเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรบั)	เพื่อชี้ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ดงักล่าว	ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์กไ็ด้คะแนน	100	ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์คะแนนจะลดหลั่นกนัไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	จากนั้น	จงึน�า

มาถ่วงน�้าหนกัหาค่าดชันคีวามอยู่เยน็เป็นสขุฯ	โดยให้น�้าหนกัความส�าคญัในแต่ละองค์ประกอบเท่ากนั
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ผลการพัฒนาประเทศปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ	65.76	ในปี	2550	เป็นร้อยละ	69.87	ในปี	2554	

และร้อยละ	71.36	ในปี	2555	อนัเนื่องมาจากปัจจยัทางบวกและทางลบดงันี้

ตารางดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2550 - 2555
หน่วย	:	ร้อยละ

องค์ประกอบหลัก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แผนฯ 11

2550 2551 2552 2553 2554 2555

1. การมีสุขภาวะ 70.42 72.23 70.28 70.02 72.11 72.03

2. ครอบครัวอบอุ่น 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31

3. ชุมชนเข้มแข็ง 46.38 55.73 60.89 66.07 76.47 81.00

4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 74.22 70.58 71.58 76.92 76.73 80.10

5. สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศสมดุล 64.18 66.96 64.17 63.23 69.85 64.69

6. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 70.45 74.95 60.37 55.70 53.75 55.56

ภาพรวมดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 65.76 67.97 65.37 66.49 69.87 71.36

 ปัจจยัสนบัสนนุให้สังคมไทยมคีวามอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนัมากขึน้ เนื่องจากชมุชนมคีวามเข้มแขง็	ช่วยเหลอืเกื้อกลู	

พึ่งตนเองได้	และเรยีนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกนั	ประกอบกบัเศรษฐกจิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ	ครอบครวัมคีวามอบอุ่น	และ

สมาชกิในครอบครวัปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่และมสีมัพนัธภาพที่ดตี่อกนั

 1. ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ	 46.38	 ในปี	 2550	 เป็นร้อยละ	 81.00	 ในปี	 2555	 เนื่องจากชุมชน 

มกีารรวมกลุม่เชื่อมโยงเป็นเครอืข่ายเพิ่มขึ้น องค์กรชมุชนเพิ่มจาก	48,774	แห่งในปี	2550	เป็น	143,717	แห่งในปี	2555	ซึ่งสมาชกิ 

ขององค์กรชมุชนส่วนใหญ่ร้อยละ	48.10	เป็นสมาชกิในองค์กรการเงนิ	มเีงนิออมรวมกว่า	13,261	ล้านบาท	ชมุชนมกีารจดัการ

ความรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น อาทิ	 การพัฒนาอาชีพ	 การออมทรัพย์	 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 การจัดสวัสดิการ 

ของชมุชนเพิ่มขึ้นจาก	17.20	ครวัเรอืนต่อพนัครวัเรอืนในปี	2550	เป็น	106.57	ครวัเรอืน	ในปี	2555	มกีารจดัตั้งกองทนุสวสัดกิาร

ชุมชน	 4,246	 กองทุน	 ครอบคลุมประชากร	 2.2	 ล้านราย	 นอกจากนี้	 คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างต่อเนื่อง  

ผ่านกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมอืง	ที่มคีวามเข้มแขง็และสามารถบริหารจดัการได้ด	ี

 2. เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	74.22	ในปี	2550	เป็นร้อยละ	80.10	ในปี	2555	

คนไทยมสีมัมาชพีเพิ่มขึ้น	อตัราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องเหลอืร้อยละ	0.66	ของก�าลงัแรงงานในปี	2555	หรอืมผีู้ว่างงาน

เพียง	 0.26	 ล้านคน	 และแรงงานมีหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยในการท�างานเพิ่มขึ้น	 เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง 

มเีสถยีรภาพและพึ่งตนเองได้มากขึ้น	จากการที่ผลติภาพการผลติและอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิ่มขึ้น	สามารถพึ่งตนเอง

มากขึ้นจากการขยายตวัของอปุสงค์ในประเทศ	แต่การพึ่งตลาดต่างประเทศในระดบัสงูยงัเป็นปัจจยัเสี่ยงที่ต้องระวงั	ขณะที่อตัรา

เงนิเฟ้อลดลง	หนี้สาธารณะอยูใ่นกรอบวนิยัทางการคลงั	ส�าหรบัด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ้น	สดัส่วน

คนจนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลอืร้อยละ	 13.15	 ของจ�านวนประชากรทั้งหมดในปี	 2554	หรอืเป็นคนจน	 8.8	ล้านคน	 เนื่องจาก 

การด�าเนนิมาตรการภาครฐัในการช่วยเหลอืค่าครองชพีและการจดัสวสัดกิารส�าหรบักลุ่มด้อยโอกาส

ที่มา	:		 	 ส�านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
หมายเหต	ุ:		 ระดบัดมีาก	=	ร้อยละ	90.0	-	100	 ระดบัดี	=	ร้อยละ	80.0	-	89.9	 ระดบัปานกลาง	=	ร้อยละ	70.0	-	79.0
	 	 ระดบัต้องปรบัปรงุ	=	ร้อยละ	60.0	-	69.9	 ระดบัเร่งแก้ไข	<	ร้อยละ	59.9
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 3. ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น จากร้อยละ	61.65	ในปี	2550 เป็นร้อยละ	68.31	ในปี	2555	จากการที่สมาชกิ

ในครอบครวัรู้จกับทบาทหน้าที่ของตน	เดก็และเยาวชนได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากครอบครวั	หน่วยงานและภาคกีารพฒันาใน

การสร้างครอบครวัอบอุน่	ส่งผลให้อตัราคดเีดก็และเยาวชนที่ถกูจบักมุด�าเนนิคดลีดลง	ผูส้งูอายทุี่อยูต่ามล�าพงัลดลง ครอบครวั

อยู่ร่วมกนัเป็นครอบครวัขยายมากขึ้นจากร้อยละ	34.10	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	35.90	ในปี	2555	แม้ว่าการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจาก	

5.47	คู่ต่อพนัครวัเรอืนในปี	2554	เป็น	5.55	คู่ในปี	2555	นอกจากนี้	ครอบครวัไทยส่วนใหญ่สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกจิ 

เป็นผลมาจากครอบครวัมรีายได้เพยีงพอ	มคีวามมั่นคงด้านที่อยู่อาศยั	 มบี้านเป็นของตนเอง	 และเข้าถงึปัจจยัพื้นฐานในการ

ด�ารงชวีติเพิ่มขึ้น	

 ปัจจยัทีส่่งผลกระทบทางลบต่อความอยูเ่ยน็เป็นสขุของคนไทย	คอื	ระบบนเิวศมคีวามอดุมสมบรูณ์ลดลง	คณุภาพ

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	คนไทยมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิลดลง	ประกอบกบัคนไทยเจบ็ป่วยด้วยโรคที่ป้องกนัได้	และ

คณุภาพการศกึษาอยู่ในระดบัต�่า	ตลอดจนสงัคมประชาธปิไตยที่มธีรรมาภบิาลอยู่ในระดบัที่ต้องเร่งแก้ไข

 1. สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง เนื่องจากคนไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรพัย์สนิลดลง	คดยีาเสพตดิมแีนวโน้มสงูขึ้นจาก	5.40	คดต่ีอประชากรพนัคน	ในปี	2554	เป็น	5.65	คดใีนปี	2555	คณุภาพสิ่งแวดล้อม 

ยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง	 สัดส่วนสถานีที่พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 (PM10)	 ที่เกินมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ	 30.65	 

ในปี	2554	เป็นร้อยละ	39.68	ในปี	2555	เนื่องจากการจราจรหนาแน่น	การเผาในที่โล่ง	การก่อสร้าง	ขณะที่ปรมิาณการปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหวัประชากรของประเทศไทยมแีนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ปรมิาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น 

ของจ�านวนประชากร	การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการอปุโภคบรโิภคของประชาชน	อกีทั้งปรมิาณ 

ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่า	 คุณภาพน�้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ	 34	 พอใช้ร้อยละ	 48	 

ปรมิาณสตัว์น�้าในอ่าวไทยมปีรมิาณลดลง	จาก	27.14	กโิลกรมัต่อชั่วโมงในปี	2554	เป็น	18.23	กโิลกรมัในปี	2555

 2. คนไทยมีปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข	 คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคที่

ป้องกนัได้จากพฤตกิรรมการด�ารงชวีติ	อาท	ิโรคเบาหวาน	โรคความดนัโลหติสูง	โรคหวัใจ	และเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเพิ่มขึ้น	 

โดยเฉพาะโรควติกกงัวล	และโรคซมึเศร้า	ส่งผลให้อตัราการฆ่าตวัตายส�าเรจ็เพิ่มขึ้นจาก	6.03	คนต่อประชากรแสนคนในปี	2554	

เป็น	6.20	คนต่อประชากรแสนคนในปี	2555	อย่างไรกต็าม	คนไทยมคีวามสามารถในระดบัคดิเป็น	ท�าเป็นสงูขึ้นจากการขยายโอกาส 

ทางการศึกษาของภาครัฐ	 ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน	 แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับตัวลดลงจาก 

ร้อยละ	36.57	ในปี	2554	เหลอืร้อยละ	35.54	ในปี	2555	ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์การผ่านร้อยละ	50	นอกจากนี้	การมคีณุธรรม	จรยิธรรม

สั่นคลอน	สดัส่วนจ�านวนคดอีาญาต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะคดชีวีติ	ร่างกายและเพศ	และคดทีี่น่าสนใจ	อาท	ิปล้น	 

โจรกรรม	ฉ้อโกง	และยกัยอก	อาจเนื่องมาจากวถิกีารด�าเนนิชวีติที่เปลี่ยนไปสู่การแข่งขนั	ปัญหาสงัคมที่ซบัซ้อนมากขึ้น	

 3. สังคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาลมีแนวโน้มลดลงจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10	โดยปรบัตวัลดลงจากร้อยละ	65.76	 

ในปี	2550	เหลอืร้อยละ	53.75	ในปี	2554	แต่ปรบัตวัเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	55.56	ในปี	2555	เนื่องจากดชันวีดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชั่น 

ของไทยดีขึ้น	 ขณะที่ความสมานฉันท์ในสังคมไทยและจิตส�านึกประชาธิปไตยเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไข	 เนื่องจากความ 

ขดัแย้งทางการเมอืง	และการปฏเิสธที่จะรบัฟังความคดิเหน็ที่แตกต่าง	ประกอบกบัสถานการณ์ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ยงัคงมคีวามรนุแรง	

 
บทสรุป

	 ในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	ได้มกีารปรบัปรงุดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทย	เพื่อให้การวดัผลการพฒันา

ประเทศสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	แต่ยงัคงยดึกรอบแนวคดิ	หลกัการ	ความหมาย	

และองค์ประกอบหลัก	 6	 องค์ประกอบอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสังคมไทยให้มีความสุขร่วมกัน	 ซึ่งดัชนีความอยู่เย็น

เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทยเป็นเครื่องชี้วดัที่สามารถตอบโจทย์การวดัผลส�าเรจ็ของการพฒันาที่มุง่ในเรื่อง	“ความสขุ”	ของคนไทย 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยผลการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ	 สะท้อนประเด็นการพัฒนาที่จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการ	 น�าไปสู่ 

การก�าหนดแนวทางของนโยบายการพฒันาประเทศที่ส�าคญัต่อไป	อย่างไรกต็าม	ควรปรบัปรงุดชันอียูเ่ยน็เป็นสขุฯ	ให้ครอบคลมุ
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ประเด็นการวัดในเชิงคุณภาพหรือนามธรรม	 เช่น	 ตัวชี้วัดด้าน 

การมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความสมานฉันท์ทางสังคม	 เป็นต้น	

อย่างไรก็ตาม	 การขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน

สังคมไทยให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 และ

เป็นที่แพร่หลาย	ควรสร้างเครอืข่ายภาคกีารพฒันาขบัเคลื่อนและ

ผลกัดนั	ให้เกดิการน�าไปใช้	เป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนแนวคดิ	

และสร้างกระแสหลักในสังคมให้มุ่งสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ในสงัคมไทยได้อย่างเหมาะสม	มปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการสร้าง

เครอืข่ายในการจดัเกบ็ข้อมลูในเชงินามธรรม	หรอืตวัชี้วดัปฐมภูมิ

ที่สะท้อนประเดน็การพฒันาใหม่ๆ	ต่อไป	

	 ในปีงบประมาณ	 2555-2556	 สศช.	 ได้ว่าจ้างมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เป็นที่ปรึกษา

ด�าเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 เพื่อปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน

สังคมไทยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	 และแนวทางของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 เพื่อให้สะท้อนผลการพัฒนา 

ตามแนวทางของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	ได้	เป็นเครื่องมอืในการตดิตามประเมนิผลกระทบการพฒันาที่มปีระสทิธภิาพ	ทั้งนี้	 

ผลการศกึษายงัคงเสนอให้ยดึกรอบแนวคดิ	ความหมาย	“ความอยู่เยน็เป็นสขุ”	และองค์ประกอบหลกั	6	องศ์ประกอบของ 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยไว้ดังเดิม	 แต่เสนอให้ปรับปรุงบางองค์ประกอบย่อย	 ตัวชี้วัดหลัก	 ค่าเกณฑ์

มาตรฐาน	และการเพิ่มตวัชี้วดัเสรมิ	เพื่อให้สอดรบักบับรบิทการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 การปรบัปรงุองค์ประกอบย่อยที่ส�าคญั	คอื	การเพิ่มองค์ประกอบย่อย	“เศรษฐกจิสเีขยีว”	ภายใต้องค์ประกอบที่	5	:	 

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล	 โดยให้นิยามเศรษฐกิจสีเขียวว่าหมายถึง	 การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยั่งยนื	เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยกจิกรรมภายใต้แนวทางการพฒันาดงักล่าวมกีารใช้ทรพัยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เสื่อมโทรมและสูญเสียความสมดุลในการที่จะค�้าจุนการด�ารงชีพและสนับสนุนวิถีการด�าเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขา 

การผลติ	โดยมตีวัชี้วดัประกอบด้วย	สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกต่อปรมิาณการใช้พลงังานขั้นสดุท้าย	 

สดัสว่นปรมิาณการน�าเข้าสารก�าจดัศตรพูชืต่อพื้นที่การเกษตรทั้งหมด	และสดัส่วนพื้นที่ท�าเกษตรยั่งยนืต่อพื้นที่การเกษตร

ทั้งหมด

	 เมื่อน�าองค์ประกอบเศรษฐกิจสีเขียวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 พบว่า	 

ค่าดัชนีรวมมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย	 อาจเนื่องมากจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยยังคงสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อม	 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 สศช.	 ยังไม่ได้ประกาศใช้ดัชนีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ	 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบตัวชี้วัด	 ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล	 และจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป	ดงันั้น	ดชันอียู่เยน็เป็นสขุฯ	ที่รวมองค์ประกอบย่อยเศรษฐกจิสเีขยีวที่น�าเสนอ 

ในบทความฉบบันี้เป็นเพยีงตวัอย่างส่วนหนึ่งของการปรบัปรงุเท่านั้น	แต่ไม่ใช่ข้อเสนอของการปรบัปรงุชดุดชันใีหม่ทั้งหมด	

ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้อ้างองิหรอืเผยแพร่ได้
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เอกสารอ้างอิง

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย	เอกสารประกอบการประชมุประจ�าปี	2545	ของ	สศช.	มถินุายน	2545.

--------------- รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 9	เอกสารประกอบการประชมุประจ�าปี	2548	ของ	สศช.	มถินุายน	2548.

--------------- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11	กนัยายน	2554.

--------------- รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	 เอกสาร

ประกอบการประชมุประจ�าปี	2556	ของ	สศช.	กนัยายน	2556.

แผนภูมิ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยไม่รวมเศรษฐกิจสีเขียว และรวมเศรษฐกิจสีเขียว

ที่มา:	ส�านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา	สศช.
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คุณÀาพการศÖกษา : ความท้าทาย
การพั²นาคนและสังคมไทย

กลุมยุทธศาสตร์ดานการศึกษาและการเรียนรู 

สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

สถานการณ์การศึกษาของไทย 
	 ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง	 จนถึงปัจจุบันภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที่	11	ที่ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคน	
โดยเฉพาะการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู ่สังคมแห่งการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	 ด้วยการน�าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ	 ทั้ง
ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง	มสีตปิัญญาที่รอบรู้	และมจีติใจที่ส�านกึ
ในคณุธรรม	จรยิธรรม	และความเพยีร	มภีูมคิุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลง	
รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม	 และหนุนเสริมสถาบัน
ทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอื้อต่อการพัฒนาคน	 อันส่งผลให้คนไทย
มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น	 โดยในช่วง	 2	 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	 11	 จะเห็นได้ว่า	 ในภาพรวมคนไทยมีศักยภาพและโอกาสทาง
การศกึษาเพิ่มขึ้น	แต่ยงัมอีกีหลายประเดน็ที่ต้องเร่งพฒันาและปรบัปรงุ	
โดยเฉพาะด้านคณุภาพการศกึษา

	 ซึ่งเป ็นทราบกันดีว ่าสถานการณ์ด ้านการศึกษาของไทย
ในปัจจบุนั	แม้ว่าคนไทยมโีอกาสทางการศกึษาเพ่ิมขึน้ แต่คณุภาพ
การศึกษายังอยู่ในระดับต�่า	โดยจ�านวนปีการศกึษาเฉลี่ยของคนไทย	
(กลุ่มอาย	ุ15-59	ปี)	เพิ่มขึ้นเลก็น้อยจาก	8.8	ปี	ในปี	2555	เป็น	8.9	ปี
ในปี	 2556	 และเด็กไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น	 โดยอัตรา
นกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	มอีตัราร้อยละ	
73.18	 ในปี	 2555	 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 75.04	 ในปี	 2556	 อกีทั้งการน�า
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษา	 ส่งผลให้ผู้เรียน	
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตวัเอง	รกัการเรยีนรู้	สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูและมอีงค์ความรู้เพิ่มขึ้น	
โดยในปี	2555	มผีูส้�าเรจ็หลกัสตูรการศกึษานอกระบบ	จ�านวน	1,963,626	คน 
คนไทยอาย	ุ6	ปี	ขึ้นไป	ใช้เวลาการอ่านต่อวนั	35	นาท	ีในปี	2554	และ
ประชากรอาย	ุ6	ปีขึ้นไป	มกีารใช้อนิเทอร์เนต็ร้อยละ	23.7	ในปี	2554	
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	26.5	ในปี	2555

 การศึกษานับเป�นเครื่องมือ
ส�าคัญ ช่วยวางรากฐานพัฒนา
คนตัง้แต่แรกเกิด ในการบ่มเพาะให้
คนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ
พื้นฐานที่จ�าเป�น มีลักษณะนิสัย
จิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมในการ
ประกอบการงานอาชีพ และสามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยัง
เสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าในทุกระดับ
และมิติของการพัฒนาทั้งในระดับ
ปัจเจก ชุมชน สังคม และประเทศ

