
บทบรรณาธิการ

“สังคมคุณภาพ” เปนแนวคิดการพัฒนาสังคมที่มีขอบเขตกวางขวาง
มากกวาแนวคิดการพัฒนาคน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการ

ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยใน
ทุกมิติ คุณภาพสังคมจึงมีเปาหมายท่ีไมเพียงเนนเร่ืองเฉพาะมิติสังคม แต
ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนของ
คุณภาพสังคมนั้น ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1) ความมั่นคงทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจ 2) การสรางโอกาสอยางเปนธรรม 3) การเสริมสรางพลังทาง
สังคม และ 4) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ซึ่งเปนแนวคิดท่ีเกิดขึ้น
และขยายสูการกําหนดโอกาสและการปฏิบัติในยุโรปอยางกวางขวาง สามารถ
นําไปสูการสรางสหภาพยุโรปที่มีความเขมแข็ง 

สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมมาตั้งแตป 
2510 ซึ่งอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 และ
ตอเน่ืองมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ในปจจุบัน ที่มุงใหความสําคัญเพ่ิมขึ้น
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม แตก็ยังไมสามารถลดทอนความสําคัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจลงไดอยางชัดเจน สังคมไทยยังมีปญหาความเหลื่อมลํ้า 
ความเปนธรรม และความยากจน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่ประเทศไทย
ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่เลื่อนไหล ภายใตกระแสโลกาภิวัตน จะเปน
ปจจัยที่ยิ่งซํ้าเติมปญหาของสังคมไทยใหรุนแรงมากขึ้น “การสรางสังคมไทย
สูสังคมคุณภาพ” จะเปนกรอบทิศทางการพัฒนาท่ีจะทําใหสังคมไทยเขมแข็ง 
คนไทยมีความสามารถปรับตัวกับกระแสการเปล่ียนแปลงไดอยางรูเทาทัน และมี
ประสิทธิภาพ

สาระท่ีนําเสนอในวารสารฯ ฉบับนี้ จะทําใหผูอานมีความเขาใจใน
สถานการณของสังคมไทยในปจจุบัน และความจําเปนตองพัฒนาสังคมไทยสู
สังคมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาของแนวคิดและองคประกอบของ “คุณภาพ
สังคม” ในมุมมองของนักวิชาการตางประเทศที่มีชื่อเสียงหลายทาน รวมทั้ง
บทบาทของภาคเอกชนที่เริ่มใหความสําคัญกับการลงทุนในลักษณะ “กิจการเพื่อ
สังคม” ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเคร่ืองมือที่มีพลังในการนําสังคมไทยสู
สังคมคุณภาพในอนาคต
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โปรดทราบ
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สังคมเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน มิใชเปนความเห็นของสํานักงาน
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สาระ ในเลม

บทความประจําฉบับ

• ทําอยางไรใหสังคมมีคุณภาพ นําเสนอวิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาสังคม กรอบแนวคิดและ
องคประกอบของสังคมคุณภาพท่ีมุงเนนการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนอยาง
เปนธรรม การเสริมสรางพลังทางสังคมในระดับบุคคลและชุมชน และการสรางความเปนนํ้าหนึ่งอันเดียวกัน กอน
นําเสนอแนวทางการสรางสังคมคุณภาพในประเทศไทยท่ีเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11

• สังคมไทยทามกลางการเปล่ียนแปลง นําเสนอแนวทางการพัฒนาในชวงเวลา 50 ปของการพัฒนาภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีความแตกตางในแตละชวงเวลาตามบริบทของประเทศในขณะน้ัน จากน้ัน
นําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมที่เกิดขึ้นตามมา อาทิ การพัฒนาที่ไมประสบผลเชิงคุณภาพ ความเหลื่อมลํ้าในเรื่อง
รายได โอกาสในการเขาถึงบริการพื้นฐาน ซึ่งการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต จําเปนตอง
มีภูมิคุมกันเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนและสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน

• กิจการเพ่ือสังคมกับการสรางคุณภาพสังคมไทย นําเสนอตั้งแตจุดเริ่มตนของแนวคิดกิจการเพ่ือสังคม นิยาม 
รูปแบบของกิจการเพ่ือสังคม กิจการเพ่ือสังคมในตางประเทศ การดําเนินงานดานกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยท่ีผานมา
ในแตละดาน และการดําเนินงานท่ีสําคัญในระยะตอไป 

คอลัมนพิเศษ

• ดัชนีวัดความสุข นําเสนอการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขขององคกรระดับโลกและระดับประเทศหลายองคกร 
อาทิ ความสุขมวลรวมประชาชาติ ดัชนีโลกมีสุข จากนั้นนําเสนอดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย ที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดพัฒนาขึ้นจากดัชนีความอยูดีมีสุข และใชครั้งแรกในการ
วัดผลกระทบของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

• การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 กับสังคมคุณภาพ นําเสนอผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก แนวทางการ
ปฏิรูปในทศวรรษท่ี 2 ทั้งในดานวิสัยทัศน เปาหมาย กรอบแนวทางและกลไกขับเคล่ือน กอนจะนําเสนอความเช่ือมโยง
ระหวางการปฏิรูปการศึกษากับการสรางสังคมคุณภาพ

• บานเปร็ดใน ตนแบบสังคมคุณภาพในระดับชุมชน นําเสนอความสําเร็จของชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด ที่สรางสังคมคุณภาพข้ึนจากการเรียนรูความผิดพลาดในอดีตและใชการรวมแรงรวมใจของทุกคนผสมผสานกับ
องคความรู จนสามารถพลิกฟนชุมชนที่วิกฤตสูชุมชนเขมแข็ง และพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

แนะนําโครงการวิจัย

• โครงการศึกษาวิจัยพลวัตรการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม-สังคมไทย 
นําเสนอผลการศึกษาภายใตโครงการความรวมมือระหวาง สศช. กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทําการศึกษาถึงผลกระทบของการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมโลกตอวัฒนธรรมและ
สังคมไทย ทั้งเชิงบวกเชิงลบ ผานการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมโลก วิเคราะหผลกระทบจากการ
เล่ือนไหลของวัฒนธรรมโลกตอโครงสรางและรากฐานทางวัฒนธรรม-สังคมไทย กอนจัดทําขอเสนอประเด็นยุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการเพื่อใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน



วารสารเศรษฐกิจและสังคม ก.ค.-ก.ย. 534

การพัฒนาประเทศไทยภายใตแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีการ
ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศต้ังแตเริ่มการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 1 เปนตนมา