บทความ
ประจําฉบับ
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	 ในขณะที่	ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาโดยสถาบนัระดบัชาตแิละนานานาชาตต่ิางบ่งชีถ้งึคณุภาพทีจ่�าเป็น 
ต้องเร่งปรับปรุงในทุกระดับ	 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นอยู่ในระดับต�่ากว่า 
ร้อยละ	50	ขณะเดยีวกนัผลการสอบทางการศกึษาระดบัชาตด้ิานอาชวีศกึษา	(V-NET)	พบว่า	ในปี	2555	คะแนนเฉลี่ยด้านอาชวีศกึษา 
ในระดบั	ปวช.	มแีนวโน้มลดลง	โดยเฉพาะสมรรถนะพื้นฐานและการเรยีนรู	้และสมรรถนะพื้นฐานวชิาชพี	ส่วนระดบัอดุมศกึษา 
คุณภาพของบัณฑิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ	 โดยเฉพาะทักษะและความสามารถในด้านภาษา	 
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั	และการประยกุต์ใช้ความรู้ในการท�างาน	ท�าให้ผู้ประกอบการต้องฝึกอบรมให้กบัแรงงานใหม่ก่อน

คะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 - 2556

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ร้อยละ)

2552 2553 2554 2555 2556

ประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย 38.58 31.22 50.04 45.68 45.02

สงัคมศกึษา 33.90 47.07 52.22 44.22 38.31

ภาษาองักฤษ 31.75 20.99 38.37 36.98 33.82

คณติศาสตร์ 35.88 34.85 52.40 35.77 41.95

วทิยาศาสตร์ 38.67 41.56 40.82 37.46 37.40

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย 35.35 42.80 48.11 54.48 44.25

สงัคมศกึษา 39.70 40.85 42.73 47.12 39.37

ภาษาองักฤษ 22.54 16.19 30.49 28.71 30.35

คณติศาสตร์ 26.05 24.18 32.08 26.95 24.45

วทิยาศาสตร์ 29.16 29.17 32.19 35.37 37.95

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย 46.47 42.61 41.88 47.18 49.26

สงัคมศกึษา 36.00 46.51 33.39 36.26 33.02

ภาษาองักฤษ 23.98 19.22 21.80 22.12 25.35

คณติศาสตร์ 28.56 14.99 22.73 22.72 20.48

วทิยาศาสตร์ 29.06 30.90 27.90 33.09 30.48

                           ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 
	 หากพิจารณาผลการประเมินเชิงคุณภาพในระดับนานาชาติ	 จากการจัดอันดับความสามารถทางการศึกษาในระดับ
นานาชาติ	 โดย	 IMD1	 ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ	 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก	 พบว่า	 ภาพรวม 
ของไทยอยู่ในระดบัต�่าที่อนัดบั	51	ในปี	2556	จากที่เคยอยู่ในอนัดบัที่	47	ในปี	2552	แม้ว่าจะอยู่ในอนัดบัที่เหนอืกว่าอนิโดนเีซยี	 
(อันดับที่	 52)	 และฟิลิปปินส์	 (อันดับที่	 59)	 แต่ยังด้อยกว่าสิงคโปร์	 (อันดับที่	 4)	 ค่อนข้างมาก	 ขณะเดียวกัน	 ผลการประเมิน 
ผลการศึกษานักเรียนนานาชาติ	 หรือ	 PISA2	 โดยองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (OECD)3	 ที่เน้นความรู้และทักษะ 
ที่จ�าเป็น	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง	 พบว่า	 ในปี	 2555	

1	IMD	(The	International	Institute	for	Management	Development)	เป็นสถาบนัที่จดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ
2	PISA	 (Program	me	for	 International	Student	Assessment)	 เป็นการประเมนิความรู้และทกัษะของนกัเรยีนทมีอีายุ	15	ปี	ด้านการอ่าน	คณติศาสตร์	
และวทิยาศาสตร์
3	OECD	หรอื	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development
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นักเรียนไทยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นทุกด้านเมื่อเทียบกับการประเมินครั้งที่ผ่านมาใน
ปี	2552	แต่ยงัคงมคีะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยกลาง	(500	คะแนน)	โดยมคีะแนนเฉลี่ย
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน	การรู้เรื่องคณติศาสตร์	และการรู้เรื่องวทิยาศาสตร์	เท่ากบั	441	
427	และ	444	คะแนนตามล�าดบั

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook, 2013
หมายเหตุ : ปี 2551-2553 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 55, 57 และ 58 ประเทศ ตามล�าดับ 
 ปี 2554 - 2555 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 59 ประเทศ 
 ปี 2556 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 60 ประเทศ

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษา 
ปี 2551 - 2556

 นอกจากนี้	 ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถผลิตก�าลังคนให้ตอบ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ	 โดยตลาดแรงงานมีความต้องการก�าลังคนระดับอาชีวศึกษา	 แต่
ผู ้ส�าเร็จการศึกษา	 ยังมีความรู ้และสมรรถนะไม่สอดคล้องและไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ	 โดยพบว่า	 เด็กเรียนต่อสายอาชีพ
กับสายสามัญมีสัดส่วน	 35:65	 ในขณะที่เป้าหมายในยุทธศาสตร์การผลิตและ
พฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษาสู่สากล	 พ.ศ.	 2555	 -	 2569	 ก�าหนดไว้ที่	 60:40	 อกีทั้ง

ประเทศไทยมีความขาดแคลนก�าลัง
คนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง	 แต่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์
ยังมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับด้านสังคม	
ส ่งผลให ้การต ่อยอดนักศึกษาด ้าน
วิทยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่
สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ	
โดยสัดส ่ วนการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อยู ่ที่
ประมาณ	30	 :	70	 เท่านั้น	ซึ่งส่งผลต่อ
การ เพิ่มขี ดความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการขับเคลื่อน
การพฒันาประเทศ	โดยผลจากการผลติ
ก�าลังคนดังกล่าวส่งผลต่อโอกาสใน
การเข้าสู ่ตลาดแรงงาน	 สะท้อนจาก
อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา	
ในปี	 2556	 พบว่า	 ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดบัวชิาชพีชั้นสงูมแีนวโน้มการว่างงาน
สงูสดุ	ร้อยละ	1.64	รองลงมาเป็นผูส้�าเรจ็
การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั	ร้อยละ	1.57	
และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอท�าให้
ผู ้ประกอบการชะลอการจ้างงานใหม่	
ส่งผลให้แนวโน้มผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่
มีโอกาสจะว ่างงานสูง	 โดยเฉพาะ
ผู ้จบการศึกษาปริญญาในสายสังคม	
อาทิ	 ศิลปกรรมศาสตร์	 วารสารศาสตร์
และสารสนเทศ	 ธุรกิจและการบริหาร	
คอมพวิเตอร์	เป็นต้น

ปี อาชีวศึกษา : สามัญศึกษา

2551 38.8	:	61.2

2552 37.7	:	62.3

2553 36.6	:	63.4

2554 35.4	:	64.6

2555 32.9	:	66.1

ที่มา : ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สัดส่วนของผู้เรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : 
สามัญศึกษา ปี 2551 - 2555
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ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
	 ปัจจยับ่งชี้ถงึคณุภาพการศกึษาของไทยที่นกัการศกึษาจะต้องตั้งค�าถามและพจิารณาถงึกระบวนการ	วธิกีารในการด�าเนนิ
การว่าจะท�าอย่างไรให้	 ผู้เรียน	 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย	 มีความพร้อมในการเรียนรู้	 
มนีสิยัใฝ่รู้	ใฝ่เรยีน	มคีวามสามารถคดิ	วเิคราะห์	และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	มทีกัษะพื้นฐานที่จ�าเป็น	ทั้งทางวชิาการและ
วิชาชีพ	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา	 ครู และบุคลากรทางการศึกษา	 มีศักยภาพในการ
จดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีณุภาพมาตรฐาน	มจีติวญิญาณความเป็นครแูละมุง่ส่งเสรมิคณุภาพและตอบสนองความต้องการ 
ในการพัฒนาการศึกษาโดยรวม	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 เป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพและ
ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนและการจดัการศกึษา	การศกึษาค้นคว้าหาความรู	้น�าไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติและการแก้ปัญหา 
ขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ระบบการส่งต่อการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
อันจะน�าไปสู ่ผลผลิตที่มีคุณภาพ	 ความเข้มแข็งของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  
ในการจัดการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา	 รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวาง 
ในรปูแบบหลากหลายเพื่อส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพการศกึษา	ซึ่งปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัที่ส�าคญัยิ่งต่อการยกระดบัคณุภาพ
การศกึษา

ประเด็นท้าทายการพัฒนาการศึกษาของไทย
	 ภายใต้สถานการณ์ที่การศกึษาของไทยยงัมจีดุอ่อนด้านคณุภาพอยูม่าก	อนัเป็นข้อจ�ากดัต่อการพฒันาศกัยภาพคนไทย
และขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	ขณะเดยีวกนั	ยงัมสีถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ประเทศในระยะต่อไป	เป็นปัจจยัผลกัดนัให้จ�าเป็นต้องเร่งพฒันาคณุภาพการศกึษาเพื่อสร้างคนที่มคีณุภาพเป็นพลงัขบัเคลื่อน
การพฒันาให้สามารถเผชญิการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นได้อย่างมปีระสทิธผิล	การเปลี่ยนแปลงส�าคญั	ได้แก่

  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยสูส่งัคมผูส้งูอายุ	จากการที่อตัราการเจรญิพนัธุร์วมของประชากรไทย 
ลดลง	ส่งผลให้สดัส่วนประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานลดลง	และประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ภายในปี	2567	 
โดยประชากรสูงอาย	ุจะมสีดัส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	13.2	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	32.1	ในปี	2583	ส่วนก�าลงัแรงงาน	(15-59	ปี)	 
จะลดลงจากร้อยละ	 67.0	 ในปี	 2553	 เป็นร้อยละ	 55.1	 ในปี	 2583	น�าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	อนัจะส่งผลกระทบ
ท�าให้ศกัยภาพการผลติของประเทศลดลง	รวมถงึภาระในการดูแลผู้สูงอายเุพิ่มขึ้น	ดงันั้น	จ�าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนแนวทาง
การพฒันาคนที่เน้นคณุภาพในทกุมติิ	เพื่อให้คนมคีวามพร้อมและมศีกัยภาพที่สามารถพึ่งตนเองและด�ารงชวีติได้อย่างมั่นคง

	 การเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 
(สศช.)	จงึได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนทกุช่วงวยั	ตั้งแต่แรกเกดิจนกระทั่งเป็นผูสู้งวยั	ด้วยการจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันา 
คนตลอดช่วงชวีติ	เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพของคนในทกุช่วงวยัให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง	เป็นกรอบการพฒันาคน	 
ซึ่งแบ่งออกเป็น	5	กลุ่มวยั	ดงันี้	1)	วยัเดก็แรกเกดิ-ปฐมวยั	 (อาย	ุ0-5	ปี)	มุ่งเน้นพฒันาการสมวยัทกุด้าน	2)	วยัเดก็นกัเรยีน	 
(อาย	ุ5-14	ปี)	เน้นภาวะโภชนาการ	ปลูกฝังวฒันธรรมอนัดี	มทีกัษะชวีติและคณุลกัษณะที่สอดคล้องกบัทกัษะในศตวรรษที่	21	 
3)	วยัรุ่น-นกัศกึษา	(อายุ	15-21	ปี)	ต้องมี 
ความรู้	 ทักษะอาชีพ	 คุณธรรมจริยธรรม	 
และสามารถปรับตัวเข ้ากับผู ้อื่นได	้ 
4)	วยัแรงงาน	(อาย	ุ21-59	ปี)	เน้นการพฒันา 
ความรู้	 ความสามารถ	 และสมรรถนะ 
อย่างต่อเนื่อง	และมรีะบบการออมที่มั่นคง	 
และ	 5)	 วัยผู้สูงอายุ	 (อายุ	 60	 ปีขึ้นไป)	 
ต ้องได ้ รับการพัฒนาทักษะความรู ้	 
มีหลักประกันสุขภาพ	 มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดภูมปิัญญาและความรู้

เป้าหมายการพัฒนา - คนไทยทุกคน
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  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558	การศกึษานบัเป็นพื้นฐานส�าคญัของ	3	เสาหลกั	ในการขบัเคลื่อนการด�าเนนิงาน
ตามเป้าหมายและพันธกรณี	 ประกอบด้วย	 1)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)4	 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือ

อย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยมีข้อตกลงร่วมกัน
ถงึคณุสมบตัใินสายอาชพีเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานใน	8	สาขา	ได้แก่	วศิวกรรม	พยาบาล	
สถาปัตยกรรม	 วิชาชีพส�ารวจ	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 นักบัญชี	 และท่องเที่ยวและบริการ	
2)	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม(ASCC)5	 ให้ความส�าคัญกับการศึกษา	 การพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์	การขจดัความยากจน	รวมถงึส่งเสรมิโอกาสอย่างเท่าเทยีม	และยกระดบั
คณุภาพชวีติมาตรฐานการด�ารงชพีส�าหรบัสตร	ีเดก็	ผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิาร	และ	3)	ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง	 (APSC)6	 ในการสร้างสังคมประชาธิปไตย	 เพื่อน�าไปสู่การเป็น
ประชาคมที่ท�าให้ภูมภิาคมคีวามเป็นเอกภาพ	มคีวามสงบสขุ	และมคีวามแขง็แกร่ง	

ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิ	 โดยเฉพาะการขยายตวัภาคการค้าและบรกิาร	การลงทนุ	 และการขยายตวัของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น	 รวมทั้งการก�าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน	 ในขณะที่ประชากรในประเทศ
สมาชิกอาเซียน	 ร้อยละ	 50	 พูดภาษามลายูกลาง	 ในขณะที่	 สัดส่วนของผู้ใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาองักฤษได้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน	ยกเว้น	สงิคโปร์	ฟิลปิปินส์	ยงัมสีดัส่วนอยู่ไม่มากนกั	โดยประเทศไทยถกูจดัอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับต�่ามาก	 และมสีัดส่วนผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพียง	 ร้อยละ	 10	 นอกจากนี้	 จากการจัดอันดับ
คะแนน	TOEFL	โดย	IMD	พบว่า	ไทยอยู่ในอนัดบัที่	56	ในปี	2556	จากที่เคยอยู่ในอนัดบัที่	55	ในปี	2555	ยงัคงรั้งอนัดบัที่	5	
ในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ซึ่งเป็นประเดน็ท้าทายการพฒันาการศกึษาในการเตรยีมความพร้อมให้กบัคนและสงัคมไทยให้สามารถ
เข้าร่วมเป็นสมาชกิที่ดใีนประชาคมอาเซยีนได้อย่างมศีกัดิ์ศรี

ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาระยะต่อไป
	 การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไทยต้องเชิญดังกล่าวตอกย�้าถึงความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนรอบด้านอย่างเข้มข้น	 ให้คนมคีวามพร้อมทั้งด้านทักษะ	 ความรู้	 ให้รู้เท่าทนั	
มีคุณภาพ	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 และมีความซับซ้อนมากขึ้น	 โดยมีประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ	
ดงันี้

  การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต	 ที่ต้องยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
พฒันาตามช่วงวยั	 ตอบสนองกบัทศิทางการพฒันาในอนาคต	 มุ่งเน้นจดับรกิารการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	 เท่าเทยีม	 มรีะบบ
ที่หลากหลาย	มเีส้นทางการศกึษาที่สามารถเชื่อมโยงกนั	(Multiple	tracks)	ส่งต่อการศกึษาระหว่างช่วงวยัอย่างเหมาะสม	ปฏริปู
การเรียนรู้ให้สอดคล้องทั้งในเชิงพฤติกรรมและความถนัดของเด็ก	 โดยที่กระบวนการเรียนรู้ควรให้ความส�าคัญกับการลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ	การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อกบัสิ่งที่ผูเ้รยีนสนใจ	เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็	เรยีนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	
และการท�างานเป็นทมี	เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	จะท�าให้เกดิความรู้ฝังตวั	(Tacit	Knowledge)	
เกิดนิสัยใฝ่การเรียนรู้	 เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่	 จนพัฒนาเป็นนิสัยการเรียนรู้ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต	
นอกจากนี้	 ควรปรับระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนให้มากขึ้น	 ผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
กบัตลาดแรงงาน	โดยคณุลกัษณะของเดก็/แรงงานที่พงึประสงค์	มกีารเรยีนรูแ้ละทกัษะที่จ�าเป็นอย่างรอบด้าน	ปรบัตวัให้ทนักบั
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่	21	

  สงเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม	 โดยสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย	 ผู้สร้างและพัฒนา
นวตักรรมในสาขาต่างๆ	ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาในสาขาที่สอดคล้องกบัศกัยภาพของประเทศ	เพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 ที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตและสร้างสรรค์คุณค่า	 การพัฒนานวัตกรรมที่น�าไปสู่พึ่งตนเอง	
สามารถลดการน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ	ควบคู่กบัการขยายเครอืข่ายความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	รวมทั้งการต่อยอด
สู่การสร้างสรรค์นวตักรรมระดบัสูงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่กบัภูมปิัญญาวฒันธรรมไทย

4AEC:	ASEAN	Economic	Community
5ASCC:	ASEAN	Socio-Culture	Community
6APSC:	ASEAN	Political-Security	Community
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ภาวะสังคมไทย	ไตรมาสหนึ่งปี	2557	(ปีที่	11	ฉบบัที่	2	เดอืนพฤษภาคม	2557)

ภาวะสังคมไทย	ไตรมาสสี่	และภาพรวมปี	2556	(ปีที่	11	ฉบบัที่	1	เดอืนกมุภาพนัธ์	2557)

วรีะพงษ์	ปัญญาธนคณุ(เข้าถงึได้ที่)	http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/2780	สบืค้นวนัที่	11	มถินุายน	2557

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (เข ้าถึงได้ที่ )	 http://pisathailand.ipst.ac.th/ fi les/PISA2012
ExexcutiveSummary.pdf	สบืค้นวนัที่	11	มถินุายน	2557

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 แผนประชากร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559).	ตลุาคม2555

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2554 - 2559).	ตลุาคม	2554

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ.	 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจ�าปี 2555.พฤศจกิายน	2556

เอกสารอ้างอิง

  เตรียมความพร้อมคนและสงัคมไทยเข้าสูประชาคมอาเซยีน โดยพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษาที่เชื่อมโยง
กบัมาตรฐานวชิาชพี	 ด้วยการก�าหนดคณุภาพและมาตรฐานผูเ้รยีนในลกัษณะผลลพัธ์การเรยีนรู้ทั้งความรู	้ ทกัษะ	คณุลกัษณะ
และเจตคตทิี่ชดัเจน	เอื้อต่อการน�ากรอบคณุวฒุแิห่งชาตมิาใช้เป็นแกนกลาง	ให้ความส�าคญักบัสมรรถนะในการปฏบิตังิานในรปู
กรอบสมรรถนะวชิาชพีและการพฒันาหลกัสตูรที่ได้มาตรฐาน	 เป็นที่ยอมรบัร่วมกนักบัประเทศต่างๆ	 ในอาเซยีน	 รวมทั้งพฒันา
ทกัษะภาษาต่างประเทศ	โดยเฉพาะภาษาองักฤษ	ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	และภาษาของประเทศคูค้่าที่ส�าคญั	ให้สามารถเข้า
ถงึความรู	้ มคีวามสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	 และมทีกัษะที่สามารถปรบัตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต	
ตลอดจนเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้สถาบนัการศกึษาให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

บทสรุป
	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับว่าเป็นเรื่อง
ส�าคญัที่มผีลเชื่อมโยงสูก่ารพฒันาในด้านเศรษฐกจิของ
ประเทศ	 ซึ่งการพัฒนาคนและสังคมให้มีความยั่งยืน	
โดยต้องยดึผู้เรยีนเป็นศนูย์กลางและพฒันาตามช่วงวยั	
ตอบสนองกบัทศิทางการพฒันาในอนาคต	ที่มุง่สร้างคน
ให้มคีวามสมบูรณ์ทั้งคณุภาพด้านวชิาการและสขุภาพ
จติใจ	อารมณ์	สามารถคดิ	วเิคราะห์	เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	
มจีติส�านกึในความรกัชาต	ิมจีติสาธารณะ	มศีกัยภาพ
และสมรรถนะที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบทบาท
ของแต่ละช่วงวยั	 และมคีณุลกัษณะที่พงึประสงค์และ
ทกัษะที่จ�าเป็นส�าหรบัโลกอนาคต	อนัน�าไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันคือ	 การศึกษาเพื่อให้คนมีงานท�า	 การศึกษา
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และการศึกษาตลอดชีวิต	
โดยที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีบทบาทร่วมกัน
ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพื่อการพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกัน	 สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
มคีวามสขุและเป็นพลงัทางสงัคมในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	
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กลุมยุทธศาสตร์ดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม

สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

พฤติกรรมการใชความรุนแรง: 
ภัยคุกคามของสถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานหลักของสังคมในการพัฒนาคุณภาพคน	 ถือได้ว่าเป็นฐานราก	 (foundation)	
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชมุชน	สงัคมและประเทศชาต	ิสถาบนัครอบครวัไทยในอดตีมเีอกลกัษณ์ที่โดดเด่นในลกัษณะ

ของสัมพันธภาพที่อบอุ่น	 มีความผูกพันใกล้ชิดกัน	 ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสงบสุข	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาต	ิ
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้เสื่อมถอยไปด้วยสภาวะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วงที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์	 เกิดการพัฒนาที่เน้นปัจเจกบุคคล	 ค่านิยม
ในการบรโิภคและวตัถนุยิมมากขึ้น	ส่งผลให้ปัญหาครอบครวัมคีวามหลากหลายและทวคีวามรนุแรงมากขึ้น	อาท	ิการท�าร้าย
ร่างกายของคนในครอบครัว	 เด็กถูกกระท�าทารุณกรรม	 ล้วนมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากครอบครัวแทบทั้งสิ้น	 หากมิได้
มกีารแก้ไขหรอืช่วยเหลอืคลี่คลายปัญหานี้อย่างจรงิจงั	จะลกุลามเป็นปัญหาใหญ่ที่ซบัซ้อนมากขึ้น	ส่งผลกระทบต่อความเข้มแขง็
และมั่นคงของสถาบนัครอบครวั

บทบาทของสถาบันครอบครัว
	 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์1	 ได้นยิามความหมายของสถาบนัครอบครวั	หมายถงึ	หน่วยพื้นฐาน
ทางสงัคม	ซึ่งประกอบด้วยสมาชกิของครอบครวัที่ท�าหน้าที่ตามบทบาทและสถานภาพในครอบครวั	โดยบทบาทและหน้าที่ของ
สถาบนัครอบครวั	ประกอบด้วย	1)	สร้างสมาชกิใหม่ที่มคีณุภาพ	เพื่อสบืต่อและรบัช่วงวงจรชวีติครอบครวั	2)	อบรมเลี้ยงดูบตุร
และดแูลสมาชกิของครอบครวัด้วยความรกัและความอบอุน่อย่างเหมาะสม	3)	ส่งเสรมิการเรยีนรู	้วถิชีวีติ	ค่านยิม	หลกัคดิ	และ
ระเบยีบแบบแผน	วธิปีฏบิตัขิองสงัคม	รวมทั้งถ่ายทอดประเพณวีฒันธรรมที่ดงีามให้แก่สมาชกิของครอบครวั	4)	เป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครวักบัครอบครวั	และระหว่างครอบครวั	ชมุชน	และสงัคมภายนอก	

	 อย่างไรก็ตาม	 โครงสร้างครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศที่ลดลง	 ส่งผลให้ขนาด
ของครวัเรอืนโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง	จาก	5.2	คน	ในปี	2523	เหลอื	3.1	คนต่อครวัเรอืนในปี	2553	รวมทั้งลกัษณะครอบครวั
มหีลายรูปแบบมากขึ้น	 เช่น	การอยู่เป็นโสด	ครอบครวัสองรุ่น	ครอบครวักระโดด	 (ตายาย-หลาน)	ครอบครวัพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว	
ครอบครัวแม่วัยรุ่น	 ครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน	 น�าไปสู่การปฏิสัมพันธ์ของคนต่างวัยในครอบครัวหายไป	 และครอบครัว
ขาดความอบอุ่น	

สถานการณ์สถาบันครอบครัว 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559) ให้ความส�าคญักบัการพฒันาสถาบนัสงัคม	โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัวเพื่อให้มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก	 เยาวชนและคนไทยให้เข้มแข็ง	 เป็นคนดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม	 โดยก�าหนดตัวชี้วัดให้ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น	 และจ�านวนผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้รบัความช่วยเหลอืคุม้ครองเพิ่มขึ้น	ซึ่งดชันชีี้วดัความอบอุน่ของครอบครวัไทย	ได้ชี้ให้เหน็ถงึครอบครวัคนไทยที่มคีวามอบอุน่
และความสุขเพิ่มขึ้น	 จากการที่ครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสมาชิกในครอบครัวมีการเอาใจใส่ดูแลกันเพิ่มขึ้น	
โดยดชันคีวามอบอุ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	61.65	ในปี	2550	เป็นร้อยละ	68.31	ในปี	2555	ซึ่งเกดิจากองค์ประกอบดงันี้

บทความ
ประจําฉบับ
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	 	บทบาทหน้าท่ีของครอบครวั ในช่วงระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมามแีนวโน้มดีขึน้ค่อนข้างมาก คือ จากร้อยละ 61.20 ในปี 2550  
เป็นร้อยละ 73.85 ในปี 2555 เนื่องจากการท�าหน้าที่ของครอบครัวดีขึ้น เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลจากคนในครอบครัว ผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถท�างานหาเลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีดีที่แสดงให้เห็น
ถึงความรักความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว

	 	การพ่ึงพิงตนเอง มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 67.96 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 73.21 ในปี 2555 เนือ่งจาก
ครอบครัวมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย มีบ้านของตนเองเพ่ิมขึ้น และการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
แต่การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ครอบครัวยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 

	 	สัมพันธ์ภาพในครอบครัว ดีขึ้นแต่ไม่สูงมากนัก คือ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.78 ในปี 2550 เป็น 57.88 ในปี 2555  
โดยดัชนีคู่สมรสมีการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจาก 5.52 คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี 2550 เป็น 5.55 คู่ ในปี 2555 เนื่องจากสามีและภรรยา
ใช้เวลากับการท�างานนอกบ้านมากขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง เกิดการนอกใจ และน�าไปสู่การหย่าร้างหรือแยกกัน 
อยู่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชน คนไทยให้เป็นคนดี  
ดังนั้น การสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัวยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของครอบครัว

ตารางที่ 1 ดัชนีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2550 - 2555

องค์ประกอบหลักย่อย ตัวชี้วัด 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ครอบครัวอบอุ่น 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31

1.	บทบาทหน้าที่ของ

ครอบครวั

61.20 62.64 61.96 61.95 66.35 73.85

อตัราคดเีดก็และเยาวชนถูกด�าเนนิคดโีดยสถาน

พนิจิฯต่อเดก็และเยาวชนพนัคน

58.95 63.35 62.97 65.03 80.30 89.53

ร้อยละของผู้สูงอายทุี่อยู่คนเดยีวต่อผู้สูงอายุ

ทั้งหมด	(LFS)

51.59 50.39 49.61 45.76 45.60 57.66

สดัส่วนสมาชกิครอบครวัที่มรีายได้ต่อสมาชกิ

ทั้งหมดเท่ากบั	1:2	ต่อครวัเรอืนทั้งหมด	(SES)

73.05 74.18 73.31 75.06 73.14 74.36

2.	สมัพนัธภาพในครอบครวั 55.78 59.73 56.96 56.68 56.40 57.88

อตัราการจดทะเบยีนหย่าต่อพนัครวัเรอืน 44.17 50.26 43.73 44.36 44.61 43.96

สดัส่วนครอบครวัขยายต่อครวัเรอืนทั้งหมด 67.40 69.20 70.20 69.00 68.20 71.80

3.	การพึ่งพงิตนเอง 67.96 69.53 70.60 70.62 72.76 73.21

ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายไม่

น้อยกว่าร้อยละ	10	ต่อครวัเรอืนทั้งประเทศ	(SES)	

59.60 59.60 62.69 62.69 64.28 64.28

สดัส่วนครวัเรอืนที่มบี้านเป็นของตนเอง	(SES) 76.19 77.55 77.15 75.91 77.26 77.60

สดัส่วนครวัเรอืนที่มนี�้าประปาใช้ในครวัเรอืน	(SES) 68.10 71.45 71.94 73.27 76.74 77.74

ที่มา : ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.
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	 นอกจากนั้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว	 พ.ศ.	 2547	 -	 2556	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุขและปราศจากความรุนแรง	 สามารถพึ่งพา
ตนเองได้	 โดยผลการด�าเนินงานมีใน	 4	 ด้าน	 คือ	 1)	 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้
ด้านครอบครัว	 มีการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 และระดับประเทศและระบบฐานข้อมูล 
ตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	 2)	 การพัฒนากิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันในครอบครัว	 อาท	ิ 
การรณรงค์ให้	 “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”	 การพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว	 ได้แก	่ 
พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสทิธขิอง	เดก็	เยาวชน	และ
บุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว	 รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว	 และให้โอกาสแก่ผู้กระท�าผิด 
ได้กลบัตวั	และยบัยั้งการกระท�าผดิซ�้า	3)	การพฒันาให้เกดิกลไกในระดบัท้องถิ่น	ได้แก่	ศูนย์พฒันาครอบครวัในชมุชน	(ศพค.)	 
ให้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ	 ในชุมชน	 และอาสาสมัครพัฒนาสังคม	 
เพื่อสนบัสนนุ	 การมสี่วนร่วมในการดูแลป้องกนั	 การให้ค�าปรกึษา	บรกิารด้านต่างๆ	 เกี่ยวกบัครอบครวั	 4)	 การพฒันากลไกระดบัชาต ิ
ได้แก่	 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ	 (กยค.)	 มีหน้าที่หลักในการเสนอนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 
และแผนระดบัชาตเิกี่ยวกบัการส่งเสรมิและประสานงานสถาบนัครอบครวั และจดัให้มกีารประชมุสมชัชาครอบครวัระดบัจงัหวดั	
และสมชัชาครอบครวัระดบัชาติ	เพื่อระดมความคดิเหน็และจดัท�าข้อเสนอแนวทางการด�าเนนิงานด้านครอบครวั

	 อย่างไรกต็าม	สถาบนัครอบครวัได้เผชญิกบัข้อท้าทายใหม่ๆ	เช่น	การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่เหน็ได้ชดัเจน
คอืการก้าวสู่สงัคมผู้สูงอายุ	การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	วถิชีวีติ	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความเข้มแขง็และมั่นคงของสถาบนัครอบครวั

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง : ภัยคุกคามของสถาบันครอบครัว
	 องค์การอนามยัโลก2	ได้กล่าวถงึความรนุแรงในครอบครวัว่า	เป็นความรนุแรงที่เกดิขึ้นระหว่างสมาชกิในครอบครวั	และ 
คูส่มรส	โดยความรนุแรงนั้นอาจเกดิขึ้นได้ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน	ได้แก่	ความรนุแรงต่อเดก็	(Child	abuse)	ความรนุแรงระหว่าง 
สามภีรรยา	(Intimate	partner	violence)	และความรนุแรงต่อผู้สูงอายุ	(Elder	abuse)

ครอบครวัอบอุน่	หมายถงึ	กลุม่บคุคลที่มคีวามผกูพนักนัทางอารมณ์และจติใจ	ในการด�าเนนิชวีติร่วมกนัอย่างมจีดุหมาย
ในบรรยากาศที่สงบสุขด้วยการท�าหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างเหมาะสม	 และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 สามารถด�ารงชีวิต 
อยู่ในสงัคมได้อย่างมั่นคง	โดยแยกได้เป็น	3	องค์ประกอบ	คอื	

บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว	 หมายถึง	 การท�าหน้าที่ของครอบครัวที่จะดูแลความต้องการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสมาชิกในครอบครัว	 โดยสมาชิกต้องรู้จักท�ามาหากิน	 มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและต่อสมาชิก 
ในครอบครัว	 ซึ่งการประเมินในการท�าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวจะพิจารณาจาก	 เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงด ู
ที่เหมาะสมตามช่วงอายุ	 ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดุแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว	 และผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถ
ท�างานหาเลี้ยงครอบครวัให้มคีวามสขุ	มคีณุภาพชวีติที่ดี

สัมพันธภาพในครอบครัว	 หมายถึง	 การอยู่ร่วมกันของสมาชิกหลายช่วงวัยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 มีความผูกพัน	 
เคารพกันและกัน	 และเอื้ออาทรต่อกัน	 โดยการประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว	 จะพิจารณาจากครอบครัวที่สมาชิก
อยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัวขยาย	 เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบสุขในครอบครัว	 รวมทั้งมีโอกาสอยู่พร้อมหน้า	 และ 
ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ร่วมกนัเป็นประจ�า

การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว	 หมายถึง	 ครอบครัวมีรายได้พอเพียงเพื่อที่จะสามารถจัดการให้สมาชิกในครอบครัว 
ด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมั่นคง	มทีี่อยู่อาศยัที่ปลอดภยัอย่างสขุสบาย	และสามารถเข้าถงึปัจจยัพื้นฐานในการด�ารงชวีติ	
การประเมินจะพิจารณาจากครอบครัวมีรายได้พอเพียงส�าหรับรายจ่ายที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตและในยามฉุกเฉิน	 หรือ 
ยามจ�าเป็น	และไม่มหีนี้สนิที่กูย้มืมาเพื่อใช้จ่ายในการอปุโภคบรโิภค	ครอบครวัมคีวามมั่นคงในที่อยูอ่าศยัและปัจจยัพื้นฐาน
ในการด�ารงชวีติ	สามารถอยู่อาศยัได้อย่างปลอดภยั	สขุสบายโดยไม่ต้องกงัวลว่าจะมปีัญหาเรื่องที่อยู่อาศยั

ที่มา	:	ส�านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา	สศช.

2APSC:	ASEAN	Political-Security	Community
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	 พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	มาตรา	3	ได้ให้ความหมาย	“ความรนุแรง
ในครอบครวั”	ไว้ว่า	เป็นการกระท�าใดๆ	โดยมุ่งประสงค์ให้เกดิอนัตรายแก่ร่างกาย	จติใจ	หรอืสขุภาพ	หรอืกระท�าโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	 จิตใจ	 หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว	 หรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�า 
ผดิคลองธรรมให้บคุคลในครอบครวัต้องกระท�าการ	ไม่กระท�าการ	หรอืยอมรบัการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมชิอบ	แต่ไม่รวมถงึ 
การกระท�าโดยประมาท	 โดยจ�าแนกตามรูปแบบการกระท�าความรนุแรง	 ได้	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 1)	 การกระท�ารนุแรงทางกาย	 
2)	การกระท�ารนุแรงทางจติใจ	3)	การกระท�ารนุแรงทางเพศ	4)	การทอดทิ้ง	และ	5)	การล่อลวง	บงัคบัแสวงหาผลประโยชน์	

	 ภาพรวมของสถติคิวามรนุแรงในครอบครวัของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	ระหว่างปี	2550	-	2555	 
ถ้าพิจารณาจากจ�านวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกับจ�านวนผู้ถูกระท�าความรุนแรงในแต่ละปี	 จะเห็นว่าสัดส่วนของถูกกระท�า 
ความรนุแรงยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2555	มจี�านวนโรงพยาบาล	 507	 แห่ง	ที่ส่งข้อมูลพบว่า	มเีดก็และสตรทีี่ถูกระท�า 
ความรนุแรงเข้ารบับรกิารในศูนย์พึ่งได้	 จ�านวน	 20,572	 ราย	 (เฉลี่ย	 56	 ราย/วนั)	 โดยเป็นเดก็ถูกกระท�า	 จ�านวน	 9,703	 ราย	 
หรอืคดิเป็นร้อยละ	47.17	และเป็นสตรทีี่ถูกกระท�าความรนุแรง	10,869	ราย	คดิเป็นร้อยละ	52.83	ของจ�านวนผู้เข้ารบับรกิาร 
ที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งหมด

ตารางที่ 2 จ�านวนผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ จ�าแนกตามสถานะเด็กและสตรี

ปี
จ�านวนโรง
พยาบาล

จ�านวนเด็กที่
กระท�าความ
รุนแรง (ราย)

จ�านวนสตรีที่
กระท�าความ
รุนแรง(ราย)

จ�านวนเด็กและ
สตรี(ราย)

เฉลี่ยการถูก 
ท�าร้าย

2550 250 	9,598 9,469 19,067 52	ราย/วนั

2551 582 13,036 13,595 26,631 73	ราย/วนั

2552 617 12,359 11,140 23,499 64	ราย/วนั

2553 750 13,190 12,554 25,744 70	ราย/วนั

2554 578 11,491 11,074 22,565 62	ราย/วนั

2555 507 	9,703 10,869 20,572 	56	ราย/วนั

     ที่มา	:	ส�านกับรหิารการสาธารณสขุ	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	

 

	 การจ�าแนกตามประเภทของการกระท�าความรุนแรงในเด็ก	 ในช่วงปี	 2550-2555	 พบว่า	 เด็กจะถูกกระท�าความรุนแรง
ทางเพศมากที่สดุ	รองลงมา	ได้แก่	การกระท�าความรนุแรงทางกาย	จติใจ	การละเลยทอดทิ้ง	และการล่อลวง/บงัคบัแสวงหา
ประโยชน์	ตามล�าดบั	ส่วนผู้ที่กระท�าความรนุแรงต่อเดก็มากที่สดุ	คอื	แฟน	และ	เพื่อน	ตามล�าดบั

ตารางที่ 3 ประเภทของการกระท�าความรุนแรงในเด็ก

ประเภท ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

ร่างกาย 2,666 3,074 2,738 2,985 2,413 2,048

เพศ 6,020 9,175 8,140 9,374 8,518 6,863

จติใจ 607 364 1,090 666 262 334

ถูกทอดทิ้ง 182 167 174 319 201 328

การล่อลวงบังคับแสวงหา
ผลประโยชน์

- 141 168 272 97 130

    ที่มา	:	ส�านกับรหิารการสาธารณสขุ	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
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 เมื่อพิจารณาประเภทของการกระท�าความรุนแรงในสตรี	 พบว่าสตรีจะถูกระท�าความรุนแรงมากที่สุดคือ	 ทางกาย	 
รองลงมาทางเพศ	 และทางจติใจ	 การละเลยทอดทิ้ง	 และการล่อลวง/บงัคบัแสวงหาประโยชน์	 ตามล�าดบั	 และหากพจิารณา 
ผู้ทกีระท�าความรนุแรงต่อสตรมีากที่สดุ	ได้แก่	คู่สมรส	รองลงมา	คอื	แฟน	

ตารางที่ 4 ประเภทของการกระท�าความรุนแรงในเสตรี

ประเภท ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

ร่างกาย 5,723 9,028 8,425 9,453 8,716 8,654

เพศ 1,373 2,363 1,925 2,224 1,729 1,549

จติใจ 394 600 396 666 495 480

ถูกทอดทิ้ง 109 287 46 246 96 112

การล่อลวงบังคับแสวงหา
ผลประโยชน์

- 79 57 75 38 74

    ที่มา:	ส�านกับรหิารการสาธารณสขุ	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