1.  เรงรัดการการพัฒนาโครงสราง
พื้ นฐาน  โดยในช ว งสิบป แรกของการ
พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 2 เปนยุคที่
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ อยู
ในยุค “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” เกษตรกรรมเปนภาค
การผลิตที่หลอเล้ียงคนสวนใหญของประเทศไทยมาโดย
ตลอด ปญหาท่ีพบเปนเพียงเร่ืองการขาดแคลนบริการ
พื้นฐานตางๆ การพัฒนายุคนั้นจึงเรงรัดพัฒนาถนน
หนทาง ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ 
พบวา เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวสูงในอัตราที่นา
พอใจถึงรอยละ 7 – 8 ตอป รายไดเฉลี่ยตอหัวเพ่ิมสูงถึง

รอยละ 6 ตอป กําลังการผลิตไฟฟา พื้นท่ี
ชลประทานเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ถนนเพิ่มขึ้น
เกือบรอยละ 40 แตคนยากจนมีจํานวนเพิ่ม
ขึ้น และชองวางรายไดของประชาชนหางกัน
มากยิ่งข้ึน

2. เพิ่มแนวทางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการกระจายบริการพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 3 ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสังคมและ
ลดชองวางรายไดของประชาชนควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทิศทางของแผนพัฒนาฯ จึงมุงไปในการขยาย
การศึกษาและการสาธารณสุขใหกวางขวาง เรงปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และสงเสริมการสงออก มีเปาหมายสําคัญในการยก
ระดับรายไดของคนในชนบท รวมทั้งบรรจุเรื่องนโยบาย
ดานประชากรไวในแผนพัฒนาฯ อยางไรก็ตาม ผลการ
พัฒนาดานสังคมยังไมประสบผลสําเร็จ บริการพื้นฐาน

ÊÑ§¤Áä·Â·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÑ§¤Áä·Â·‹ÒÁ¡ÅÒ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ธีระพงษ  มาลัยทอง*

   บทนํา 

สังคมไทยกาวสูการพัฒนาสมัยใหมภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาตั้งแตป 2504 นับจนถึง
ปจจุบันก็เปนเวลากวา 50 ป ที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ในชวงสองทศวรรษแรกของการพัฒนาเปนยุคทองของเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกัน ก็เปนจุดเริ่มของปญหาสังคม
ที่สําคัญหลายดาน อาทิ ความยากจน ความเหลื่อมลํ้า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งลวนแลวแตเปนปญหาเชิงโครงสรางที่จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศใหเขมแข็งพรอมกาวสูการพัฒนา
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน จึงจําเปนตองทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมาควบคู
กับการพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหสังคมไทยกาวสูสังคมคุณภาพ

ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยในชวง 5 ทศวรรษท่ีผานมา

  
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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ทางเศรษฐกิจและสังคมกระจุกตัวอยูในสวนกลาง เกิด
ความไมเทาเทียมกันดานการศึกษา ขาดแคลนบริการ
ดานสาธารณสุข การวางงานสูง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

3.  เริ่มการฟนฟู บูรณะทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปาไม ที่ดิน แหลงนํ้าและแร
ธาตุ เปนรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาว ในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกที่
ผันผวนและการเมืองภายในประเทศวุนวาย ขาดความ
แนนอนท้ังในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง จึงเปนการพัฒนา
โดยกําหนดประเด็นปญหาในเชิงโครงสรางสําคัญๆ ซึ่ง
มี 2 ประการ ไดแก 1) มุงฟนฟูและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และ 2) เรงฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ผลการพัฒนาดานการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจขยายตัวบรรลุตามเปาหมายยกเวน
ภาคเกษตรกรรม ความยากจน และการ
กระจายรายไดของเกษตรกรในชนบทต่ํากวา
ภาคอุตสาหกรรมเกือบ 5 เทาตัว ประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดตางจาก
คนในกรุงเทพฯ 7.5 เทาตัว ขณะท่ีบริการ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีปญหา
ความไมทั่ วถึ งและคุณภาพ  โดยเฉพาะ
ในชนบทยากจนและหางไกล นอกจากนี้ 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
หลัก แตขาดการฟนฟูอยางจริงจัง

4.  ยึดพื้นที่เปนหลักในการพัฒนาและเพิ่ม
บทบาทเอกชน ในประเด็นการพัฒนาสําคัญทั้งการแกไข
ปญหาความยากจนในชนบท การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝง
ทะเลตะวันออกใหเปนฐานอุตสาหกรรมของประเทศ 
การพัฒนาเมืองหลัก ทําใหภาคชุมชนทองถ่ินและภาคธุรกิจ
เอกชนเร่ิมมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา สงผลใหการ
พัฒนามีพลังและแกไขปญหาไดตรงกับสภาพขอเท็จจริง
ในแตละพ้ืนที่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และตอเน่ืองไป
ในฉบับที่ 6 และ 7 (ชวงป 2525-2539) แมผลการพัฒนา
จะบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ แตความยากจน ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรกลับทวีความรุนแรง สังคม
ไทยเปล่ียนจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองและสังคม
อุตสาหกรรม ขณะท่ีการบริหารงานภาครัฐปรับตัวไมทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง

5. ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และ
ใชเศรษฐกิจสรางรายไดที่นํามาพัฒนาใหคนมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในชวงป 2540-2549 หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 การพัฒนาประเทศไดมาถึง
จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญจากเดิมที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจ
เปลี่ยนเปนการเนนใหคนเปนศูนยกลางหรือเปาหมาย
ของการพัฒนา ในทุกมิติ ขณะเดียวกัน ไดปรับเปล่ียน
กระบวนการวางแผนแบบแยกสวนมาสูการบูรณาการ
แบบองครวม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศทุกขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ คือ “รวมคิด 
รวมทํา รวมติดตามผล รวมปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน 
และรวมไดรับประโยชนจากการพัฒนา” แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8 จึงปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาหรือ ยุทธศาสตร
การพัฒนาใหมโดยพัฒนาที่ตัวคนอยางเต็มศักยภาพ ทั้ง
รางกาย จิตใจ และสติปญญาใหเปนคนที่มีคุณภาพ มี

ความรูความสามารถ รูจักตัวเอง รูเทาทันโลก 
ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีคุณคาตลอด
ทุกชวงวัย ควบคูกับพัฒนาสภาพแวดลอม
รอบตัวคนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การบริหารจัดการใหเอื้อตอการพัฒนาคน

อยางไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจใน
ป 2540 ซึ่งเปนปแรกของการประกาศใช
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ทําใหการขับเคลื่อน
การพัฒนาคนไมเปนไปตามแผนฯ มีความ

จําเปนที่จะตองปรับแผนฯ เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ระดมและใชทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การวางงาน การลดผล
กระทบทางสังคม

6. ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว
ปฏิบัติในสังคมไทย มุงสูความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
ตอมาการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ 10 
ใหความสําคัญสูงตอการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนา เสริมสรางธรรมาภิบาลท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน ควบคูกับการสรางคนใหมีความรู
คูคุณธรรม ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง สงผลให
เศรษฐกิจขยายตัว ฐานเศรษฐกิจมีความหลากหลาย 
การจางงานเพ่ิมข้ึน อัตราคนยากจนลดลงเหลือรอยละ 11.3 
ตอประชากรทั้งประเทศ คนไทยไดรับบริการโครงสราง
พื้นฐานและบริการทางสังคมเพ่ิมข้ึน อาทิ ไฟฟา ประปา 
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การรักษาพยาบาล การศึกษา อยางไรก็ตาม ปญหาดาน
ศีลธรรมและการบริโภคแบบวัตถุนิยมเร่ิมสงผลกระทบ
ตอสังคมไทย รวมทั้งการความเหล่ือมลํ้าและกระจายผล
ประโยชนจากการพัฒนา 

สถานการณสังคมไทยในปจจุบัน

การพัฒนาในระยะหลังใหความสําคัญในการ
พัฒนามนุษยและสังคม สะทอนถึงความพยายามในการ
ปรับสมดุลในเชิงการพัฒนาระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแตการพัฒนายังตองมุง
รักษาการเจริญเติบโตและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจจากการท่ีตองแกปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 และ 2551 
รวมท้ังปญหามาบตาพุดที่ โยงกับ
สภาพเศรษฐกิจทั้งสิ้น ขณะเดียวกัน
การ ใช ทรั พยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางสิ้นเปลือง 
ความเหลื่อมลํ้าระหวางเมืองชนบท
สูงขึ้น และมีปญหาคอรรัปชัน

1. การพัฒนาท่ีผานมาแม
จะประสบผลสําเร็จในเชิงปริมาณ 
แตเกิดปญหาเชิงคุณภาพในหลาย
ดาน การเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลให
ประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น ไดรับ
บริการสาธารณสุขและการศึกษา
ทั่วถึง มีความมั่นคงดานที่อยูอาศัย แต
คุณภาพบริการยังเปนปญหาสําคัญ
ที่ตองเร งแก ไข  ทั้ งในดานบริการ
สาธารณสุขที่ตองปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานบริการ และบริการตางๆ สวนการศึกษาก็มีปญหาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กไทยทุกระดับชั้นเรียนมี
แนวโนมลดลง ไมผานเกณฑมาตรฐานจากรอยละ 38.98 
ในป 2550 เหลือรอยละ 32.14 ในป 2552 โดยเฉพาะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด สะทอน
คุณภาพการศึกษาไทยท่ีตองปรับปรุงทั้งสมรรถนะของครู
ผูสอน หลักสูตรการเรียนการสอน และวิธีการถายทอด
ความรู ขณะเดียวกัน ความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยของคน
ไทยมีเพิ่มข้ึน ครัวเรือนท่ีขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับ
บริโภคตลอดปมีเพียงรอยละ 0.6 ครัวเรือนเกือบทั้งหมด
มีสวมที่ถูกสุขลักษณะ มีไฟฟาใชทั่วถึง

2. สังคมไทยมีปญหาความไมเปนธรรมดาน
รายไดและโอกาสการเขาถึงบริการตางๆ การพัฒนา
ประเทศที่ผานมาสงผลใหการกระจายความเจริญกระจุก
ตัวอยูในเขตเมือง ขณะที่คนในเขตชนบทไดรับผลการ
พัฒนานอย เกิดความไมเทาเทียมกัน ทั้งการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคม อาทิ แพทย พยาบาล 
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา และคนในชนบท
โดยเฉพาะคนจนไมไดรับความเปนธรรมในสิทธิในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรตางๆ นอกจากนี้ คนดอยโอกาส

เข า ไม ถึ งการบ ริการสาธารณะ
พื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะสวัสดิการ
สังคม 

3. ชุมชนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเปนพลังทางสังคม การ
เสริมสรางชุมชนใหเปนพลังทางสังคม
ท่ีเขมแข็งไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ผานกลไกการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน 
สภาเกษตรกรแหงชาติ การจัดการ
ความรูในชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนา
ทอง ถ่ิน  ปจจุบันชุมชนท่ีสามารถ
จัดทําแผนชุมชนไดในระดับดีมาก
มีถึงรอยละ 75 ของชุมชนท้ังหมด 
การรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน 
และองคกรชุมชนในรูปแบบตางๆ มี
อยางกวางขวาง ขณะที่การกระจาย
อํานาจและสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองกาวหนานอย เนื่องจาก
โครงสรางการบริหารจัดการระดับ
พื้นที่ ไมไดปรับใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ   

4. คนในสังคมไทยมีความไวเน้ือเช่ือใจกันลดลง 
คานิยมท่ีดีงามเส่ือมถอย และมีความขัดแยงรุนแรง 
โดยเฉพาะในสังคมเมือง จากการสํารวจโดย Asian 
Barometer Survey ในป 2549 พบวา คนไทยมีความ
ไวใจญาติเปนอันดับหน่ึง รองลงมาเปนเพ่ือนบานและ
ลําดับสุดทายเปนบุคคลใกลชิด นอกจากนี้ ผลการสํารวจ
ความไววางใจตอคนสวนใหญ โดยสถาบันพระปกเกลา 
พบวา ระดับความไววางใจของคนไทยคอนขางผันผวน 
ในป 2544 คนไทยรอยละ 82.3 เห็นควรระมัดระวังใน
การติดตอกับบุคคลท่ัวไป และในป 2549 ลดลงเหลือ
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รอยละ 46.2 และปรับเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 53.8 ในป 2550 
อาจเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสถานการณการเมือง
และสังคมไทย ตลอดจนความตึงเครียดจากความขัดแยง
ทางการเมืองระหวางกลุมตางๆ 

ปญหาความไมสงบและความรุนแรงใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะยืดเยื้อ และรุนแรง
ตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน มีการลักลอบกอเหตุราย ใช
กําลังและอาวุธเขนฆากันจนถึงแกชีวิต ดังจะเห็นไดจาก
สถิติการกอเหตุ ที่ผานมาจนถึงปลายป 2552 มีเหตุการณ
เกิดขึ้น 9,039 ครั้ง ในจังหวัดนราธิวาสมีเหตุการณเกิดขึ้น
มากที่สุด 3,270 ครั้ง รองลงมาเปนปตตานี 2,808 ครั้ง 
และยะลา 2,541 ครั้ง สวนจังหวัดสงขลามีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้นนอยที่สุด 417 ครั้ง จากเหตุการณ
ดังกลาวสงผลใหมีจํานวนผูเสียชีวิตรวม 3,486 ราย 
บาดเจ็บจํานวน 6,451 ราย 

ตารางที่ 1 : สถิติเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

ป

สถิติเหตุการณที่เกิดขึ้นรายป จําแนกตามพื้นที่
จังหวัด (ครั้ง)

ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา รวม

2547 229 349 500 56 1,134

2548 456 493 756 91 1,796

2549 526 587 617 96 1,826

2550 733 630 788 144 2,295

2551 325 388 311 26 1,050

2552 272 361 298 4 935

รวม 6 ป 2,541 2,808 3,270 417 9,036 

ที่มา : สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) กองทัพบก (ทบ.) และกรม
ขาวทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย (บก.ทท.) รวบรวม
โดยสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ สศช.