	 ทั้งนี้	จากรายงานข้อมลูสถานการณ์ด้านความรนุแรงของประเทศไทยดงักล่าว	พบว่า	ผูท้ี่กระท�าความรนุแรงต่อเดก็และสตร	ี 
ส่วนใหญ่เป็นคนรู้จัก	 บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว	 และพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 
คอื	 สมัพนัธภาพในครอบครวั	 และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ท�าให้ขาดสตสิมัปชญัญะและเกดิการท�าร้าย	 เช่น	 สามทีบุตี
ภรรยาและบตุร	หรอืการใช้วาจารนุแรง	นอกจากนั้นปัญหาการพนนั	ปัญหาหนี้สนิจนก่อให้เกดิความเครยีด	และไม่มแีนวทาง
ในการแก้ไข	 ปัญหาจึงเกิดการกระท�าความรุนแรง	 และปัจจัยเกี่ยวกับสื่อที่สะท้อนเร้าอารมณ์ให้เกิดการกระท�าความรุนแรง	 
เช่น	สื่อลามก	ทั้งนี้ทกุปัจจยัล้วนเป็นสาเหตอุย่างใดอย่างหนึ่งต่อการกระท�าความรนุแรงในครอบครวัแทบทั้งสิ้น

	 การดูแลผู้ที่ถูกกระท�าความรุนแรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการปรึกษาจากองค์กรอิสระหรือมูลนิธ	ิ 
โดยที่หน่วยงานราชการ	เช่น	โรงพยาบาลจะให้บรกิารที่ศูนย์พึ่งได้	โดยมพียาบาลประจ�าศูนย์เป็นผู้ให้บรกิารปรกึษา	ซึ่งเน้นให้
บริการผู้ที่ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่	 และการช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวนั้น	 เกือบ
ทุกสถานบริการจะเน้นเรื่องการดูแลให้ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท�าความรุนแรง 
ให้กลับสู่ภาวะปกติ	 จากนั้นจึงมาใช้หลักการปรับความเชื่อและทัศนคติของผู้ที่ถูกกระท�ารุนแรงใหม่	 โดยเน้นความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ	 เสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการเผชญิปัญหาและจดัการกบัปัญหาที่เกดิขึ้น	 ให้ทางเลอืกและโอกาสในการตดัสนิใจ	 
ให้ก�าลังใจและช่วยแนะน�าแหล่งช่วยเหลือ	 ให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข	 ซึ่งถือเป็นหลักการที่ดี	 ในทางตรงข้าม 
การบ�าบัดหรือการให้การช่วยเหลือผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 พบว่า	 รูปแบบการช่วยเหลือผู้กระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัวนั้นยังมีค่อนข้างน้อย	 มีเพียงการให้บริการทางโทรศัพท์และการบ�าบัดส�าหรับผู้กระท�ารุนแรงที่กระท�าผิดตาม 
พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	เป็นส่วนใหญ่

 

การพัฒนาครอบครัวอบอุ่น : ทางออกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย
  ปัจจบุนัสถาบนัครอบครวัต้องกบัเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงทางทั้งทางเศรษฐกจิ	 สงัคม	 และกระแสวฒันธรรม	 รวมถงึ
ต้องเผชญิกบัปัญหาสงัคมที่รนุแรงซบัซ้อนมากขึ้น	ดงันั้นแนวทางการด�าเนนิงานเพื่อลดปัจจยัเสี่ยงและสร้างให้ครอบครวัเข้มแขง็	
สามารถกลบัมาท�าบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์	จงึเป็นความท้าทาย	และสงัคมควรปรบัเปลี่ยนทศันคต	ิรวมทั้งให้สื่อมวลชน
ช่วยรณรงค์การป้องกนัปัญหาเหล่านี้ด้วย	โดยมแีนวทางที่ส�าคญั	ดงันี้

  พฒันาศักยภาพครอบครวัเพือ่ให้สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมไทย  
ด้วยการให้ความรูท้ี่ถูกต้องเกี่ยวกบัเรื่องครอบครวั	อบรมเลี้ยงดลูกูผูช้ายและลกูผูห้ญงิให้ได้รบัความเสมอภาค	สร้างความเท่าเทยีม
ระหว่างเพศให้เกดิขึ้น	สมาชกิแต่ละคนปฏบิตัหิน้าที่ตามบทบาทของตนให้เหมาะสม	ฟื้นฟูวฒันธรรมที่ดงีามของครอบครวัไทย	 
อาท	ิความเอื้ออาทรและความเป็นเครอืญาตมิาใช้ในวถิชีวีติ	ควบคูก่ารปลกูฝังศลีธรรม	คณุธรรม	จรยิธรรม	เพื่อให้ครอบครวัรู้จกั 
ใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้อง	
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เอกสารอ้างอิง

  ส่งเสริมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาครอบครวั องค์การบรหิาร
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชดิกบัครอบครวัมากที่สดุ	จงึสามารถเฝ้าระวงัและร่วมแก้ไขปัญหาของชมุชนได้อย่างเข้าใจ
และทั่วถงึ	โดยการเปิดพื้นที่สาธารณะในการจดักจิกรรมสร้างสมัพนัธ์อนัดตี่อครอบครวัชมุชน	

  ส่งเสริมสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ น�าเสนอตวัอย่างหรอืส่งเสรมิการเป็นพลเมอืงที่ด	ีเสรมิสร้างความเข้ม
แขง็ของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ให้เป็นพลงัส�าคญัในการสร้างค่านยิมที่ด	ีการฟ้ืนฟวูฒันธรรมที่ดงีาม	และก�ากบัดูแลสื่อทกุชนดิ
มใิห้เสนอสื่อที่มลีกัษณะส่งเสรมิความรนุแรง	ที่จะส่งกระทบโดยเฉพาะต่อเดก็และเยาวชน

บทสรุป
  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
การแก้ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัควรใช้วธีิการทีห่ลากหลายและด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ครอบครวัซึง่เป็นหน่วย
ที่ส�าคัญท่ีสุดของสังคมได้ท�าหน้าท่ีกล่อมเกลาปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความรักความผูกพันและความสมานฉันท์
ให้เกิดขึ้นในครอบครัว รวมถึงสังคมต้องมีความตระหนักในความส�าคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และร่วมมือร่วมใจ
เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ และระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว ในชุมชนของตนเอง รวมถึงให้สื่อมวลชนช่วยรณรงค์การป้องกัน
ปัญหาเหล่าน้ีด้วย ครอบครวัทีม่คีวามอบอุน่ มัน่คง แข็งแรง จะเป็นเหมอืนภมูคิุม้กันทีส่�าคญั ไม่ว่าโลกจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 
สมาชิกครอบครัวก็จะสามารถปรับตัวและอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี และเป็นฐานของการพัฒนาส�าคัญสู่ความมั่นคงของชุมชน 
และประเทศชาติต่อไป 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์	รายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัว ประจ�าปี 2555 ส�าหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 

------------	.	(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวพ.ศ. 2557 – 2564 

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ	ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2557. ปีที่	 11	 ฉบบัที่	 2	 เดอืน
พฤษภาคม	2557

............. . รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที่	11	กนัยายน	2556

ส�านกับรหิารการสาธารณสขุ	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	สถิติผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ ในปี 2547-2554

องัคณา	ช่วยค�้าชู คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ความรุนแรงในครอบครัว: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
การช่วยเหลือ (ออนไลน์)	 เข้าถงึได้จาก	http://164.115.22.25/ojs22index.php/tuj/article/download/220/214	สืบค้นเมื่อวนัที่	 3	
มถินุายน	2557
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อานันท์ชนก  สกนธวัฒน์*

การพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ

บทน�า
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จะสามารถบรรลุผลได้จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ	 ทุนมนุษย์	 (Human	 capital)	 ถือเป็นปัจจัย
การผลติที่ส�าคญัปัจจยัหนึ่งในการสนบัสนนุการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ	 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ	
ความรู้ความสามารถ	และสขุภาพอนามยัที่ด	ีจงึถอื
เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสามารถ
พัฒนาได้บนพื้นฐานของเศรษฐกิจและสังคมที่มี
คุณภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 แนวคิดเกี่ยวกับ
ทุนมนุษย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์มีการศึกษามานาน	
โดยแนวคิดที่ส�าคัญในระยะเริ่มแรก	 ได้แก่	 แนวคิด
ของ	Threodore	W.	Schultz	(1961)	ได้ให้ความหมาย
ค�าว่าทุนมนุษย์ว่า	 หมายถึงความสามารถหลายๆ
อย่างที่อยู่ในตวัคน	ทั้งที่ตดิตวัมาแต่ก�าเนดิ	 (Innate)	
หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้และการศึกษา	 และ
แนวคิดที่ส�าคัญในระยะต่อมาได้แก่	 แนวคิดของ	
Gary	Becker	(1964)	ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าทนุมนษุย์เปรยีบ
เสมือนเจ้าของปัจจัยแรงงาน	 หรือเครื่องมือทางการ
ผลติอย่างหนึ่ง	(Physical	means	of	production)	โดย
มุ่งเน้นการลงทุนไปที่การเพิ่มขีดความสามารถและ
ทักษะในการท�างานของบุคลากร	 โดยเชื่อว่าไม่
เพียงแค่การศึกษาเท่านั้นที่มีผลต่อความสามารถ
ของคน	 แต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมในที่ท�างานและ
ประสบการณ์ในการท�างาน	 นอกจากนี้	 McCleery	
(2000)	ได้น�าเรื่องของสขุอนามยัมาร่วมพจิารณาดว้ย	
โดยชี้ให้เหน็ว่าเป้าหมายของการเพิ่มคณุภาพของทนุ
มนษุย์จะต้องอาศยัการดูแลสขุภาพที่ดดี้วย

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว	นิยามทุนมนุษย์ 
หมายถงึ	ทรพัยากรที่คงอยูใ่นมนษุย์ตลอดไป	ซึ่งได้แก่	
ความรู้	ทกัษะ	ความสามารถ	และประสบการณ์ของ
มนุษย์	 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อรายได้
ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต	 โดยทุนมนุษย์มีลักษณะ
เหมือนสินค้าทุน	 นั่นคือ	 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายและ

ก่อให้เกิดผลได้ในรูปก�าไรได้	 ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการเพิ่มคุณค่าหรือ
การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	 การลงทุนในทุนมนุษย์ที่ส�าคัญได้แก่	 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติของทรพัยากรมนษุย์	ซึ่งประกอบด้วย	การศกึษา	การฝึกอบรม	
สุขภาพอนามัย	 และการย้ายถิ่น	 ทั้งนี้	 การลงทุนทางการศึกษาถือว่าเป็น
การลงทุนในทุนมนุษย์ที่ถือว่ามีความคุ้มค่าที่สุดประการหนึ่งเพื่อช่วย
พฒันาความรูค้วามสามารถ	และเพิ่มพนูพฒันาทกัษะ	เพื่อเป็นก�าลงัส�าคญั
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ระบบเศรษฐกิจ	 โดยเป็นการเพิ่ม
คณุค่าและศกัยภาพของทนุมนษุย์ทั้งในด้านประสทิธภิาพส่วนบคุคล	และ
สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	 โดยประโยชน์
หรือผลตอบแทนที่รับกลับมานั้นอาจจะเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณวัดจาก
รายได้ที่เพิ่มขึ้น	 และคุณภาพที่อยู่ในรูปของประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่ม
ขึ้น	 ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนในรูปของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยวดัจาก
ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต	ิ(Gross	Domestic	Product:	GDP)

การพัฒนาทนุมนษุย์กบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์ได้มีการกล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยพยายามศกึษาค้นคว้าและอธบิายผ่านทฤษฎกีารเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิเพื่อแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างของระดบัรายได้ของประเทศ
ต่างๆ	 และอธิบายถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
ทฤษฎีในช่วงแรกที่ส�าคัญที่แพร่หลายมาหลายทศวรรษและก็ยังคงใช้กัน
อยู่ในปัจจบุนัได้แก่	ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบนโีอคลาสสคิ	
ที่ถูกพฒันาขึ้นในปี	1956	โดย	Robert	Solow	ซึ่งอาศยัการอธบิายผ่านแบบ
จ�าลองการเจรญิเตบิโตจากปัจจยัภายนอก	(Exogenous	growth	model)	หรอื
รู้จักในชื่อแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของ	 Solow	 (Solow	 growth	 model)	
แบบจ�าลองการเติบโตของ	 Solow	 มีแนวคิดพื้นฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทนของปัจจัยทุนเป็นแบบลดน้อยถอยลง	 (Diminishing	 return	 to	
capital)	กล่าวคอืปัจจยัทนุเมื่อถกูใช้ไปในระดบัหนึ่งจะค่อยๆ	ลดประสทิธภิาพ
และให้ผลผลิตน้อยลง	 ดังนั้นแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ได้อาศยัการเพิ่มปัจจยัการผลติ	แต่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี
(Technological	progress)	ซึ่งก�าหนดมาจากภายนอกแบบจ�าลอง	อย่างไรกด็	ี
เนื่องด้วยข้อจ�ากดัดงักล่าวไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง	 และไม่สามารถอธิบายได้ว่าความก้าวหน้าทาง

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

บทความ
ประจําฉบับ
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เทคโนโลยีมีสาเหตุมาจากอะไรหรือปัจจัยใดเป็นตัว
ก�าหนดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 จากข้อ
จ�ากัดของแบบจ�าลอง	 Neoclassical	 growth	 model	
ดังกล่าว	 ท�าให้ในช่วงกลางทศวรรษที่	 80	 มีความ
พยายามที่จะพฒันางานวจิยัและแบบจ�าลองเกี่ยวกบั
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์และ
สะท้อนความเป็นจรงิได้มากขึ้น	โดยมกีารพฒันาแบบ
จ�าลองบนแนวคิดทฤษฎีใหม่	 (New	 growth	 theory)	
หรอืทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตที่ก�าหนดจากปัจจยัภายใน	
(Endogenous	 growth	 theory)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวเกิดจาก
การก�าหนดและการตัดสินใจของแต่ละบุคคลภายใน
ระบบเศรษฐกิจ	 ไม่ได้มาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยทีี่ถูกก�าหนดมาจากภายนอก	

แบบจ�าลอง	 Endogenous	 growth	 model	
ก�าหนดให้ทุนมนุษย์	 (Human	 capital)	 เป็นปัจจัย
การผลิตที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ	 โดยเน้นให้เห็นถึง
ความส�าคัญของผลตอบแทนจากการลงทุนในทุน
มนุษย์ที่เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การศึกษาและการเพิ่มพูน
ความรูค้วามสามารถและทกัษะที่ท�าให้มนษุย์มคีวามรู้
ความสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหม่ขึ้นตลอดเวลาที่	 ส่งผลให้เมื่อใช้
ปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ	 ผลตอบแทนของปัจจัย
ทนุรวมจะเป็นไปอย่างคงที่	(Constant	return	to	capital)	
โดยหลักการที่ส�าคัญของ	 Endogenous	 growth	
model	ในการอธบิายความสมัพนัธ์ของแหล่งที่มาของ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจากการสะสมทนุมนษุย์	
สามารถแยกได้เป็น	 2	 หลักการ	 ได้แก่	 ประการแรก	
การเจริญเติบโตที่ก�าหนดจากปัจจัยภายในโดย
บทบาทการสะสมของทุนกายภาพและทุนมนุษย์
โดยเริ่มจากงานของ	Uzawa	(1965)	และพฒันาต่อมา
ในภายหลงัโดย	Lucas	(1988)	โดยเน้นการลงทนุทางด้าน
ทนุมนษุย์มากขึ้น	อาท	ิการเพิ่มการศกึษา	การอบรม
แรงงานให้มีความช�านาญเพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพ
ทางการผลติมากขึ้น	งานวจิยัตามหลกัการนี้	อาท	ิRebelo	
(1991)	หรอื	Caballe	และ	Santos	(1993)	ประการที่สอง	
การเจริญเติบโตที่ก�าหนดจากปัจจัยภายในเน้นความ
ส�าคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 และการค้นคว้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์	 โดยการสนับสนุนการลงทุน
ด้านงานวจิยัและพฒันา	อาท	ิRomer	(1990)	ซึ่งถอืเป็น
งานหลักของแนวคิดนี้ซึ่งอธิบายการเจริญเติบโต
เป็นผลของการพฒันาทางเทคโนโลยทีี่มทีนุมนษุย์เป็น
ปัจจยัส�าหรบัการวจิยัและพฒันา	นอกจากนี้	แนวคดิ
ที่ส�าคญัของทฤษฎ	ีEndogenous	ยงัเน้นให้เหน็ความ
ส�าคญัของเศรษฐกจิที่ใช้ทนุมนษุย์บนฐานความรูท้ี่เกดิ

จากการส่งผ่านความรู้ต่อ	 (Spillover	 effects)	 และมีมากพอที่จะสามารถ
น�าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิในระยะยาวได้	

กล่าวโดยสรปุ	แนวคดิของทฤษฎนีี้ยงัสะท้อนให้เหน็ว่าการด�าเนนิ
นโยบายเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวมีความ
จ�าเป็นจะต้องอาศัยการสะสมทุนมนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
ด้านการศึกษา	 การลงทุนในด้านงานวิจัยและพัฒนา	 รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้เกิดพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อไป	 นอกจากนี้	
การเพิ่มทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนด้านต่างๆ	 เพิ่มขึ้น	 อาทิ	 ทุนทางกายภาพ	 (Physical	 capital)	
ซึ่งเป็นแรงขบัเคลื่อนให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิที่ส�าคญั	ซึ่งแนวคดิ
ดังกล่าวนี้ช่วยอธิบายให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของประเทศที่แตกต่าง
กันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการสะสมทุนมนุษย์ที่แตกต่างกัน	 และ
ส่งผลให้ผลติภาพการผลติและความก้าวหน้าเทคโนโลยขีองแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 การพัฒนาประเทศจึงมีความจ�าเป็นจะต้อง
อาศัยการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งการลงทุนทางการศึกษาและการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น	 เพื่อสนับสนุน
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว

ผลการศึกษาในเชิงประจักษ์ก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็น
เหตเุป็นผลซึ่งกนัและกนั	จากงานศกึษาของ	Schultz	 (1961)	พบว่าระดบั
การลงทนุในการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ	 ผลจากการศึกษาของแบบจ�าลองในระยะต่อมาส่วนใหญ่
ยังคงแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	อาท	ิงานของ	Barro	(1991),	Benhabib	and	
Spiegel	(1994)	และ	Barro,	Mankiw	and	Sala-i-Martin	(1995)	นอกจากนี้	
โดย	UNDP	(1999)	ได้ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและดัชนีการศึกษา	 (Education	 index)	 ของประเทศต่างๆ	
ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา	 โดยผลจากการศึกษา
ชี้ให้เหน็ว่าอตัราการเข้าเรยีนในระดบัมธัยมศกึษามค่ีาความสมัพนัธ์อย่าง
มีนัยส�าคัญในการอธิบายมากกว่าระดับประถมศึกษา	 โดยให้เหตุผลว่า
เนื่องจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึงแล้ว	 ดังนั้นในการศึกษา
ของประเทศต่างๆ	ต่อไปในอนาคตควรจะใช้ตวัแปรการเข้าศกึษาในระดบั
มธัยมศกึษาเป็นตวัแปรส�าคญั	นอกจากนี้	Barro	and	Lee	(2010)	ชี้ให้เหน็ว่า
การจบการศกึษาในระดบัที่สงูขึ้นสะท้อนถงึคณุภาพแรงงานที่มากขึ้นด้วย

ในขณะเดียวกัน	 ข้อมูลทางสถิติของหลายประเทศชี้ให้เห็นว่า
ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงโดยส่วนใหญ่จะมีการลงทุน
ใช้จ่ายส�าหรบัการพฒันาทนุมนษุย์ในสดัส่วนที่สูงกว่าประเทศที่มกีารเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกิจต�่ากว่า	 โดยพบว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศ
ที่มรีายได้สูง	 (High	 Income	Countries)	มแีนวโน้มที่จะให้ความส�าคญัต่อ
การศกึษามากกว่าประเทศที่มรีะดบัการพฒันาหรอืรายได้ที่ต�่ากว่า	(Low	and	
Middle	 Income	 Countries)	 สะท้อนจากสัดส่วนรายจ่ายทางการศึกษา
ต่อ	 GDP	 ในปี	 2555	 โดยพบว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงจะมีรายจ่าย
ทางการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ	 5.5	 ต่อ	 GDP	 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ	4.4	และในกลุ่มประเทศที่มรีายได้

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

เมษายน-มิถุนายน 255728



ปานกลางและต�่าจะมรีายจ่ายในการศกึษาโดยเฉลี่ย
แล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ	4.0	ซึ่งต�่ากว่าประเทศที่มี
รายได้สูงและค่าเฉลี่ยของโลกค่อนข้างชดัเจน

ทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย ์ ใน
ประเทศไทย

กา รพัฒนาทุ นมนุ ษย ์ ถื อ เ ป ็ นหนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศไทย
มาเป็นระยะเวลานาน	นบัตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที่	1	(2504-2509)	ซึ่งได้บรรจุ
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงดังกล่าวปรากฎ
ออกมาในรูปแบบของการพฒันาก�าลงัคน	เนื่องจาก
มีการให้ความส�าคัญกับเรื่องของคนในวัยท�างาน
ในฐานะแรงงาน	 จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 8	
(2540	 -	 2544)	 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของ
การวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม	 พร้อมทั้งปรับ
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลโดยปรับแนวคิดการ
พัฒนาจากเดิมที่เน้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เป็นหลกั	มาเป็นการพฒันาที่ครอบคลมุทั้งเศรษฐกจิ	
สงัคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมุง่เน้นให้คนเป็นศนูย์กลาง
การพัฒนา	 ในระยะต่อมา	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9	
(พ.ศ.	2545	-	2549)	และ	ฉบบัที่	10	(2550	-	2554)	ได้อญัเชญิ	
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาน�า
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เกิดผลใน
ทางปฏิบัติ	 ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 8	
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้พร ้อมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและน�าประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

และความอยู่เยน็เป็นสขุของคนไทยทกุคน	

การพฒันาประเทศในปัจจบุนัภายใต้แผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	(2555-
2559)	 ที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น	 เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน	สงัคม	และระบบเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถปรบัตวั
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม	 โดยยังคงให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ	 เพื่อน�าไปสู่
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
โดยพันธกิจหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส�าคัญของ
แผนพฒันาฯ	ฉบบันี้	คอื	“เพื่อพฒันาคณุภาพคนไทยให้มคีณุธรรม	เรยีนรู้
ตลอดชวีติ	มทีกัษะและการด�ารงชวีติอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั	สถาบนั
ทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	 สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง”	 ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่เป้าหมายคนไทย
มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง	มสีขุภาวะดขีึ้น	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และสถาบนั
ทางสงัคมมคีวามเข้มแขง็มากขึ้น	

จากแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้กล่าวไปข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ
กับการลงทุนในทุนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ด้านการศกึษา	ภาครฐัได้มคีวามพยายามส่งเสรมิและปฏริปูระบบการศกึษา
ของประเทศอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน	มกีารออกพระราชบญัญตัิ
การศกึษามาแล้วจ�านวน	7	ฉบบั	ฉบบัแรกเป็นพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา	
พทุธศกัราช	2478	และฉบบัที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัคอื	พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พุทธศักราช	 2545	 นอกจากนี้
ยงัได้มกีารออกแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต	ิจ�านวน	9	ฉบบั	ฉบบัแรก	เมื่อ
ปี	2504	-	2509	และฉบบัปัจจบุนัคอื	แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาตฉิบบัที่	9	
(2545	-	2559)	เป็นแผนระยะยาว	15	ปี	จากการศกึษาพบว่าพระราชบญัญตัแิละ
แผนพัฒนาการศึกษาทุกฉบับต่างให้ความส�าคัญกบัการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน	 ส�าหรับ
ระดบัอดุมศกึษามกีารจดัท�ากรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว	15	ปี	ฉบบัที่	2	
(2551	-	2565)	โดยมเีป้าหมายเมื่อสิ้นสดุแผนอดุมศกึษาระยะยาวฉบบัที่	2	
ในปี	2565	ว่า	“การศกึษาไทยจะต้องสามารถยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย	
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส�าหรับงาน
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต	 พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้	 และ
นวตักรรม	เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภวิตัน์	
สนบัสนนุการพฒันาที่ยั่งยนืของท้องถิ่นไทย”

เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาทางด้านการศึกษา	 จากข้อมูลรายงาน
สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประชากรไทย	 ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่
โดยส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา	 แสดงให้เห็นว่าในปี	 2556	 อัตราการ
เข้าเรยีนของไทยในระดบัประถมศกึษาเฉลี่ยอยู่ที่ระดบัร้อยละ	99	ซึ่งนบัว่า
อยู่ในระดับใกล้บรรลุเป้าหมายการประถมศึกษาอย่างทั่วถึง	 (Universal	
primary	education)	และอตัราการเข้าเรยีนโดยเฉลี่ยของการศกึษาภาคบงัคบั	
(6	 -	 14	 ปี)	 อยู่ที่ร้อยละ	 96	 แต่พบว่าในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นกลับ
มีสัดส่วนน้อยลง	 โดยในระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษามีอัตราการ
เข้าเรียนอยู่ที่ประมาณร้อยละ	 77	 และ	 48	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 ปัจจุบัน
ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ปี	 2542	 ได้ก�าหนดให้ขยาย
ระยะเวลาการศกึษาภาคบงัคบัเพิ่มขึ้นจาก	6	ปี	เป็น	9	ปี	และการศกึษา

รูป 1.1 สัดส่วนรายจ่ายทางการศึกษาต่อ GDP 
แบ่งตามระดับรายได้ เฉลี่ยปี 2542 - 2555

ที่มา:	World	Development	Indicators,	2013,	World	Bank
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ขั้นพื้นฐานเป็น	12	ปี	โดยเมื่อพจิารณาจากข้อมลูอตัรา
การเข้าเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา	(Secondary	enrollment	
rate)	 พบว่าแม้ประเทศไทยจะมีอัตราการเข้าเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะกว่า	
20	 ปีที่ผ่านมา	 โดยในปี	 2554	 มีสัดส่วนร้อยละ	 79	
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 28	 ในปี	 2533	 อย่างไรก็ดี	 ยังมี
สดัส่วนอยูใ่นระดบัต�่าเมื่อเทยีบกบัหลายประเทศ	อาท	ิ
เกาหล	ีฮ่องกง	ซึ่งมสีดัสว่นร้อยละ	97	และ	80	เป็นตน้

 

นอกจากนี้	 ในการเปรียบเทียบปีการศึกษา
เฉลี่ยระดบันานาชาตจิากรายงาน	Human	Development 
Report	2012	โดย	UNDP	ชี้ให้เหน็ว่าประชากรไทยใน
วยัแรงงานอาย	ุ15	ปีขึ้นไป	มจี�านวนปีการศกึษาเฉลี่ย
เพยีง	6.6	ปี	ในขณะที่ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนอื่นๆ	

เช่น	มาเลเซยี	มจี�านวนปีการศกึษาของประชากรวยัแรงงานเฉลี่ย	9.5	ปี	
สงูเทยีบเท่ากบักลุม่ประเทศ	OECD	ซึ่งมปีีการศกึษาเฉลี่ย	9-13	ปี	นอกจาก
นี้ประเทศไทยยังมีระดับต�่ากว่าฟิลิปปินส์และจีนซึ่งมีระดับปีการศึกษา
เฉลี่ย	8.9	และ	7.5	ปี	ตามล�าดบั

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร	
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่า	 แม้ว่าแนวโน้มปีการศึกษาเฉลี่ย
โดยรวมของประชากรไทยมีแนวโน้มดีขึ้น	 หากดูเฉพาะประชากรใน
วยัแรงงานอาย	ุ15	 -	59	ปี	มปีีการศกึษาเฉลี่ย	9.1	ปี	ในปี	2554	สูงขึ้น
จาก	8.7	ปี	ในปี	2549	แต่ยงัไม่สามารถบรรลเุป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ระดบั
เฉลี่ย	10	ปี	ในปี	2554	และเป้าหมายยทุธศาสตร์การปฎริูปการศกึษาใน
ทศวรรษที่สองที่จะเพิ่มขึ้นเป็น	 12	 ปี	 ภายในปี	 2561	 และยังคงต�่ากว่า
ในหลายประเทศ	 นอกจากนี้	 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับการศึกษา
ของประชากรวยัแรงงานกลุ่มอาย	ุ25	ปีขึ้นไป	โดย	UNESCO	Institute	for	
Statistics	 (UIS)	พบว่าประเทศไทยมปีระชากรวยัแรงงานอาย	ุ25	ปีขึ้นไป	
ส�าเรจ็การศกึษาอย่างต�่าในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย	เพยีง
ร้อยละ	 32.2	 และ	 22.4	 ตามล�าดับ	 ซึ่งนับว่ายังอยู่เป็นสัดส่วนที่ต�่ากว่า
อกีหลายประเทศในภูมภิาคเดยีวกนั

 

   

ที่มา:	ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา	

รูป 1.2 อัตราการเข้าเรียนของประเทศไทย (%)

ที่มา:	ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา	

ที่มา:	ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา

รูป 1.3 อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศต่างๆ (%)

ที่มา:	World	Development	Indicator,	2013,	World	Bank

รูป 1.4 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ปี 2554

รูป 1.5 สัดส่วนประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป
ที่ส�าเร็จการศึกษาอย่างต�่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (%)

ที่มา:	Human	Development	Report,	2013,	UNDP

ที่มา:	Global	Education	Digest,	2011,	USI
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จะเห็นได้ว่าแม้ภาพรวมการศึกษาของไทย
จะดีขึ้นในแง่ปริมาณทั้งปีการศึกษาเฉลี่ยและอัตรา
การเข้าเรียนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง	 แต่ยังอยู่ในระดับต�่า
เมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค	 และยังมี
สัดส่วนของประชากรที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยู่ในระดับต�่ามาก	 เมื่อ
พิจารณาถึงคุณภาพของการศึกษาพบว่าคุณภาพ
การศกึษาของไทยยงัคงจดัว่าอยูใ่นระดบัต�่าเมื่อเทยีบ
กับอีกหลายประเทศในภูมิภาค	 จากการประเมิน
คณุภาพการศกึษาของทกุประเทศทั่วโลก	148	ประเทศ	
ในรายงาน	Global	competitiveness	book	2012	โดย	
World	Economic	Forum	(WEF)	พบว่า	ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับคุณภาพของระบบการศึกษาโดยรวม	
(Quality	of	the	educational	system)	อยู่อนัดบัที่	78	
ตามหลังสิงคโปร์	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 กัมพูชา	
และเวียดนาม	 ในขณะที่คุณภาพการศึกษาด้าน
คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์อยู ่อันดับที่	 61	
ตามหลังมาเลเซีย	 จีน	 อินโดนีเซีย	 และเวียดนาม	
และมอีนัดบัสดัส่วนการศกึษาต่อระดบัประถมศกึษา
อยู่อนัดบัที่	97	ส่วนระดบัมธัยมศกึษาอยู่อนัดบัที่	92	
จากจ�านวน	148	ประเทศ	นอกจากนี้	การประเมนิผล
การจดัการศกึษาขององค์กรความร่วมมอืและพฒันา
ทางเศรษฐกจิ	(Organization	for	Economic	Cooperation	
and	Development:	OECD)	ภายใต้โครงการประเมนิผล
นักเรียนนานาชาติ	 (Programme	 for	 International	
Student	 Assessment:	 PISA)	 จ�านวน	 65	 ประเทศ	
ซึ่งจัดท�าทุกๆ	 3	 ปี	 เพื่อวัดทักษะด้านการอ่าน	
คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนในช่วง
อาย	ุ 15	ปี	พบว่า	ผลการประเมนินกัเรยีนไทยกลุ่ม
อายุ	 15	 ปี	 จัดอยู่ในกลุ่มต�่ากว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ย
ของประเทศ	 OECD	 ในทุกวิชา	 และมีแนวโน้ม
การประเมินผลต�่าลงเมื่อเทียบกับการประเมิน
ครั้งแรกในปี	2543	โดยพบว่านกัเรยีนไทยที่มคีวามรู้
ทางวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับสูงมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ	1	เท่านั้น

ทั้งนี้	 ในส่วนของการลงทุนทางด้านการ
ศึกษาพบว่าประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญทาง
ด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก	 สะท้อนจากภาพรวม
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
รัฐบาลในฐานะผู้ก�าหนดนโยบายที่อยู่ประมาณหนึ่ง
ในห้าของงบประมาณโดยรวม	 ในปีงบประมาณ	
2556	 งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่จัดสรร
ให้กับการศึกษา	 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ	 20.6	
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด	 ในขณะเดียวกัน	
ประเทศไทยมสีดัส่วนของงบประมาณด้านการศกึษา
ต่อ	 GDP	 อยู่ในระดับสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

หลายประเทศในภูมภิาค	อาท	ิสงิคโปร์	ฟิลปิปินส์	และอนิโดนเีซยี	แต่ยงัคง
ต�่ากว่าประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศ	

 

อย่างไรก็ดี	 การลงทุนทางด้านการศึกษาที่ผ่านมายังคงเน้นให้
ความส�าคญัต่อการสนบัสนนุการศกึษาขั้นพื้นฐานเปน็หลกั	ดงัจะเหน็ได้ว่า
งบประมาณทางด้านการศึกษาถูกจัดสรรให้กับการศึกษาในระดับนี้สูง	
มากกว่าระดับอุดมศึกษาค่อนข้างมาก	 โดยในช่วงก่อนที่จะมีการปรับ
โครงสร้างกระทรวงศกึษาธกิาร	พบว่างบประมาณโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2535	-	
2547	 ถูกจัดสรรให้แก่การศึกษาในระดับก่อนประถมและประถมศึกษา
ประมาณร้อยละ	 45	 ของรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งหมด	 แต่ภายหลังเพิ่ม
เป็นเฉลี่ยร้อยละ	 70	 -	 75	 ในช่วงปีงบประมาณ	 2548-2556	 ในขณะที่

รูป 1.5 ร้อยละของงบประมาณทางการศึกษาต่อ GDP 
ปีงบประมาณ 2555 (%)

รูป 1.6 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล 
จ�าแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (%)

ที่มา:	World	Development	Indicator,	2013,	World	Bank

ที่มา:	ส�านกังบประมาณ
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การให้ความส�าคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ยังถือว ่าต�่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ในภูมภิาคเดยีวกนั	 โดยจะเหน็ได้จากรายจ่ายภาครฐั
ทั้งหมดต่อนกัเรยีน	1	คน	ในระดบัอดุมศกึษา	คดิเป็น
สดัส่วนต่อรายได้ต่อหวั	ในปี	2553	อยู่แค่เพยีงร้อยละ	17.0
แม้ในปี	 2554	จะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ	21.3	แต่กย็งั
ถือว่าต�่ากว่าอีกหลายๆ	 ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน	
ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย	 และเวียดนาม	 มีสัดส่วน
รายจ่ายภาครัฐทั้งหมดต่อนักเรียน	 1	 คน	 ในระดับ
อดุมศกึษาสูงประมาณร้อยละ	45	และ	43	ตามล�าดบั

 

การลงทุนในการศึกษาในช่วงที่ผ ่านมาส่วนใหญ่จะลงทุน
ในการศึกษาระดับพื้นฐานหรือประถมศึกษาเพื่อมุ ่งเน้นให้ประชากร
ในประเทศอ่านออกเขียนได้	 และผลตอบแทนของการลงทุนในการศึกษา
ระดบันี้ต่อสงัคมมค่ีาสูงสดุ	ดงันั้น	นโยบายทางการศกึษาในอดตีจงึมุง่เน้น
การศึกษาในระดับเริ่มต้นเป็นส�าคัญ	 แต่ในระยะต่อมา	 ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในการศึกษาในระดับสูงโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษากลับเริ่ม
มค่ีาเพิ่มมากขึ้น	และมอีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิได้มากกว่า
การลงทุนในการศึกษาระดับพื้นฐาน	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างอตัราการเข้าศกึษาต่อในระดบัชั้นอดุมศกึษาและรายได้ต่อหวัของ
ประชากรต่อคนต่อปีซึ่งเป็นเครื่องชี้สะท้อนระดบัความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ
ของแต่ละประเทศ	 จะเห็นว่า	 ประเทศส่วนใหญ่ที่มีระดับการเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษาต�่าว่าร้อยละ	 50	 เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวอยู่
ในระดับต�่าด้วย	 ในทางตรงกันข้าม	 ประเทศที่มีระดับการเข้าเรียนต่อ
ในระดบัอดุมศกึษาสูง	กจ็ะมรีายได้ต่อหวัที่อยู่ในระดบัสูง	เช่น	ในประเทศ
สิงคโปร์มีระดับอัตราการเข้าเรียนต่ออยู่ที่ร้อยละ	 71	 และมีรายได้ต่อหัว	
$	 51,709.45	 ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการเข้าเรียนต่ออยู่ที่ร้อยละ	 47.7
มีระดับรายได้ต่อหัว	 $5,479.76	 และประเทศเวียดนามมีอัตราการ
เข้าเรียนต่ออยู่ที่ร้อยละ	 22.3	 และมีระดับรายได้ต่อหัวเพียง	 $	 1,755.21	
จะเห็นได้ว่า	 ระดับอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศ	 นั่นคือ	
โดยส่วนใหญ่ในประเทศมรีะดบัอตัราการเข้าเรยีนต่อในระดบัอดุมศกึษาสงู	
จะเป็นประเทศที่มรีะดบัรายได้ต่อหวัสูงด้วยเช่นเดยีวกนั	

 

นอกจากการศกึษาจะมส่ีวนส�าคญัที่ก่อให้เกดิการสะสมทนุมนษุย์
และส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศแล้ว	 การวิจัยและ
พฒันา	 (Research	 and	 Development:	 R&D)	 กเ็ป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่ถอืว่า
มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ	เพราะการลงทนุใน	R&D	ถอืเป็นสิ่งที่ก่อให้ความรูใ้หม่	เทคโนโลยี
ที่ดีขึ้น	 นวัตกรรมต่างๆ	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาและการแข่งขัน

รูป 1.7 งบประมาณด้านการศึกษา 
จ�าแนกตามระดับการศึกษา 2548 - 2556 (%)

ที่มา:	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต	ิ

รูป 1.7 รายจ่ายภาครัฐต่อนักเรียน 1 คน 
ในระดับอุดมศึกษาร้อยละต่อรายได้ต่อหัว 

(%) ปี 2555

ที่มา:	World	Development	Indicator,	2013,	World	Bank

ที่มา:	Human	Development	Report,	2012,	UNDP

รูป 1.8 อัตราส่วนการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา 
เฉลี่ยในปี 2545 - 2554 และรายได้ต่อหัว (GDP per Capita) 

ของประเทศต่างๆ
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ของทั้งระดับธุรกิจและระดับเศรษฐกิจโดยรวมใน
หลายๆ	 ประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว	
จึงให้ความส�าคัญต่อ	 R&D	 ซึ่งสะท้อนออกมาให้
รูปของค่าใช้จ่ายในการลงทนุเพื่อ	R&D	