นอกจากน้ี สังคมไทยมีปญหาดานบรรทัดฐาน
และคานิยม อันเน่ืองมาจากการคอรรัปชันในประเทศ 
จากการสํารวจการยอมรับของประชาชนในเร่ืองการ
ทุจริตคอรรัปชัน โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ 
พบวา ดัชนีชี้วัดภาพลักษณปญหาการคอรรัปชันของไทย 
ในป 2552 มีคะแนนเพียง 3.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับท่ี 84 ของโลก
จาก 180 ประเทศและจัดอยูในอันดับ 11 ของภูมิภาค
เอเชีย ประเทศที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในเอเชีย เชน 
สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน ลวนแลวแตมีระดับคะแนน
ภาพลักษณอยูในระดับท่ีสูงมาก 

ตารางท่ี 2 : คะแนนภาพลักษณการคอรรัปชั่นของ
ประเทศในเอเชีย

ลําดับของโลก ลําดับในภูมิภาค ประเทศ คะแนน

3 1 สิงคโปร 9.2

12 2 ฮองกง 8.2

17 3 ญี่ปุน 7.7

37 4 ไตหวัน 5.6

39 5 บรูไน 5.5

39 5 เกาหลีใต 5.5

43 7 มาเกา 5.3

49 8 ภูฎาน 5.0

56 9 มาเลเซีย 4.5

79 10 จีน 3.6

84 11 อินเดีย 3.4

84 11 ไทย 3.4

97 13 ศรีลังกา 3.1

111 14 อินโดนีเซีย 2.8

120 15 เวียดนาม 2.7

ที่มา : องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พ.ศ. 2552
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ผ ล ข อ ง ก า ร พั ฒน า ที่ ผ า น ม า ก อ ใ ห เ กิ ด
สถานการณตางๆ ในสังคมไทยท่ีมีหลายประเด็นตอง
เรงปรับปรุง ขณะท่ีบางประเด็นตองดําเนินการตอเน่ือง 
จึงจะประสบผลสําเร็จในระยะยาว อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศได
สงผลกระทบเชิงบวกตอการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต

1.  โครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลง 
สัดสวนประชากรสูงอายุ1 เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ขอมูล
จากโครงการการศึกษาตลาดแรงงานเพ่ือรองรับสังคม
ผูสู งอายุของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2551) พบวาสังคมไทยมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากรและกําลังแรงงาน
เขาสูสังคมผูสูงอายุ ในระยะ 10 ปขางหนา โดยสัดสวน
ของประชากรวัยชราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 12 
ในป 2551 เปนรอยละ 25 ในป 2568 ขณะท่ีจํานวน
ประชากรวัยเด็ก2 ลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2543 
เปนตนมา และจํานวนประชากรวัยทํางานท่ีจะเร่ิมลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 เปนตนไป ทําใหอัตราการ
พึ่งพิงของประชากรสูงอายุตอประชากรวัยแรงงานของ
ไทยเพิ่มขึ้นถึง 2 เทาในอีก 15 ป ขางหนา ในป 2551 
ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงาน 6 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน 
แตป 2568 จะเปนประชากรวัยแรงงาน 3 คน ดูแล
ผูสูงอายุ 1 คน เปนภาระดานคาใชจายทั้งระดับประเทศ

และครัวเรือนในการจัดหาผูดูแลผูสูงอายุ การจัดหา
บริการตางๆ ที่เหมาะสมและการดูแลความเปนอยู การ
ใชชีวิตของผูสูงอายุ ขณะท่ีประชากรวัยแรงงานจะนอยลง
นําไปสูการลดลงของความสามารถในการผลิต สงผลตอ
การพัฒนาประเทศในระยะยาวเปนอุปสรรคตอการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

2. การกระจายตั วของประชากรและ
การยายถ่ินมีแนวโนมเปล่ียนแปลงสูแหลงลงทุนขนาด
ใหญในภูมิภาค ขอมูลการกระจายตัวของประชากรใน
ประเทศไทยในชวงป 2523 ถึง 2551 พบวา ภาคท่ีมี
สัดสวนประชากรลดลง ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สัดสวนประชากรลดลงจากรอยละ 35.0 ในป 2523 เปน
รอยละ 34.2 ในป 2543 และรอยละ 34.1 ในป 2551 
ภาคเหนือลดลงจากรอยละ 20.2 เหลือรอยละ 18.8 และ 
18.2  กรุงเทพมหานคร ลดลงจากรอยละ 10.5 เปน
รอยละ 10.4 และรอยละ 10.3 ในชวงเวลาเดียวกัน 
สําหรับภาคที่มีสัดสวนประชากรเพิ่มขึ้น ไดแก  ภาคกลาง
มีสัดสวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 21.7 ในป 2523 
เปนรอยละ 23.7 ในป 2551 ขณะที่ภาคใตมีสัดสวน
ประชากรเพิ่มข้ึนจากรอยละ 12.6 เปนรอยละ 13.7 
ในชวงปเดียวกัน  

นโยบายสงเสริมการกระจายความเจริญท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคมไปสูภูมิภาค ไดสงผลใหมีการกระจายตัว
ของประชากรเกิดขึ้นในหลายภาค แรงงานภาคเกษตรใน

ที่มา : ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ. เสนอตอ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2551

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในอนาคต

  
1 สําหรับประเทศไทย เกณฑการเกษียณอายุโดยทั่วไป คือ 60 ป และในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ใหคํานิยามไววา ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
2 ประชากรไทยวัยเด็กในการศึกษานี้ คือ ประชากรท่ีมีอายุอยูในชวง 0 ป ถึง 14 ป บริบูรณ

ภาพท่ี 1 :  อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยเด็กและประชากรสูงอายุตอประชากรวัยทํางานในชวงป พ.ศ. 2543-2568
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ชนบทยายถ่ินเขามาหางานทําใน
เขตเมืองในภาคตางๆ มากข้ึน เปนการ
ยายถิ่นเขาสูแหลงลงทุนขนาดใหญ
ของประเทศในเขตปริมณฑล ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกซ่ึงเปนแหลงจางงาน
ขนาดใหญ รวมท้ังเมืองหลักในภาค
ที่มีรายได มาตรฐานคุณภาพชีวิต 
รวมถึงบริการดานสังคมทางดาน
การศึกษาและสาธารณสุขที่ดี