อย ่ า ง ไ รก็ ดี 	 การวิ จั ยและพัฒนาของ
ประเทศไทยนั้นยงัอยูใ่นระดบัต�่าเมื่อเทยีบกบัประเทศ
ในภูมิภาคเดียวกัน	 โดยข้อมูลล่าสุดในปี	 2552	
สัดส่วนการลงทุนใน	 R&D	 ต่อ	 GDP	 ของไทยอยู่ที่
เฉลี่ยเพยีงร้อยละ	0.25	ต่อ	GDP	ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต�่าที่ร้อยละ	 1.1
ต่อ	GDP	สะท้อนให้เหน็ว่าประเทศไทยให้ความส�าคญั
น้อยมากต่อการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้
เกดิความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

กล่าวโดยสรุป	 เมื่อพิจารณาข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทาง
การพฒันาทนุมนษุย์ของประเทศไทยโดยรวมแล้ว	จะเหน็ได้ว่า	การยกระดบั
รายได้ให้สามารถหลุดพ้นออกจากกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าได้โดยง่าย	 เนื่องจากต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง
กลยทุธ์และนโยบายการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศซึ่งหลายๆ	ประเทศ
ที่ก�าลังพัฒนาได้ด�าเนินการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ประเทศ
สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่	 การพัฒนาด้านการศึกษานับว่ามี
บทบาทส�าคญัอย่างมากส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันาซึ่งมอีตัราการขยายตวั
ของประชากรในระดับสูง	 เนื่องจากประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่าเป็นจ�านวนมากจะไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยทีี่มอียู่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี้	ข้อจ�ากดัทางด้าน
ทรัพยากรส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพาทรัพยากร
ต่างๆ	ทั้งการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ	จากแหล่งทรพัยากรธรรมชาต	ิ
หรือจากความได้เปรียบทางท้องถิ่น	 มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ	 ลดบทบาท
ความส�าคัญลงไป	 ดังนั้น	 แนวทางการพัฒนาที่จะท�าให้ประเทศสามารถ
หลดุออกจากกบัดบัรายได้ปานกลางที่ส�าคญัในระยะต่อไปจงึจ�าเป็นจะต้อง
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ภายในประเทศ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการพัฒนาทางด้านคุณภาพของการศึกษา	 และ
การให้ความส�าคัญต่อการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งถือเป็น
แนวทางที่จะสร้างและพฒันาทนุมนษุย์	ท�าให้ประชากรในประเทศได้มกีาร
เสริมสร้างองค์ความรู้	 มีความช�านาญทางเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และ
ความคดิสร้างสรรค์	เพื่อเพิ่มผลติภาพการผลติของประเทศให้สงูขึ้น	อนัเป็น
ปัจจยัส�าคญัที่จะช่วยสนบัสนนุให้ประเทศสามารถด�าเนนิขบัเคลื่อนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิได้อย่างเตม็ศกัยภาพในระยะต่อไป	  

รูป 1.9 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
(% ต่อ GDP)

ที่มา:	World	Development	Indicator,	2013,	World	Bank
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ขยะมูลฝอย...
มลพิษที่กําลังวิกฤต

“วกิฤตขยะมลูฝอย” เกิดจาก
ปัญหาการจดัการขยะมแีนวโน้มรนุแรงขึน้ 
เนือ่งจากอตัราการผลติขยะของประชากร
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมถึงในระดับ
ประเทศยังไม่มีกฏหมายและมาตรการ
ที่ชัดเจนรองรับการลดปริมาณขยะ และ
การน�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระ
ค ่าใช ้จ ่ายมาบังคับใช ้ ให ้ เหมาะสม
ตามต้นทุนที่แท้จริงในการจัดการขยะ 
นอกจากน้ี การจัดการในระดับท้องถ่ิน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการจัดการ
ทีถู่กหลกัสขุาภิบาล ส่งผลให้เกิดเหตกุารณ์
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก และ
ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น เหตุไฟไหม้สถานที่ ท้ิงขยะต�าบล
แพรกษา อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสมทุรปราการ 
เหตุไฟไหม้บอขยะร้างของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี และบ่อขยะในจังหวัดตาก 
สกลนคร และ สระแก้ว  เป็นต้น

สุภาพร  วองวัฒนสิริ*

มารู้จักกับขยะมูลฝอย
ขยะมลูฝอย (Solid waste) คอื สิง่ต่างๆ ท่ีเราไม่ต้องการ ทีเ่ป็นของแขง็หรอือ่อน 

มีความชื้น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร 
เถ้า มลูสตัว์ หรอืซากสตัว์ รวมถึงวัตถุอืน่สิง่ใดทีเ่ก็บกวาดได้จากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์

บทความ
ประจําฉบับ

*	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร
	 ส�านกัวางแผนการเกษตร	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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หรือที่อื่น และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็น
พิษ หรอือนัตรายจากชมุชนหรอืครวัเรอืน ยกเว้นวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติ 
ทีก่�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ท้ังนี ้สามารถ
แบ่งตามแหล่งก�าเนิดและประเภทขยะมูลฝอยจาก 
กิจกรรมต่างๆ ได้ 3 แหล่ง คือ ภาคครวัเรอืนและชมุชน 
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
ขยะมูลฝอยชุมชน จัดเป็นปัญหาส�าคัญ

มากที่สุด	 เมื่อเทียบกับปัญหามลพิษด้านอื่นๆ	 โดย 
ในปี 2556 มีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 

26.77 ล้านตัน	หรอืเฉลี่ย	73,354	ตนัต่อวนั	ส�าหรบั
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นร้อยละ	 54	 เป็นขยะที่เกิด

ขึ้นในเขตเมือง	 โดยอยู่ในเขตวรรค	 กทม.	 ร้อยละ 
16	 และเขตเทศบาลร้อยละ	 38	 ที่เหลืออยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 ส่วนใหญ่พบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 กทม.	 และภาคกลาง 
จากแนวโน้มปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น	 และยังไม่มี
ระบบการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเหมาะ
สมทันกับสถานการณ์และสภาพปัญหา	 ส่งผล 
ให้เกดิปรมิาณขยะสะสมตกค้างเพิม่สงูขึน้ถงึ 19.9  

ล้านตนั ในปี 2556 เทยีบเท่าการน�าตกึใบหยก 2  

ที่มีความสูง 304 เมตรจ�านวน 103 ตึกมาเรียง

ต่อกัน	 โดยจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยสูงที่สุด	 คือ	 สงขลา	 สมุทรปราการ	 และ
กาญจนบรุ	ีตามล�าดบั	(ตารางที่	1)	โดยพจิารณาจาก	
3	ปัจจยัหลกั	คอื	1)	ปรมิาณขยะมูลฝอยที่ถูกน�าไป
ก�าจดัแบบไม่ถูกต้อง	 2)	 ปรมิาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้
รับการบริการเก็บขน	 3)	 ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
ในสถานที่ก�าจดัขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

ปริมาณของเสียอันตรายในปี 2556 มี

จ�านวน 2.65 ล้านตัน	 แบ่งเป็นของเสียอันตราย 
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม	 2.04	 ล้านตัน	 และ 
ภาคชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อรวมกัน	 0.61	 ล้านตัน	
โดยภาคตะวนัออก กทม. และปรมิณฑล เป็นพืน้ที่ 

ล�าดับที่ จังหวัด ล�าดับที่ จังหวัด

1. สงขลา 11. ระนอง

2. สมทุรปราการ 12. นครพนม

3. กาญจนบรุี 13. ปัตตานี

4. นครศรธีรรมราช 14. ฉะเชงิเทรา

5. สรุาษฎร์ธานี 15. ร้อยเอด็

6. ราชบรุี 16. ลพบรุี

7. เพชรบรุี 17. อ่างทอง

8. แพร่ 18. ขอนแก่น

9. ปราจนีบรุี 19. บรุรีมัย์

	10. พระนครศรอียธุยา 	20. ชมุพร

ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการ 

ขยะมูลฝอยสูงที่สุด 20 อันดับ

ที่มา:	กรมควบคมุมลพษิ	2556	

ที่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้น

มากที่สุด มีสัดส่วนรวมกัน

ร้อยละ 71	ของปรมิาณของเสยี 
อันตรายที่ เกิดขึ้นทั้งหมดทั่ว
ประเทศ	 โดยของเสียอันตราย

จากภาคอตุสาหกรรม ส่วนใหญ่ 
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน
เป็นกากของเสียอันตราย	 ซึ่ง
ปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในภาค
ตะวันออก	 รองลงมาคือ	 กทม.
และปริมณฑล	 และภาคกลาง 
ที่มีแหล่งอุตสาหกรรม ของเสีย 

อันตรายจากชุมชน	ร้อยละ	35	 
เป็นประเภทแบตเตอรี่	 หลอดไฟ	 
เป็นต้น	 ส่วนที่เหลือร้อยละ	 65	 
เป ็นซากเครื่องใช ้ ไฟฟ ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส ์	 และขยะติดเชื้อ	 เป ็นของเสียที่ เกิดขึ้นหรือใช ้ใน 
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษา	 ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม 
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด
ตามข้อเทจ็จรงิที่เกดิขึ้น

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา
จากปรมิาณขยะมูลฝอยจ�านวน	26.77	ล้านตนั	ได้รบัการให้บรกิาร

เกบ็ขนและน�าไปก�าจดั	จ�านวน	14.4	ล้านตนั	โดยมปีริมาณขยะมูลฝอย

ที่ก�าจัดแบบถูกต้อง จ�านวน 7.3 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 26.9)	 ก�าจัดแบบ 
ไม่ถกูต้อง	6.9	ล้านตนั	(ร้อยละ	25.7)	และยงัมมีลูฝอยที่ไม่ได้รบับรกิารเกบ็ขน
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ท�าให้ตกค้างในพื้นที่อยู่อีกประมาณ 7.5 ล้านตัน 

(ร้อยละ	 28.4)	 สถานที่ก�าจัดขยะ มูลฝอย ทั้ง
ประเทศจ�านวน	 2,490	 แห่ง	 ทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
รฐัและหน่วยงานเอกชน	พบว่า	 เป็นสถานที่ที่มีการ

ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพียง 466 แห่ง ส่วนที่เหลือยังคงมีสถานที่ก�าจัด
ขยะมูลฝอยไม่แบบถูกต้อง	เช่น	การเทกองกลางแจ้ง	
และการเผาในที่โล่ง	เป็นต้น	ซึ่งมจี�านวนอยู่ถงึ	2,024	
แห่ง	นอกจากนี้	ภาครฐัได้สนับสนุนงบประมาณใน

การก่อสร้างระบบก�าจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อปท.	
โดยมีระบบก�าจัดขยะ	 มูลฝอยที่ด�าเนินการอย่างถูก
ต้องตามหลกัวชิาการที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ท้ังหมด 136 

แห่ง	แต่สามารถเดนิระบบได้เพยีง	117	แห่ง	อกี	12	
แห่งหยุดเดินระบบ	 เนื่องจากมูลฝอยเต็มพื้นที่หรือ
เกดิข้อร้องเรยีน	และอกี	7	แห่ง	ไม่เคยเดนิระบบเลย	
เนื่องจากท้องถิ่นขาดความพร้อมและเกิดการต่อต้าน
จากประชาชน	

ส�าหรบัปริมาณการใช้ประโยชน์จากขยะ	มจี�านวน	5.1	ล้านตนั	 
หรือร้อยละ19	 ของปริมาณขยะทั้งหมด	 ส่วนใหญ่เป็นการคัดแยกและ 
น�ากลับมารีไซเคิลขยะประเภท	 เศษแก้ว	 กระดาษ	 พลาสติก	 เหล็กและ 
อลมูเินยีม	การจดัการของเสยีอนัตรายชุมชน	พบเพยีงบาง	อปท.	เท่านั้น	 
ที่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนและเก็บรวบรวมเพื่อเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคลิ	 เช่น	 เทศบาลนครนครราชสมีา	 เทศบาลนครระยอง	
และเทศบาลนครล�าปาง	เป็นต้น	และการจัดการขยะติดเชื้อ	ส่วนใหญ่ 
ถกูก�าจดัในเตาเผาของโรงพยาบาล	และสถานบรกิารสาธารณสขุขนาดใหญ่	 
ทั้งของรัฐและเอกชน	 คิดเป็นร้อยละ	 75	 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งหมด	 โดยโรงพยาบาลเผาก�าจัดเอง	 ด้วยเตาเผาของโรงพยาบาล	 
อย่างน้อย	142	แห่ง	หรอืประมาณ	2,352	ตนัต่อปี ส�าหรบัของเสยีอนัตราย

จากอตุสาหกรรม ได้รบัการจดัการประมาณ	1.5	ล้านตนั	หรอืร้อยละ	71.4	
ของปรมิาณของเสยีอนัตรายจากภาคอตุสาหกรรมทั้งหมด	โดยการจดัการ
ที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ	 การใช้ซ�้า	 (ร้อยละ	 37)	 การแปรรูปใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน	(ร้อยละ	27)	และแปรรปูใช้เป็นวตัถดุบิ	(ร้อยละ14)	ของเสยีอนัตราย
จากภาคอุตสาหกรรมนั้น	 มีระบบการจัดการค่อนข้างครบวงจรแล้ว	 คือ	 
มีการควบคุมที่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัดขั้นสุดท้าย	 มีการส่งเสริม
เทคนิควิธีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดการเกิดของเสีย	 มีกฎระเบียบควบคุม 
การกักเก็บและขนส่ง	 มีสถานบริการรับก�าจัดของเสียตามกฎหมาย	 
รวมทั้งมกีารใช้ประโยชน์จากของเสยี

จัดการอย่างไรให้...ยั่งยืน
จากยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อย่างย่ังยนื ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่11 ได้ให้ความส�าคญักับ “การควบคมุ 
และลดมลพิษ” เพ่ือสร้างคณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีดใีห้กบัประชาชน โดยมุง่ลด 
ปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน�้าเสีย

ประเภทระบบ 

ก�าจัดขยะ

สถานภาพการเดินระบบของสถานที่ก�าจัดขยะที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (แห่ง)

เดินระบบ หยุดเดินระบบ ไม่เคยเดินระบบ รวม

สถานที่ฝังกลบถูกหลกัสขุาภบิาล 100 11 7 181
ระบบผสมผสาน 14 1 - 15
ระบบเตาเผา 3 - - 3

รวม 117 12 7 361

ตารางที่ 2 ระบบก�าจัดขยะที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกหลักวิชาการ

ที่มา:	กรมควบคมุมลพษิ	2556

หมายเหต:ุ	 1)	 สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่หยุดเดินระบบ	 12	 แห่ง	 ได้แก่	 เทศบาลเมืองแพร่	 จังหวัดแพร่	 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	 จ.สมุทรสาคร	 
	 	 	 เทศบาลเมอืงนครนายก	จ.นครนายก	เทศบาลเมอืงปทมุธาน	ีจ.ปทมุธาน	ีเทศบาลต�าบลลกูแก	จ.กาญจนบรุ	ีเทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม	 
	 	 	 จ.สมุทรสงคราม	 เทศบาลเมืองหนองคาย	 จ.หนองคาย	 เทศบาลเมืองสุรินทร์	 จ.สุรินทร์	 เทศบาลเมืองพนัสนิคม	 และองค์การบริหาร 
	 	 	 ส่วนจงัหวดัชลบรุี	จ.ชลบรุ	ีเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี	และเทศบาลเมอืงทุ่งสง	จ.สรุาษฎร์ธานี
	 	 2)	 สถานที่ก�าจดัมลูฝอยที่ไม่เคยเดนิระบบ	7	แห่ง	ได้แก่	เทศบาลเมอืงอ้อมน้อย	จ.สมทุรสาคร	เทศบาลเมอืงคคูต	จ.ปทมุธาน	ีเทศบาลเมอืง 
	 	 	 โพธาราม	จ.ราชบรุ	ีเทศบาลเมอืงกาญจนบรุี	จ.กาญจนบรุ	ีเทศบาลต�าบลบ้านเชยีง	จ.อดุรธาน	ีเทศบาลนครอบุลราชธานี	จ.อบุลราชธานี	 
	 	 	 และเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา	จ.ฉะเชงิเทรา
	 	 3)	 สถานที่ก�าจดัมูลฝอย	136	แห่ง	อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	133	แห่ง	และ	กทม.	3	แห่ง
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ชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์ และขยะตดิเชือ้ ทัง้นี ้สศช. ได้ประมวล 
สถานการณ์การบรหิารจดัการขยะของประเทศ พร้อม
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่าง
ย่ังยืน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ สศช. 
เสนอ ดังนี้

แนวคิดหลักการบริหารจัดการขยะ 
ในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ...สู่ความ
ส�าเร็จ

•	 การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ  
โดยก�าหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นวาระ 
ส�าคัญของประเทศท่ีต้องเร ่งด�าเนินการอย่าง
เร่งด่วน พร้อมจัดท�าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะของประเทศ ที่ครอบคลุมแนวทาง 
และมาตรการจัดการขยะในทุกขั้นตอนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย จัดระบบการ
รีไซเคิลขยะและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร ผลกัดนัมาตรการทางภาษแีละ
ค่าธรรมเนียม เสริมสร้างความรู้ และระเบียบวินัย 
แก่สงัคม รวมท้ังปรบัปรงุแก้ไขกฎ ระเบยีบ กฎหมาย 
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่สัมฤทธิ์ผลต่อไป

•	 ลดปริมาณขยะ (Demand Side Management - DSM) 
ตั้งแต่ลดปริมาณการผลิตขยะ (Reduce) ทุกประเภท คัดแยกขยะฯ  
ตั้งแต่แหล่งก�าเนิด เพื่อน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และหมุนเวียนกลับมา 
ใช้ใหม่ (Recycle) ซึง่อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมาย หรอืมาตรการจงูใจ
เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ

•	 ส่งเสริมการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อ 
สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยการ
จัดระบบการรีไซเคิล เร่งผลักดันมาตรการทางภาษี และค่าธรรมเนียม
การจัดการขยะ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือจูงใจ 
ให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เช่น ปรับ
โครงสร้างการเกบ็ภาษสีนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม เก็บค่าธรรมเนียม

การใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง และ
ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
จัดการขยะในเชิงพาณิชย์อย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้าถึง
ธุรกิจปลายน�้า เป็นต้น

•	 เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการก�าจัดขยะ โดยพัฒนา
ระบบฐานข ้อมูลขยะมูลฝอย 
ฟ้ืนฟูระบบฝังกลบขยะเดมิ ศกึษา
ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมแทนท่ี
ระบบฝังกลบในอนาคต ปรับปรุง
บทลงโทษเก่ียวกับการลักลอบ 
ทิง้กากของเสยีอนัตรายให้รนุแรง
ขึ้น ผลักดันให้มีกฎระเบียบเกี่ยว

กับการเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการเรียกคืนและก�าจัด 
ซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตนเอง (Extended Producer  
Responsibility : EPR) ตลอดจนเข้มงวดกับการตรวจสอบระบบการขนส่ง 
(Manifest system) และก�าจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล และสถาน
บริการสาธารณสุขขนาดเล็ก

•	 สร้างความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการสร้างวนัิย 
ในโรงเรยีน รวมท้ังสร้างเครอืข่าย เพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วมในการบรหิาร 
จัดการขยะตั้งแต่ในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

•	 ส่งเสริมและเชื่อมโยงบทบาทของจังหวัดในการจัดการ
ขยะ เพ่ือการบูรณาการภารกิจของทุกกระทรวงในการบริหารจัดการ 
ขยะในระดับพื้นที่ โดยก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัดและตัวชี้วัด (KPI) 
ของจังหวัด 

จากหลักการสู่…การปฏิบัติ
 การแก้ไขปัญหาจะประสบผลส�าเรจ็ ควรก�าหนดให้การบรหิาร

จัดการขยะเป็นวาระส�าคัญของประเทศ โดยพิจารณาบรรจุเป็นนโยบาย
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ส�าคัญของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม และควรเป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล
ต่อไป รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณา
ด�าเนินการ ดังนี้ 

ระยะสั้น เน้นการด�าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา
เร่งด่วน อาทิ เร่งส�ารวจสถานท่ีทิ้งขยะทั่วประเทศ
ให้มีการด�าเนินการให้ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบก�ากับการขนส่ง 
(Manifest system) เพ่ือมใิห้มกีารลกัลอบท้ิงกากของ
เสียที่เป็นอันตราย การฟื้นฟูระบบฝังกลบขยะเดิม 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นต้น ท้ังนี้
ทุกจังหวัดควรมีการจัดท�ามาตรการแก้ไขปัญหา
ขยะในระยะเร่งด่วน 

ระยะปานกลางและระยะยาว ให้หน่วยงานระดับกระทรวง
จัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ โดยครอบคลุม
แนวทางและมาตรการจัดการขยะในทุกขั้นตอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย จัดระบบการรีไซเคิลขยะและสนับสนุนการ
ลงทุนเพ่ือจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า กระจาย
ทุกภูมิภาค ผลักดันมาตรการทางภาษี และค่าธรรมเนียม เสริมสร้าง
ความรู้ และระเบียบวินัยแก่สังคม รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ 
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล
ต่อไป

จากหลักการและแนวทางข้างต้น จ�าเป็นต้องมีแนวทางใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา
ขยะมลูฝอย รวมทัง้ก�าหนดเป้าหมายพ้ืนทีใ่นการด�าเนนิการอย่างเป็นขัน้
เป็นตอน โดยก�าหนดเป็น Road Map ใน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน	ด�าเนนิการภายใน	6	เดอืน	โดยเร่งแก้ไขปัญหาการก�าจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม
ในพื้นที่วกิฤต	6	จงัหวดั	คอื	จงัหวดันครปฐม	อยธุยา	สมทุรปราการ	สระบรุ	ีปทมุธาน	ีและลพบรุ	ีและน�าร่อง
จดัรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมใน	4	จงัหวดั	12	พื้นที่ของ	อปท.

ระยะปานกลาง	 ด�าเนินการภายใน	 1	 ปี	 ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในพื้นที่	 20	 จังหวัด	 เช่น	
จงัหวดักาญจนบรุ	ีนครศรธีรรมราช	เพชรบรุ	ีสรุาษฎร์ธาน	ีราชบรุ	ีขอนแก่น	ปราจนีบรุ	ีชลบรุ	ีเป็นต้น

ระยะยาว	ด�าเนนิการ	1	ปีขึ้นไป	ในการจดัการขยะมูลฝอยให้ครอบคลมุทั่วประเทศ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช).	แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ:	 เอกสาร
การประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 3/2557	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2557.	
(เดอืนพฤษภาคม	2557).

กรมควบคมุมลพษิ	(คพ.).	รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย ปี 2556:	เอกสารประกอบการสมัมนา	กรมควบคมุมลพษิ.	
แหล่งที่มา:	http://www.pcd.go.th/public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2014&id=17119	(เดอืนกรกฎาคม	2557).

------------.มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย:	 เอกสารประกอบประชุม	 กรม
ควบคมุมลพษิ.	(เดอืนกรกฎาคม	2557).

------------.ความรู้ด้าน	3R.[ระบบออนไลน์].	แหล่งที่มา:	http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm	[เดอืนกรกฎาคม	2557].

เทศบาลนครทุ่งสง.ปัญหาขยะมูลฝอย.(ระบบออนไลน์).	แหล่งที่มา:	http://www.tungsong.com/Environment/Garbage_n/garbage_01.
html	(เดอืนกรกฎาคม	2557).

เอกสารอ้างอิง

ความสุขมวลรวมประชาชาติ : 
บทเรียนจากภูฏาน
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ความสุขมวลรวมประชาชาติ : 
บทเรียนจากภูฏาน

นิสวันต์  พิชญ์ดํารง1

ขอมูล
ชวนรู

*นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพเิศษ	ส�านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

 ความสขุโดยรวมของประชาชน
ส�าคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ

แ น ว คิ ด ค ว า ม สุ ข ม ว ล ร ว ม
ประชาชาติ	 (Gross	 National	 Happiness	
:	 GNH)	 หมายถงึ	 แนวทางการพฒันาใน
หลากหลายมิติที่มุ ่งสู ่การร่วมกันสร้าง
สมดุลระหว่างความต้องการของสังคมใน
เรื่องความอยู่ดีมีสุขด้านวัตถุและด้านจิต
วญิญาณ	อารมณ์และวฒันธรรม

ที่มาของแนวคดิ	GNH	เกดิขึ้นจาก
กษตัรย์ิองค์ที่	4	ของภฏูาน	Druk	Gyalpo		ซึ่ง
ได้ตรสัในปี	1972	ว่า	“ความสขุโดยรวมของ
ประชาชนส�าคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาต”ิ	 (Gross	National	 Happiness	

is	more	 important	 than	 Gross	 National	
Product.)	และทรงมพีระราชด�ารว่ิา	ควรใช้	
GNH	เป็นแนวทางในการวดัผลการพฒันา
ประเทศ	 โดยหากเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ประเทศระยะ	 5	 ปีแล้ว	 ประชาชนไม่มี
ความสุขเพิ่มขึ้นจากช ่วงเริ่มต ้นแผน
พัฒนาฯ	 แสดงว่าแผนพัฒนาประเทศ
ประสบกบัความล้มเหลว

4 เสาหลักของ GNH
GNH	 ประกอบด ้วยเสาหลัก	

4	เสา	ได้แก่	

1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

อย่างยั่งยืนและเสมอภาค	 (Sustainable	
and	Equitable	Socio	Economic	Develop-
ment)	 ซึ่งประกอบด้วย	 3	 โดเมน	 ได้แก่	
มาตรฐานการครองชพี	(Living	standards),	
การศึกษา	 (Education)	 และ	 สุขภาพ	
(Health)	

2) การรักษาและส ่ ง เสริม

วัฒนธรรม (Preservation	and	Promotion	
of	Culture)	ประกอบด้วย	4	โดเมน	ได้แก่	

ความหลากหลายและภูมิคุ ้มกันทาง
วัฒนธรรม	 (Cultural	 diversity	 and	
resi l ience)	 ความเข ้มแข็งของชุมชน	
Community	vitality)	การใช้เวลา	(Time	use)	
และ	ความอยูด่มีสีขุทางจติใจ	(Psychological	
wellbeing)

3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Conservation	of	Environment)	ประกอบ
ด้วย	 1	 โดเมน	 ได้แก่	 ความหลากหลาย
ทางชวีภาพและภูมคิุ้มกนั	

4) การบรหิารจดัการท่ีด	ี(Good	
Governance)	ประกอบด้วย	1	โดเมน	ได้แก่	
การบรหิารจดัการที่ด	ี(Good	Governance)	

เมื่อกล่าวถึงดัชนีวัดความสุขของคน หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศภูฏาน ประเทศเล็กๆ 

ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสูง แวดล้อมด้วยประเทศมหาอ�านาจอย่างจีนและอินเดีย แต่ประเทศเล็กๆ น้ี กลับมี

แนวคดิท่ีไม่เหมือนใคร และเป็นทีก่ล่าวขานไปทัว่โลก นัน่คือ การให้ความส�าคัญกบั “ความสุข” ของคนมากกว่า

ความร�่ารวยสะดวกสบายด้านวัตถุ จนถึงกับใช้ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” เป็นดัชนีวัดการพัฒนาประเทศ 

แทน “ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ” ดังที่นานาประเทศใช้กัน เรื่องน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่องราว

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏาน ดังนี้

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

เมษายน-มิถุนายน 255739



ดัชนีชี้วัดความสุขของภูฏาน
จาก	 4	 เสาหลกัของ	 GNH	 ศูนย์ศกึษาภูฏาน	

(Centre	 for	Bhutan	Studies)	ซึ่งหน้าที่เป็นหน่วยงาน
คลงัสมองของภูฏาน	ได้น�ามาเป็นแนวทางในการจดัท�า
ตวัชี้วดั	GNH	ในปี	2008	โดยแบ่งออกเป็น	4	เสาหลกั	
9	 โดเมน	 33	 ตัวชี้วัด	 124	 ตัวแปร	 และให้น�้าหนัก
แต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกัน	 โดยจะให้น�้าหนักน้อยแก่
ตวัแปรที่ใช้ดลุยพนิจิสงู	และให้น�้าหนกัมากแก่ตวัแปร
ที่เป็นข้อเทจ็จรงิ	แต่เมื่อน�าน�้าหนกัของตวัชี้วดัทั้งหมด
ในแต่ละโดเมนมาเฉลี่ยแล้ว	น�้าหนกัของแต่ละโดเมน
ทั้ง	9	โดเมนจะต้องมคี่าเท่ากนั

คนภูฏานส่วนใหญ่มีความสุขในระดับเล็กน้อย
GNH	 แบ่งระดับของความสุขออกเป็น	 แบ่งออกเป็น	 4	 ระดับ	

1)	ไม่มคีวามสขุ	(Unhappy)	ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ	50	2)	มคีวามสขุเลก็น้อย	
(Narrowly	 Happy)	 ได้คะแนนร้อยละ	 50	 -	 65	 	 3)	 มีความสุขมาก	
(Extensively	Happy)	ได้คะแนนร้อยละ	66	-	76	และ	4)	มคีวามสขุมากที่สดุ	
(Deeply	 Happy)	 ได้คะแนนร้อยละ	 77	 ขึ้นไป	 โดยก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับ
คนที่มีความสุขจะต้องมีคะแนนร้อยละ	 66	 ขึ้นไป	 การก�าหนดนโยบาย
เน้นที่การยกระดับความสุขของ	 Not-yet-happy	 people	 และ	 Unhappy	
People	 ซึ่งส่วนใหญ่ในชนบทจะเป็นผู้ที่มีคะแนนต�่าในด้านการศึกษา	
มาตรฐานการด�ารงชวีติ	 และสมดลุของการใช้เวลา ขณะที่ในเมอืงจะเป็น
ผู้ที่ได้คะแนนต�่าในเรื่องที่ไม่ใช่ทางวัตถุ	 ได้แก่	 ความเข้มแข็งของชุมชน	
วฒันธรรม	และสขุภาพทางจติใจ

การส�ารวจเพื่อเก็บข้อมูลมีการส�ารวจครั้งแรกในปี	 2008	 และ
การส�ารวจครั้งล่าสดุ	(ครั้งที่	2)	ด�าเนนิการในปี	2010	มกีารสมัภาษณ์ตวัแทน
ทกุพื้นที่จ�านวน	7,142	คน	จากรายงานล่าสดุปี	2012	พบว่า	จ�านวนประชากร
ที่อยูใ่นระดบัไม่มคีวามสขุ	 มจี�านวนร้อยละ	 10.4	 ระดบัมคีวามสขุเลก็น้อย	
มีจ�านวนร้อยละ	 48.7	 ระดับมีความสุขมาก	 มีจ�านวนร้อยละ	 32.6	 และ
ระดับมีความสุขมากที่สุด	 มีจ�านวนร้อยละ	 8.3	 และค่าดัชนี	 GNH	 มีค่า
เท่ากับ	 0.743	 ซึ่งหมายถึงประชาชนสามารถบรรลุถึงโดเมนของ	 GNH	
เท่ากบัร้อยละ	74.3

องค์ประกอบและการให้น�้าหนักของดัชนี GNH

ที่มา : A	Short	Guide	to	Gross	National	Happiness	Index	โดย	ศูนย์ศกึษาภูฏาน
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ระดับความสุข ร้อยละของ
ประชากร

ช่วงคะแนน 
(ร้อยละ)

ไม่มคีวามสขุ 10.4 0	-	49

มคีวามสขุเลก็น้อย 48.7 50	-	65

มคีวามสขุมาก 32.6 66	-	76

มคีวามสขุมากที่สดุ 8.3 77	-	100

GNH ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรร
งบประมาณและก�าหนดนโยบาย

หน่วยงานหลักที่เป็นกลไกในการน�าแนวคิด	
GNH	มาด�าเนนิการ	ได้แก่	Gross	National	Happiness	
Commission	(GNHC)	ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนกลาง

ของภาครฐั	ประกอบด้วยกลไกระดบักรรมการและระดบัส�านกังาน	ประธาน
กรรมการ	ได้แก่	นายกรฐัมนตร	ีคณะกรรมการประกอบด้วยวรรคปลดักระทรวง
ต่างๆ		GNHC	มหีน้าที่ล�าดบัความส�าคญัและให้ข้อเสนอแนะโครงการต่างๆ	
ให้เปน็ไปตามแนวคดิ	GNH	และจดัสรรงบประมาณตามล�าดบัความส�าคญั	
รวมทั้งก�าหนดเป้าหมาย	 ประสานงาน	 ติดตามและประเมินผลนโยบาย
และแผนงาน

การจดัสรรงบประมาณและกลั่นกรองนโยบายของ	GNHC ใช้เครื่องมอื 
Policy	and	Project	Screening	Tool	ซึ่งประกอบด้วยตวัชี้วดั	26	ตวั	ซึ่งก�าหนด
จากกรอบแนวคดิ	9	โดเมนของ	GNH	แต่ละตวัมคีะแนนตั้งแต่	1-4	โครงการ
ที่ผ่านจะต้องมีคะแนนรวมสูงกว่าระดับ	 3	 กล่าวคือ	 	 จะต้องได้คะแนน
มากกว่า	78	(26x3)	จากคะแนนเตม็	104	(26x4)	ซึ่งการใช้เครื่องมอืดงักล่าว
ในการจัดสรรงบประมาณและกลั่นกรองนโยบาย	 ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ
มีความกระตือรือร้นในการน�าแนวคิด	 GNH	 ไปปรับใช้กับการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างมาก	

กลไกที่ส�าคัญอีกหน่วยงานหนึ่งได้แก่	 ศูนย์ศึกษาภูฏาน	 (Centre	
for	Bhutan	Studies	:	CBS)	ซึ่งท�าหน้าที่ด้านการสร้างองค์ความรู้และให้ค�า

สัดส่วนประชาชน
แยกตามระดับความสุข ปี 2554

ที่มา:	FAQs	on	GNH	โดย	ศูนย์ศกึษาภูฏาน

ที่มา: Gross	National	Happiness	Commission

ที่มา: Gross	National	Happiness	Commission
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ปรกึษาในเรื่องเกี่ยวกบั	GNH	หน้าที่ส�าคญั	ได้แก่	การจดัท�าดชันชีี้วดั	Gross	National	Happiness	Index	และท�าการจดัเกบ็ข้อมูลปฐม
ภูมเิพื่อตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิการด้าน	GNH	โดยการส�ารวจทกุๆ	2	ปี	ซึ่งผลจากการประเมนิจะสามารถชี้ให้เหน็ถงึประเดน็
ส�าคญัที่ภาครฐัควรก�าหนดเป็นนโยบายส�าหรบัด�าเนนิการในประชาชนกลุ่มต่างๆ	เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามสขุโดยรวมสูงขึ้น	
อาท	ิการเปรยีบเทยีบผลการส�ารวจระหว่างประชาชนในเมอืงและในชนบท	ท�าให้เหน็ว่า	ภาครฐัควรเร่งส่งเสรมิมาตรฐานการครองชพี
ของคนในชนบท	เนื่องจากมคีะแนนตวัชี้วดัด้านมาตรฐานการครองชพีต�่ามากเมื่อเทยีบกบัคนในเมอืง	หรอืเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่าง
ประชากรที่มอีายตุ�่ากว่า	20	ปี	และประชากรที่มอีาย	ุ65	ปีขึ้นไป	พบว่า	ที่มาของความสขุของประชากรทั้งสองกลุ่มที่สูงเป็นอนัดบั
แรกได้แก่	ความมั่นคงทางการเงนิ	แต่ที่มาของความสขุในอนัดบัรองลงมา	ประชากรที่มอีายตุ�่ากว่า	20	ปี	 เหน็ว่า	 เป็นเรื่องความ
สมัพนัธ์ในครอบครวั	ขณะที่ประชากรอาย	ุ65	ปีขึ้นไป	จะให้ความส�าคญักบัเรื่องสขุภาพมากกว่า	ท�าให้ภาครฐัสามารถด�าเนนิการ
ในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม		

นอกจากนี้	รฐัธรรมนญูราชอาณาจกัรภฏูานยงัก�าหนดให้การพฒันาประเทศต้องเป็นไปตามแนวคดิ	GNH	ท�าให้แนวทางการ
พฒันาประเทศตามแนวคดิ	GNH	ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง

ความสุขในแต่ละโดเมน เปรียบเทียบระหว่างเมืองและชนบท

ที่มา:	ศูนย์ศกึษาภูฏาน

ที่มา:	ศูนย์ศกึษาภูฏาน

แหล่งที่มาของความสุข เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุ
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การเปรียบเทียบความสุขมวลรวมประชาชาติ กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา:	ศูนย์ศกึษาภูฏาน

ที่มา:	ศูนย์ศกึษาภูฏาน

หัวข้อ ประเทศภูฏาน ประเทศไทย

1.	 การเปรยีบเทยีบระหว่างแนวคดิ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
และแนวคิดผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ

1.	 วัดผลทั้งทางวัตถุที่ เป ็นรูปธรรม	
และทางนามธรรม	 ได้แก่	 ด้านจิต
วญิญาณ	อารมณ์	และวฒันธรรม

1.	 วดัผลทางวตัถทุี่เป็นรูปธรรมเพยีงด้านเดยีว

2.	 การใช้	GNH	เป็นเป้าหมาย	การพฒันา 
ประเทศ	 ท� า ให ้สามารถบรรลุ 
เป้าหมายทั้งตามนโยบายรัฐบาล	
และความต้องการของประชาชน

2.	 GNP	มุง่ใช้เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศเพื่อให้
บรรลผุลตามนโยบายรฐับาล

2.	 การเปรียบเทียบระหว่างดัชนี
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
และดัชนีความอยู ่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย

1.	 เน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง
ความสุขในด้านวัตถุ	 และความสุข
ด้านนามธรรม	 ได้แก่	 จิตวิญญาณ	
อารมณ์	และวฒันธรรม

1.	 เน้นการสร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่าง
มติเิศรษฐกจิ	สงัคม	และสิ่งแวดล้อม

2.	 เก็บข้อมูลเอง	 ข้อมูลตรงเวลาและ 
มคีวามน่าเชื่อถอื

2.	 ใช้ข้อมูลจากหน่วยงายอื่น	 ท�าให้เกิดปัญหาด้าน
ความล่าช้าในการได้ข้อมูล	 และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

3.	 ใช้ผลการประเมินในการกลั่นกรอง
นโยบายและจดัสรรงบประมาณ

3.	 รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี	 ไม่มีการน�าไปใช้
จดัสรรงบประมาณ

3.	 การเปรยีบเทยีบระหว่างแนวคดิ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

1.	 เป็นแนวคดิของพระมหากษตัรยิ์ 1.	 เป็นแนวคดิของพระมหากษตัรยิ์

2.	 เน้นความสขุจากภายใน 2.	 เน้นการพึ่งตนเอง	 ความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 
มภีูมคิุ้มกนั	ซึ่งท�าให้เกดิความสขุจากภายใน

3.	 ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห ่งราช
อาณาจกัรภฏูาน	มาตรา	9	และ	11.2