3. วิถีการดํารงชีวิตปรับเปลี่ยนสูความเปน
สังคมปจเจก เนื่องจากวิถีการดํารงชีวิตของสังคมไทย
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ทําใหการอยูอาศัยและการใช
ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากระบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยกัน ไป
สูตางคนตางอยู เปนสังคมปจเจก รูปแบบความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชนเลือนหายไป ทั้งการชวยเหลือกัน
และกัน และความไววางใจระหวางคนในชมุชนลดลง สงผล
ใหการเสริมสรางความเขมแข็งต้ังแตระดับชุมชนจนถึง
ประเทศทําไดยาก ขณะที่สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา ไมสามารถกํากับดูแลคนใน
สังคมใหดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ และบรรทัดฐานของ
สังคมไดอยางถูกตอง

4. การพัฒนาประเทศในระยะตอไปตองสราง
การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาตางๆ ใหเขมแข็ง 
เพราะภาครัฐเพียงฝายเดียวไมสามารถนําประเทศ
ใหกาวตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยบทบาท
และความรวมมือของภาคีการพัฒนาผลักดันการพัฒนาท่ี
เชื่อมโยงกับประเทศตางๆ จากการรวมกันเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 และการเปนพันธมิตรกับประเทศ
หลักที่เปนขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจระดับโลก รวมท้ังการ
ที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบใหมๆ ที่เกิดขึ้น
ในระดับนานาชาติ จึงจะทําใหการพัฒนาประเทศใน
อนาคตดําเนินไปไดอยางม่ันคง สามารถแขงขันในเวทีโลก
ไดอยางมั่นใจ

บทสรุป

การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคมท่ีเขาสู
ยุค “โลกที่เลื่อนไหล” อาจนํามาซึ่งความขัดแยง ความ
สับสน ความไมเสถียร และความไมมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง
เปนเง่ือนไขใหการกําหนดแผนยุทธศาสตรและทิศทาง
นโยบายการพัฒนาประเทศของไทย โดยเฉพาะในสวน

ของทิศทางและนโยบายทางดานสังคม ที่มีความซับซอน
มากข้ึน อาทิเชน การกาวเขาสูยุคของสังคมผูสูงอายุ 
การกระจายตัวของประชากรและการยายถ่ิน และการ
ปรับเปล่ียนสูความเปนสังคมปจเจก ปจจัยเหลานี้จะสราง
ภาระใหกับประชากรวัยแรงงานในการดูแลผูสูงอายุและ
เด็กในอนาคตยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และกระทบตอ
คาใชจายจากภาครัฐและความสามารถในการผลิต รวมทั้ง
วิถีชีวิตความเปนอยูและปฏิสัมพันธของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป หากขาดการจัดการที่ดีและเปนระบบ
แลวจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในระยะยาวและ
เปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ดังนั้นจําเปนตองสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภายใตแนวทางการสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม การสรางโอกาสโดยเปนธรรมและ
ไมแบงแยก การสรางพลังทางสังคม และการสรางความ
เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของสังคม เพื่อชวยลดปญหาความ
เสี่ยง ตลอดจนสรางภูมิคุมกันของประเทศนําไปสูการเปน
สังคมคุณภาพที่ยั่งยืนตอไป 

  

เอกสารอางอิง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร .2551.โลกเสมือนจริง
(ออนไลน)เขาถึงไดจากhttp://chantrawong.
blogspot.com สืบคนเมื่อ 4 ธันวาคม 2553

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2553. รายงานการศึกษาฉบับสุดทาย 
เรื่อง สถาปตยกรรมทางสังคมที่ เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  รายงานการติดตามประเมินผล 3 ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (เอกสารอัดสําเนา) . 
มีนาคม 2554 

ภาพที่ 2 :  สรุปบริบทการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอสังคมไทย
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การพัฒนาคุณภาพสังคม

การพัฒนาประเทศในชวงหลายทศวรรษที่
ผานมา นานาประเทศมุงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก ในการสรางความมั่งคั่ งและรายไดใหกับ
ประเทศ คาดวาผลการพัฒนาเศรษฐกิจจะกระจายไปสู
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ลดปญหาความยากจน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อยางไรก็ตาม 
แนวทางการพัฒนาดังกลาวไมสามารถลดความยากจน
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและประเทศยากจนที่มีการ
บริโภคอยางฟุมเฟอย อยูในกระแสวัตถุนิยม เกิดปญหา
สังคม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กอใหเกิดความขัดแยงในสังคมมากข้ึน รวมท้ัง
ความเหล่ือมล้ําดานรายไดระหวางคนรวยและคนจน 
ปญหาเหลานี้สะทอนใหเห็นวา การพัฒนาเศรษฐกิจเปน
หลักไมสามารถแกไขปญหาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได 

ดังนั้น นักคิดดานสังคมหลายทานพยายาม
ศึกษาและปรับปรุงการพัฒนาสังคมที่มุ งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีขึ้น และมีความสุข 
แนวคิดดังกลาวไดเริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ และไดขยาย
ออกสูนานาประเทศ ในป 2493 องคการสหประชาชาติ
ไดนําแนวคิดดังกลาวมาจัดทํานโยบายสงเสริมมาตรฐาน

ความเปนอยู การมีงานทํา รวมทั้งความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ในระยะแรก นโยบายนี้ มุงการ
สงเคราะหชวยเหลือดานสวัสดิการครอบครัว การดูแล
เด็กและการพัฒนาเยาวชน ตอมาในชวงป 2503 ไดปรับ
วัตถุประสงค โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การแกไขปญหาความยากจน และการผสมผสาน
โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

แมวาแนวคิดการพัฒนาคนในชวงป 2523-
2532 จะครอบคลุมสิทธิมนุษยชน และความม่ันคงของ
มนุษย แตมีการโตแยงวาเปนแนวคิดท่ีเนนปจเจก ดังนั้น 
ในชวงป 2533-2542 จึงไดเกิดแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพสังคมที่ครอบคลุมทุกดานเกี่ยวกบัมนุษย

วิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาสังคม

แนวคิดการพัฒนามนุษย ในชวงป 2523-2532 
เกิดแนวคิดการพัฒนามนุษย โดย ดร.มาหบับ อุลฮัก 
นักเศรษฐศาสตรชาวปากีสถาน และศาสตราจารย 
ดร.อมาตยา เซน ตอมาสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาติไดใหความหมายของการพัฒนาคนท่ีเปน
กระบวนการขยายโอกาส เสริมสรางขีดความสามารถ และ
เสรีภาพของคนครอบคลุม 3 มิติ ดังนี้ 1) การพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพ สามารถทํางาน มีรายไดที่เพียงพอ ไดรับ

·íÒÍÂ‹Ò§äÃãËŒÊÑ§¤Áä·ÂÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
อมราวรรณ ทิวถนอม*

บทนํา

การพัฒน าป ร ะ เ ท ศ ต อ ง ส ร า ง ส ม ดุ ล ร ะ ห ว า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม การพัฒนาท่ีผานมามุง

ดานเศรษฐกิจ ที่คาดวาการพัฒนาเศรษฐกิจจะลดปญหาตางๆ รวมถึงปญหา
สังคม แตผลการพัฒนาช้ีใหเห็นวา ความยากจนลดลง ขณะท่ีความเหล่ือมล้ํา
ระหวางคนรวยและคนจนสูงขึ้น เกิดความไมเทาเทียมกัน ปญหาคุณภาพคนและ
อาชญากรรมสูงขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย การพัฒนาไม
ยั่งยืน  นักวิชาการไดพยายามหามาตรการและแนวทางท่ีมุงพัฒนาคุณภาพสังคม 
ใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในบทความนี้ จึงนําเสนอการ
พัฒนาคุณภาพสังคมท่ีประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม การสรางโอกาสอยางเปนธรรม การเสริมสรางพลังทาง
สังคม และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม

  
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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โอกาสทางการศึกษา และมีสุขภาพที่ดี 2) สิทธิมนุษยชน 
ทุกคนไดรับสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีพึงมีพึงได 
ธํารงไวซึ่งความยุติธรรมและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
และ 3) ความมั่นคงของมนุษย  ในดานตางๆ ดังนี้ 
ความมั่นคงดานสุขภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรง ไมเจ็บปวย 
ดานเศรษฐกิจ มีรายไดที่เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต 
ดานสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดาน
การเมืองการปกครอง มีสิทธิเสรีภาพ มีความยุติธรรม
เสมอภาค และดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่
เอื้ออาํนวยตอการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพสังคม เปนแนวคิด
ที่นักวิชาการในกลุมประเทศแถบยุโรปพัฒนาขึ้นครั้งแรก
ใน ป 2535 โดยคณะกรรมาธิการ
ยุโรปไดริเริ่มโครงการศึกษาแนวทาง
การคุมครองทางสังคมที่ เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในหมูประเทศสมาชิก 
ทั้งในกลุมสแกนดิเนเวีย ยุโรปใต และ
ยุโรปตะวันตก จนกระทั่งในป 2540 
ไดประกาศเห็นชอบระบบคุมครอง
ทางสังคม พรอมทั้งต้ังมูลนิธิแหงยุโรป
ว าด วยคุณภาพสั งคมที่ ป ระ เทศ
เนเธอรแลนดเปนศูนยวิจัยคุณภาพสังคม 
และมีแถลงการณอัมสเตอรดัม เรื่องคุณภาพทางสังคม
ของยุโรป โดยนักวิชาการ 74 คน ที่มุงลดการวางงาน 
ความยากจนและการเขาถึงบริการทางสังคม ตอมาการ
ยอมรับในแนวคิดคุณภาพทางสังคมเกิดขึ้นอยางกวาง
ขวาง คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดจัดทํารายงานประจําป
เรื่อง “สถานการณทางสังคมของสหภาพยุโรป” เปนคร้ัง
แรกในป 25441

กรอบแนวคิดและองคประกอบของ “สังคม
คุณภาพ”

1. กรอบแนวคิดของสังคมคุณภาพ เปน
แนวคิดที่พัฒนาข้ึน เพื่อสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
หลักไมสามารถพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ตลอดจน
ปรับเปล่ียนแนวคิดการวัดผลการพัฒนาประเทศ จาก
ที่เคยใชเฉพาะตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ มาใชตัวช้ีวัดดาน

1 Menachem Monnickendam and Yitzhak Berman, 2008: 525-526

สังคมที่ทําใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
ซึ่งไมสามารถวัดไดดวยผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพสังคมน้ี มีนักคิด
และนักวิชาการสําคัญ อาทิ วูฟกัง เบ็ค  ลอเรนท เจจี 
แวนเดอเมเซน และอลัน วอลเกอร ไดใหนิยาม “สงัคมที่
มีคุณภาพ” วาเปนสังคมท่ีใหความสําคัญกับความสมดุล
ระหวางความตระหนักถึงตนเองของแตละบุคคล และ
การมีสวนรวมของบุคคลในสังคม มีปจจัยที่ทําใหบรรลุ
ผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพสังคม ไดแก การไดรับการ
ยอมรับทางสังคม การยึดหลักกฎหมาย สิทธิมนุษยชน 
ความเปนธรรมทางสังคม การตอบสนองทางสังคม และ
ความสามารถในการมีสวนรวม

แน ว คิ ด นี้ ไ ด บู รณ า ก า ร
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษยและการดํารงชีวิตไวดวย มีการ
นิยามคุณภาพสังคมที่หมายถึง การ
ที่คนสามารถมีสวนรวมท้ังในดาน
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ภายใต
เง่ือนไขที่วาการมีสวนรวมนั้น สงเสริม
ความเปนอยูที่ดี และเปนโอกาส
ใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน 

คุณภาพสังคมจึงเปนจุดมุงหมายที่ครอบคลุมมิติการ
พัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

2. องคประกอบของ  “สั งคมคุณภาพ” 
คุณภาพสังคมประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก : 
1) ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม 2) การสราง
โอกาสอยางเปนธรรม 3) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
และ 4) ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของสังคมไทย 
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้

 2.1 ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในบทบัญญัติของกฎหมายสูงสุดในแตละประเทศได
กําหนดใหรัฐบาลตองจัดบริการทางสังคมใหกับคนใน
สังคมอยางทั่วถึง โดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาจัด
บริการตางๆ ใหทุกคน ทั้งดานสุขภาพไดรับบริการที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน การศึกษา ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เทาเทียม การจางงาน/ การมี
งานทําที่มั่นคง ไดทํางานที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
และไดรับสวัสดิการ การมีรายไดเพียงพอตอการดํารง
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ชีวิตและเล้ียงดูครอบครัว ตลอดจน มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง
เปนหลักแหลงในสภาพแวดลอมที่ดี และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