3.	 ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราช	 อาณาจักรไทย	
มาตรา	78	(1)	และ	83

4.	 GNHC	 ใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่น
กรองงาน/โครงการ	 และการจัดสรร
งบประมาณ

4.	 ไม่มหีน่วยงาน	และเครื่องมอืในการกลั่นกรองงาน/
โครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

บทส่งท้าย

	 แนวคดิความสขุมวลรวมประชาชาติ	แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างจากแนวคดิอื่น	ๆ	ที่ใช้ในประเทศไทยอยู่บ้าง	แต่กน็บัว่าเป็น 

แนวคิดหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในหลายด้าน	 ดังนั้น	 แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสนใจ 

ในการน�ามาประยกุต์ใช้ในการพฒันาประเทศ	เพื่อมุ่งสู่ความอยู่เยน็เป็นสขุของคนไทยต่อไป	

ความต่างในความเหมือน
จากแนวคดิความสขุมวลรวมประชาชาตทิี่กล่าวมาทั้งหมดนี้	 เมื่อน�ามาเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	ดชันี

ความอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทย	และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	สามารถชี้ให้เหน็ถงึความคล้ายคลงึและความแตกต่าง
บางประการ	ดงันี้
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สุภาพร  วองวัฒนสิริ*

แนะนํา
โครงการวิจัย

โครงการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
	 เพื่อศกึษาวเิคราะห์ปัญหา	อปุสรรค	
และเงื่อนไขที่มีความส�าคัญต่อความ
ส�าเรจ็และความล้มเหลวในการขบัเคลื่อน
การเติบโตสีเขียวของเมือง	 และจัดท�าข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาเมือง
สู่การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน	 ซึ่งจะน�า
ไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน
เมอืงให้ดขีึ้นในอนาคต

ขอบเขตการศึกษา 
	 ครอบคลุมถึงการทบทวนแนวคิด
และการด�าเนินงาน	 รวมทั้งดัชนีชี้วัด
การพัฒนาเมืองสี เขียวหรือเมืองที่มี
ลักษณะใกล้เคียง	 เช่น	 เมืองคาร์บอนต�่า	
เมืองน่าอยู่	 และเมืองยั่งยืน	 ทั้งในและ
ต่างประเทศ	เพื่อก�าหนดนยิามการเตบิโต
สีเขียวของเมืองในบริบทไทย	 ทบทวน
นโยบายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต
สีเขียว	 การลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียน
ของเมือง/เทศบาลที่มีการด�าเนินงานด้าน

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเติบโตสีเขียวของเมืองในบริบทไทย หมายถึง การพัฒนาเมืองท่ีมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างย่ังยืน เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ กอ่ใหเ้กดิของเสยีและกา๊ซเรอืนกระจกในปรมิาณที่ไมส่ง่ผลกระทบ จนท�าใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
เสื่อมโทรมและสูญเสีย ความสมดุล ในการที่จะค�้าจุนการด�ารงชีพและสนับสนุนวิถีการด�าเนินชีวิตของประชากรในเมือง 
ในทุกสาขาการผลิต โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว	 ทั้งเมืองขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	
ในทกุภูมภิาค	

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการเติบโตสีเขียวของเมือง

การวิเคราะห์ถอดบทเรียนการเติบโตสีเขียวของเมือง 
	 จากการลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานด้านการพฒันาเมอืงสูก่ารเตบิโต
สเีขยีวของเทศบาลน�าร่องจ�านวน	8	แห่ง	ประกอบด้วย	(1)	เทศบาลต�าบลเวยีงพางค�า	
จ.เชยีงราย	(2)	เทศบาลต�าบลร่องค�า	จ.กาฬสนิธุ์	(3)	เทศบาลต�าบลพงัโคน	จ.สกลนคร	
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(4)	เทศบาลต�าบลเมอืงแกลง	จ.ระยอง	(5)	เทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม	 จ.สมุทรสงคราม	 (6)	 เทศบาล
นครเชยีงใหม่	จ.เชยีงใหม่	(7)	เทศบาลนครพษิณโุลก	
จ.พิษณุโลก	 และ	 (8)	 เทศบาลนครภูเก็ต	 จ.ภูเก็ต	
โดยการสมัภาษณ์ทมีผู้บรหิารเทศบาล	ศกึษาข้อมูล
การด�าเนนิงานโครงการที่ประสบความส�าเรจ็	รวมทั้ง
จัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้น�าชุมชน/ภาคีเครือข่ายการ
พฒันาเมอืงในแต่ละพื้นที่

ปัจจัยและเงื่อนไขความส�าเร็จ 
	 ในการพัฒนาเมืองไปสู ่การเติบโตสีเขียว	
ประกอบด้วย

  ด้านผู้น�าและนโยบาย	 ผู ้น�าหรือทีม
บรหิารมคีวามมุ่งมั่นในการด�าเนนิงาน	กล้าตดัสนิใจ	
และก�าหนดทิศทาง	 นโยบาย	 และเป้าหมายการ

พัฒนาเมืองที่ชัดเจน	 นโยบายมีความต่อเนื่อง
เนื่องจากการเมืองท้องถิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	
กลไกการท�างานของข้าราชการประจ�าที่เข้มแขง็	มทีมี
งานที่ดี	 สามารถบูรณาการการท�างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ	 และผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งหรือการมี
ทนุทางสงัคมที่แขง็แกร่ง

  ด้านการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน 
จัดตั้งกลไกในการประสานการท�างานระหว่าง
เทศบาลกบัชมุชน	จดัสรรงบประมาณด�าเนนิการตาม

นโยบายและแผนที่วางไว้อย่างเพยีงพอ	สร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้
ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุด้าน	พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการด�าเนินงาน	
และสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว	 นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก	 เพื่อช่วยผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุผล
ส�าเรจ็

ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยง	 ต่อการพัฒนาเมืองไปสู่การเติบโตสีเขียว	
อาท	ิการที่ภาครฐัมนีโยบาย	แต่ขาดแนวทางที่จะให้ท้องถิ่นน�าไปปฏบิตั	ิขาด
หน่วยงาน/กลไกรบัผดิชอบหลกั	 ขาดการวดัผลอย่างชดัเจน	 เครื่องมอืทาง
นโยบายที่มอียู่ของภาครฐัไม่เพยีงพอหรอืไม่มปีระสทิธภิาพในการขบัเคลื่อน
สู่การเติบโต	 สีเขียวของเมือง	 ทั้งเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือทาง
กฎหมาย	 การที่ท้องถิ่นไม่มีอ�านาจในการจัดการปัญหาในพื้นที่ของตนเอง
ได้แบบเบ็ดเสร็จ	 เนื่องจากยังไม่ได้มีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง	 และท้องถิ่นขาดการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์
ในระยะยาว	 รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	
เช่น	นโยบายของรฐับาล	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผู้น�าประเทศหรือรัฐบาลต้องประกาศนโยบายเรื่องการ

เตบิโตสเีขียวอย่างชดัเจน	อาท	ิการประกาศเป็นวาระแห่งชาต	ิเพื่อแสดง
ถงึการเอาจรงิต่อการขบัเคลื่อนการเตบิโตสเีขยีวของเมอืง

  จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบาย	 เพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์	 และสร้างความชัดเจนในทาง
ปฏบิตัขิองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

  เร่งกระบวนการกระจายอ�านาจและกระจาย

งบประมาณให้แก ่ท ้องถิ่นให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ	 และ	 พ.ร.บ.กระจายอ�านาจฯ	 อย่างแท้จริง	
เพื่อให้ท้องถิ่นมีอ�านาจในการตัดสินใจ	 และมีงบประมาณ
เพยีงพอ	สามารถด�าเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ภายในพื้นที่
ได้อย่างเบด็เสรจ็	

  พิจารณาทบทวนนโยบายแบบประชานิยม

ของรัฐบาล	 ที่เป ็นอุปสรรคต่อการสร ้างความมั่นคง
ด้านอาหารระดบัชมุชนและครวัเรอืน	และการเตบิโตสเีขยีว	เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อวถิชีวีติของชมุชน	ภาระค่าใชจ้า่ยและการด�าเนนิงานของท้องถิ่น	
ท�าให้ชมุชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื

แนวทางการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง
ในระยะต่อไป โดยมแีนวทางส�าคญั	ดงันี้

  ภาพรวม	 อาทิ	 การตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการกลางขึ้น
มาเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนเชงินโยบายและยทุธศาสตร์ในเรื่องการเตบิโต
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สีเขียวของเมือง	 สนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่นก�าหนดนโยบาย	 การเติบโตสีเขียวของเมืองไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	 สร้างมาตรการ
ใหม่ๆ	ทางการเงนิการคลงัที่สนบัสนนุการเตบิโตสเีขยีวของเมอืง	ปรบัปรงุและปฏริูปกฎหมายที่จ�าเป็น	อาท	ิกฎหมายผงัเมอืง	และ
ผลกัดนัให้เกดิเมอืง/ชมุชนต้นแบบเมอืงสเีขยีว	เป็นต้น

  ด้านการบริหารจัดการของเสีย	 อาทิ	 สร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือนและชุมชนลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการบริโภค	
ส่งเสริมให้มีการน�าของเสียจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	 ก�าหนดเป้าหมายและมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนในการส่งเสริม
การแปรรูปของเสียชุมชนเป็นพลังงาน	 และลงทุนในระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบก�าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรที่เหมาะสม
สอดคล้องกบัศกัยภาพของท้องถิ่น	เป็นต้น

  ด้านการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง	 อาทิ	 ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมือง	 เร่งแก้ไขปัญหาคาบเกี่ยวและข้อ 
ขดัแย้งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัผงัเมอืง	พฒันาเครื่องมอืทางกฎหมายในการด�าเนนิการทางผงัเมอืง	และออกระเบยีบหรอืกฎหมาย	
รวมทั้งใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการอนรุกัษ์พื้นที่สเีขยีว	เป็นต้น

  ด้านการวางผังเมือง	อาท	ิการออกเทศบญัญตัทิ้องถิ่น	ภายใต้	พ.ร.บ.	ควบคมุอาคาร	และ	พ.ร.บ.	การผงัเมอืง	เพื่อ
ควบคมุการเตบิโตของเมอืง	 วางผงัเมอืงที่สนบัสนนุการพฒันาเมอืงแบบกระชบั	 ก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เอื้อต่อการพฒันา
เมอืงสเีขยีว	และวางผงัเมอืงที่ให้ความส�าคญักบัการรกัษาสภาพแวดล้อมเมอืงและลดการใช้พลงังาน	เป็นต้น

  ด้านคมนาคมขนส่ง	อาท	ิสนบัสนนุให้ท้องถิ่นพฒันาและปรบัเปลี่ยนรปูแบบการขนส่งไปสูก่ารขนส่งที่มกีารใช้พลงังาน
ที่มปีระสทิธภิาพ	 ใช้มาตรการจูงใจทั้งด้านการเงนิการคลงั	กฎระเบยีบ	และมาตรฐานต่างๆ	 เพื่อสนบัสนนุการขนส่งที่เป็นมติรกบั 
สิ่งแวดล้อมของเมอืง	และมมีาตรการดงึดูดให้ประชาชนหนัมาใช้บรกิารขนส่งมวลชนให้มากขึ้น	เป็นต้น

  ด้านอาคารที่อยู่อาศัย	อาท	ิสนบัสนนุการลดการใช้พลงังานในอาคาร	ทั้งของภาครฐั-เอกชน	และที่อยู่อาศยั	ปรบัปรงุ
กฎระเบยีบมาตรการทางกฎหมายและการเงนิ	รวมทั้งมาตรฐานการจดัการพลงังาน	เพื่อสนบัสนนุการอนรุกัษ์พลงังานและใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพในอาคารแต่ละประเภท	เป็นต้น	
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รายงานความเคลื่อนไหว 
การขับเคลื่อนแผนพั²นาÏ ©บับที่ 11 ชุดใหม่

ความเคลื่อนไหว
ของ สศช.

ภายหลังประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีค�าสั่งที่	 3/2557	 ลงวันที่	 7	 มกราคม	 2557	

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2559)	

ชดุใหม่	คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	ได้จดัให้มกีารประชมุ	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวนัพธุที่	9	เมษายน	2557	เวลา	

14.00	น.	ณ	ห้องประชมุ	1	ชั้น	21	อาคารทรูทาวเวอร์	ถนนรชัดาภเิษก	กรงุเทพฯ	โดยมนีายอาชว์	เตาลานนท์	กรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นประธานการประชมุ

การประชุมดังกล่าว	 สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ	 ได้น�าเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 สู่การ

ปฏิบัติในระยะ	 2	 ปีแรกหลังจากการประกาศใช้	 อาทิ	 การจัดประชุมหารือหน่วยงานกลางเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	

การจัดประชุมร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ใน	 4	

ภูมภิาค	การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดูงานการขบัเคลื่อนประเดน็การพฒันาส�าคญัภายใต้แผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	เรื่อง 

“การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง” ที่อ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุ	ีการจดัประชมุประจ�าปี	2556	ของ	สศช.	เรื่อง	“เส้นทาง

ประเทศไทย...สู่ประชาคมอาเซยีน”	

นอกจากนี้	ยงัได้น�าเสนอความก้าวหน้าการขบัเคลื่อนประเดน็การพฒันาส�าคญั	อาท	ิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัเพื่อสนองตอบนโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิการพฒันาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ี

วจิยั	และนวตักรรมในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	การขบัเคลื่อนนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์	รวมถงึการเปรยีบเทยีบการจดัท�าและ

ขบัเคลื่อนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองต่างประเทศ	เพื่อที่ประชมุรบัทราบ	ก่อนที่จะน�าเสนอแผนการขบัเคลื่อนแผน

พฒันาฯ	ฉบบัที่	11	ในปีงบประมาณ	2557	เพื่อที่ประชมุพจิารณา	ประกอบด้วย

(1)	 การศกึษาเพื่อก�าหนดประเดน็การขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	ในปี	2557	สศช.	ได้ด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์การ

บรรลเุป้าประสงคข์องแตล่ะยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	โดยน�าความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามแนวทางการพฒันาใน

แต่ละยทุธศาสตร์มาวเิคราะหผ์ลการบรรลเุป้าหมาย	ปญัหาและอปุสรรค	เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานขบัเคลื่อนประเดน็การ

พฒันาในระยะต่อไปตามล�าดบัความส�าคญัในแต่ละยทุธศาสตร์	และจะจดัส่งให้กบัหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าข้อเสนอแนะแนว

ทางการขบัเคลื่อนประเดน็การพฒันาส�าคญัต่างๆ	ไปจดัท�าแผนงานหรอืผลกัดนัให้เกดิการขบัเคลื่อนให้เกดิผลในทางปฏบิตั	ิ

(2)	 สร้างความร่วมมอืกบัภาคกีารพฒันาทั้งในส่วนกลางและระดบัพื้นที่ในการขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	โดยจะร่วม

กบัสถาบนัภาคเอกชนน�ายทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารเพื่อขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ	 ฉบบัที่	 11	 ไปสู่การปฏบิตั	ิ ร่วมกบัส�านกังาน

ประสานการพฒันาสงัคมสขุภาวะ	(สมชัชาปฏริปูเดมิ)	บรูณาการประเดน็การพฒันาในแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	และมตสิมชัชาปฏริปู	

ก่อนร่วมกนัผลกัดนัผ่านเครอืข่ายต่างๆ	ที่	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัภาคกีารพฒันาใน	4	ภาค	เพื่อรายงานความก้าวหน้าการ

ขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่11	และระดมความคดิในประเดน็การพฒันาที่ต้องเร่งขบัเคลื่อนในแต่ละภาค
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(3)	 ผลติและเผยแพร่สื่อประชาสมัพนัธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	สู่สาธารณชนในวงกว้าง	

(4)	 ตดิตามความก้าวหน้าการขบัเคลื่อนประเดน็การพฒันาส�าคญัที่เชื่อมโยงกบัแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	รวมถงึการประเมนิ

บรบิทการเปลี่ยนแปลง	โดยศกึษาวจิยัเชงิลกึเพื่อการตดิตามประเมนิผลและเตรยีมการจดัท�าแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	12	รวมทั้งตดิตาม

ประเมนิผลการพฒันาโดยใช้ดชันคีวามอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทยชดุปรบัปรงุและตวัชี้วดัใหม่

จากนั้น	ที่ประชมุอนกุรรมการขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	ได้มคีวามเหน็เกี่ยวกบัการขบัเคลื่อนแผนฯ	ระยะต่อไปอย่าง

หลากหลาย	 อาทิ	 การศึกษาหาแนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเป็นรายประเด็น	 ซึ่งจะส่งผลให้การ

จดัสรรงบประมาณเกดิความเชื่อมโยงกบัผลลพัธ์ที่ต้องการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	การตดิตามประเมนิผลความส�าเรจ็ในการขบัเคลื่อน

ประเดน็การพฒันาต่างๆ	ควรก�าหนดตวัชี้วดัความส�าเรจ็ให้สะท้อนการพฒันาอย่างแท้จรงิและเชื่อมโยงระบบตวัชี้วดัร่วม	(Joint	KPI)	

เข้ากบัระบบงบประมาณแบบแผนงาน/โครงการ	(Program	Budgeting)	ควรแต่งตั้งคณะท�างานขบัเคลื่อนประเดน็การพฒันาส�าคญั

ภายใต้แผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	11	รวมทั้งควรให้มกีารศกึษาเพื่อวางกลไกและระบบขบัเคลื่อนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ตามที่เสนอ	 รวมทั้งให้น�าความเห็นและข้อ

เสนอแนะเพิ่มเตมิของอนกุรรมการฯ	ไปพจิารณาประกอบการขบัเคลื่อนตามแนวทางดงักล่าวต่อไป	
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ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 
 

 
ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมกีารชว่ยเหลือเกือ้กูลกัน ครอบครัวมี
ความอบอุ่นเพิ่มขึ้น ขณะที่สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง แต่ยังมีปัญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศลดลง การมีสุขภาวะค่อนข้างทรงตัวไม่เปล่ียนแปลง แต่มีปัญหา
ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และคุณภาพการศึกษาที่ต้องเร่งแก้ไข 

การมีสุขภาวะ 

 

สุขภาวะของคนไทยมีระดับการพัฒนาลดลง
เล็กน้อยเหลือร้อยละ 72.03 ปัญหาที่ต้อง
เร่งแก้ไข คือความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 
และคุณภาพการศึกษา 
 

ครอบครัวอบอุ่น 

 

ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มเป็น
ร้อยละ 68.31 จากการที่สมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลกัน
และกันและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันมากขึ้น 
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ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมกีารชว่ยเหลือเกือ้กูลกัน ครอบครัวมี
65.76 

ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมกีารชว่ยเหลือเกือ้กูลกัน ครอบครัวมี
71.36 

 
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มเป็นร้อย
ละ 81.00  ชุมชนมีการช่วยเหลือเ ก้ือกูล สามารถ
พึ่งตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 

 

ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มเป็นร้อย
ละ 80.10 จากการมีสัมมาชีพเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน
ลดลง เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ 
พึ่งตนเองได้มากขึ้น ความยากจนลดลง 
 

สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศสมดุล 

 

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ค่าดัชนีลดลง
เหลือร้อยละ 64.69 เป็นผลจากความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมและ
ระบบนิเวศที่ลดความอุดมสมบูรณ์ลง 

 
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

 

ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  ค่าดัชนี
ร้อยละ 55.56 ระดับการพัฒนายังอยู่ในระดับต้องเร่ง
แก้ไข จากปัญหา
ความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย 
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