 2.2 การสรางโอกาสใหแกทุกคนอยาง
เปนธรรม การท่ีบุคคลในสังคมไดรับการยอมรับเปน
สมาชิกของสังคม สามารถมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธ และ
ทํากิจกรรมรวมกับคนทุกกลุมในสังคมไดอยางเสมอ
ภาค เทาเทียมกัน ไมมีการกีดกันหรือขัดขวาง ไมวาจะ
เปนดานความแตกตางทางชาติพันธุ ภาษา 
ศาสนา เพศ เปนการพิจารณาเชิงระบบ
และโครงสรางสังคมท่ีตองเอ้ือใหเกิดความ
เสมอภาค สงเสริมใหทุกคนสามารถอยูรวม
กันและเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน อาทิ 
เปดโอกาสการเขาถึงบริการสาธารณะของ
กลุมคนชายขอบหรือคนท่ีดอยโอกาสทาง
สังคม และการคุมครองสิทธิของทุกคน 
แบงเปน สิทธิระดับบุคคล ครอบคลุมสิทธิในเร่ืองความ
สัมพันธ และการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมคน 
โดยไมกีดกัน ทั้งชาติพันธุ เพศ อายุ อาชีพ ศาสนา ความ
เชื่อ สถานะทางเศรษฐกิจ สิทธิระดับสถาบัน เปนสิทธิ
ในการเขาถึงบริการพ้ืนฐานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
อาทิ การรักษาพยาบาล การศึกษา และสวัสดิการสังคม 
รวมท้ังสิทธิของแรงงานท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
แรงงาน และสิทธิระดับสากล เปนการมีสิทธิในฐานะ
ของพลเมือง หรือสิทธิมนุษยชนภายใตรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย โดยไมถูกกีดกันหรือแบงแยกจากสังคม

 2.3 การเสริมสรางพลังทางสังคมทั้งใน
ระดับบุคคลและชุมชน ในระดับบุคคล หมายถึง การที่
สังคมตระหนักและสงเสริมใหบุคคลพัฒนาศักยภาพหรือ
สมรรถนะ สามารถตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดดวยตนเอง 
และเขารวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม ในระดับชุมชน เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
ดวยตนเอง รัฐสงเสริมและใหประชาชนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา โดยสรางโอกาสการเขาถึงความรูและ
ขอมูลขาวสารท่ีเอื้อใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองและ
แกไขปญหาในการดํารงชีวิตประจําวัน การมีพลังทางการ
เมืองจากการมีสวนรวมทางการเมือง และการมีสิทธิ 
เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งการรวม
กลุมและเสริมสรางพลังทางสังคม

 2.4 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การที่
สังคมยอมรับความแตกตางและเคารพซ่ึงกันและกัน มี
ความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีความเชื่อมั่นในพรรคการเมือง 
รัฐบาล กฎหมาย ตํารวจ สื่อมวลชน ตลอดจนมีคานิยม
หรือจารีตประเพณีรวมกัน สามารถถักทอใหเกิดเปน
เครือขายทางสังคม และมีอัตลักษณ2 ทําใหทุกคนในสังคม
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดขึ้นไดจากการ
ใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูมาแกไขความขัดแยง
ในสังคม ภายใตเงื่อนไขที่วาสังคมจะตอง
มีความเปนธรรม โดยพิจารณาจาก ความ
ไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกันของระดับบุคคล 
และสถาบันหรือองคกรตางๆ และเครือ
ขายทางสังคม ที่มีการติดตอสื่อสารระหวาง
คนและกลุมคนในสังคม ทําใหเกิดการรวม
กลุม การจัดตั้งองคกร มีปฏิสัมพันธหรือ

ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนรวมกัน ในปจจุบัน เครือขายทาง
สังคมมีแนวโนมเปนเครือขายในโลกเสมือนจริง โดยใช
ชองทางสื่อสารออนไลนตางๆ มากขึ้น

มิติของสังคมคุณภาพท่ีพัฒนาและไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางในทวีปยุโรปในชวง 10 ปที่ผานมา 
มีความเก่ียวโยงและสงผลกระทบซ่ึงกันและกัน เชน การ
ที่บุคคลจะมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม จะตอง
ไดรับโอกาสที่เปนธรรมโดยไมถูกกีดกันแบงแยก และใน
ฐานะของพลเมืองในสังคมตองไดรับทรัพยากรที่จําเปน
อยางเพียงพอ สามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางเปนธรรม 
พัฒนาสมรรถนะของตนเอง ไดรับการเสริมสรางใหเปน
พลังทางสังคม นําความรู ขอมูล และทักษะความสามารถ
ไปใชประกอบอาชีพ ดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
แนวคิดดังกลาวไดพัฒนาตอเน่ืองไปถึงประเด็นการ
พัฒนายอย ภายใตองคประกอบหลักนําไปสูการพัฒนา
ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลในระยะตอมา

การกาวสูสังคมคุณภาพของประเทศไทย

แนวคิดคุณภาพสังคม เปนแนวคิดท่ีมองทุก
มิติของการพัฒนาภายใตการอยูรวมกันในสังคมท่ีเริ่ม
ในยุโรป และแพรหลายไปสูประเทศตางๆ ในแถบ
เอเชียตั้งแตป 2548 มีการปรับปรุงแนวคิดใหสอดคลอง

2 ความภาคภูมิใจในความเปนตัวของตัวเอง ของประเทศชาติ ของวัฒนธรรม 
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กับสภาพของประเทศเหลานี้ ประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดสังคมคุณภาพมาประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนํามาเปนกรอบการจัดทํายุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

ตารางสรุปผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของการพัฒนาประเทศ

แผนภาพท่ี 1 : มิติของคุณภาพสังคม

 
 
 

-    
    

-  
-  
-  
-  
-  

-   
-   
- /

 
-  
-  

 

-   
-  
-  
-  
-  
-  

 
 

 
-
- 

 
- /  
-  
-  

 

 

 

 
. . 2475 

 
 . . 2500 

 
. . 2520-2539 

 
. . 2540 

 
. . 2549 

-  
- 

 

- 
- 

 

-  
-  

( ) 

-  
-  

- 
 

-  
- 

 
- 

 

- 

 ( -
) 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 
 

- 

 

-  -  - 

 

- 
-  

- 
 

- 
 

 
 

ที่มา :  รายงานฉบับสุดทาย โครงการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ประเด็นการวิจัยที่ 4 การพัฒนา
ทุนทางสังคมและทุนมนุษย เร่ือง สถาปตยกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มิถุนายน 2553

ที่มา :  รายงานฉบับสุดทาย โครงการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มิถุนายน 2553
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การวิเคราะหสถานการณและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอดีตชี้ใหเห็นวา ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมยังเปนปญหาสําคัญในสังคมไทย เปนผลจาก
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และอํานาจบิดเบือน ไม
เอื้อตอการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ความไมเปนธรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสะทอนถึงการขาดโอกาสทางอาชีพ 
และความไมยุติธรรมในการเขาถึงทรัพยากร รวมถึง
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อประโยชนเฉพาะ
กลุม ทําใหยังมีชองวางมากระหวางกลุมตางๆ อาชีพ 
สาขาเศรษฐกิจ และพ้ืนที่/ภูมิภาค รวมท้ังเมืองและ
ชนบท

การกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต จึงตองมุงสรางความเปนธรรม และลดชองวางใน
สังคมไทย พรอมทั้งหาแนวทางสรางภูมิคุมกันบนพื้นฐาน
การสรางสังคมคุณภาพ เปนธรรม และการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรู ใหสามารถปรับตัวสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศจากการ
กาวสูสังคมผูสูงอายุที่ เด็กและเยาวชนลดสัดสวนลง 
ผูสูงอายุเริ่มมีสัดสวนสูงขึ้น ควบคูไปกับการมีผลิตภาพ
แรงงานตํ่าจากปญหาคุณภาพการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ
ยังตองพัฒนาใหเกิดความม่ันคง มีเสถียรภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ขณะที่ตองเตรียมการ
รองรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนท่ีเปนประเด็นทาทาย
ตอความม่ันคงดานอาหารและพลังงานของประเทศ 
รวมทั้งการปรับตัวใหประเทศสามารถพัฒนาทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีการกําหนดกฎ กติกาใหม ทําใหประเทศ
กําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยตองเตรียมพรอมอยาง
เต็มที่สําหรับการแขงขันในเวทีโลก

ดังน้ัน การพัฒนาสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ จึง
เปนแนวทางที่จะทําใหคนในสังคมอยูรวมกันได ภายใต
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน และ
ประเทศ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมใหดีขึ้น เกิด
ความเปนธรรม ใหคนมีคุณภาพสูงขึ้น เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศใหมั่นคงบนฐานความรูและความคิด
สรางสรรค

บทสรุป

การพัฒนาประเทศไทยไปสูสังคมคุณภาพ
เปรียบเสมือนเปนการวางรากฐานประเทศใหเขมแข็ง 
มั่นคง เพื่อใหการพัฒนาสามารถดําเนินการอยางไดผล
และยั่งยืน ทุกภาคสวนไมวาจะเปนเอกชน ชุมชน 
ประชาสังคม ส่ือ ตัวบุคคลจะตองรวมมือกัน เพ่ือพัฒนาสังคม
ใหเกิดคุณภาพ โดยมีภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวกให
ทุกคนเขาถึงบริการข้ันพื้นฐานตางๆ เชน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล การบริการสาธารณูปโภคตางๆ ตลอดจน
การเขาถึงแหลงทุนเพื่อใชในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสรางใหทุกคนมีอํานาจ
การตัดสินใจดานตางๆ ดวยตนเอง เกิดเปนพลังรวมใน
การพัฒนาสังคมไทยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

  

เอกสารอางอิง

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, รายงานฉบับสุดทาย โครงการเตรียม
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 ประเด็นการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาทุนทาง
สังคมและทุนมนุษย เรื่อง สถาปตยกรรมทางสังคม
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย เสนอตอ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2553.

สุรสิทธิ์ วชิรขจร, คุณภาพสังคม : จากยุโรปสูประเทศไทย
วารสารพัฒนาสังคม (มิถุนายน 2553) ปที่ 12 เลมที่ 
1 หนา 15-44.

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, คนคุณภาพ คือคุณภาพการศึกษา 
(ออนไลน) http://www.moe.go.th/main2/
article/article-somsak/article-somsak03.htm  
สืบคนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2553.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, รายงานการติดตามประเมินผล 3 ปแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (เอกสารอัดสําเนา). 
สิงหาคม 2553 
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นิยามกิจการเพื่อสังคม1

นิยามตามท่ีปรากฏในรางแผนแมบทสรางเสริม
กิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553 – 2557 กําหนดวา กิจการ
เพ่ือสังคมเปนกิจการท่ีตั้งข้ึนโดยมีเปาหมายเพ่ือสราง
กําไรสูงสุดแกกิจการ แกปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีลักษณะพิเศษที่
การผลิต ผลิตภัณฑหรือบริการ และการดําเนินกิจการไม
กอใหเกิดผลเสียตอสังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีศักยภาพ
ทางการเงินท่ียั่งยืน กําไรสวนใหญถูกนํากลับไปลงทุน
ขยายผลเพ่ือบรรลุเปาหมายการแกปญหาและพัฒนา
ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
อาจนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§
¤Ø³ÀÒ¾ÊÑ§¤Áä·Â

ภารา จันทรสุวรรณ*

องคการสาธารณประโยชนเปนจุดเร่ิมตน
ของกิจการเพ่ือสังคม

การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศ 
ทั้งในระดับโลกและระดับทองถิ่นในชวงตนศตวรรษ
ที่ 20 มักจะดําเนินการโดยองคกรที่ไดรับการรับรองตาม
กฎหมายที่เรียกวาองคการสาธารณประโยชน ที่ตองพึ่ง
แหลงเงินทุนจากภายนอก อาทิ การขอรับบริจาค การ
ขอการสนับสนุนแบบใหเปลา ซึ่งบางคร้ังขาดชวง ทําให
ประสบปญหาความไมตอเน่ืองในการดําเนินงาน การ
ขยายงานมีขอบเขตจํากัด และความไมยั่งยืนขององคกร 
ตอมาจึงเกิด “กิจการเพ่ือสังคม” ที่มีจุดมุงหมายการ
ดําเนินงานหลักเพ่ือแกปญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกัน ก็มีแผนการดําเนินงาน
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถสรางรายไดและขยายการ
ดําเนินงานควบคูกันไป

บทนํา

การพัฒนาประเทศในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มุงสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักใน
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในชวงที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสังคมภาพรวม เกิดความ

เหลื่อมลํ้า การกระจายรายไดไมเปนธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ทิศทางการพัฒนาจึงใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับการพัฒนาบนความสมดุล ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการมีสวนรวมในการพัฒนาของทุกภาคสวนทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม หลายประเทศทั่วโลกไดใหความสําคัญกับกิจการเพื่อสังคม 
ซึ่งเปนกิจการท่ีมีเปาหมายหลักในการแกปญหาและพัฒนาโอกาสทางสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาประเทศ โดยดําเนินมาตรการตาง ๆ สรางเสริมกิจการเพื่อสังคมใหมีความมั่นคงและขยายตัว
เพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทย แมมีการดําเนินกิจการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมมานานแลว แตการใหความ
สําคัญของสังคมและการสรางเสริมของภาครัฐยังอยูในระยะเริ่มตน ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญ
กับกิจการเพื่อสังคมในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และสรางเสริมให
เกิดกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น

  
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
1  รางแผนแมบทสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคม พ.ศ. 2553 – 2557, สํานักงานสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ
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กิจการเพ่ือสังคมในตางประเทศ

แม “กิจการเพื่อสังคม” จะเกิดขึ้นมานานแลวในหลายประเทศ ในหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากการใหความ
สําคัญกับองคกรเอกชนหรือภาคประชาสังคมท่ีเขามามีสวนรวมแกปญหาของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิด
ขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ การวางงาน อยางไรก็ตาม แนวคิดกิจการเพื่อสังคม ในปจจุบันยังไมเปนที่
ยอมรับของสังคมในวงกวาง ภาครัฐจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง โดย
ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ออกกฎหมายหรือวางแผนแมบทเพื่อ
สงเสริมกิจการเพื่อสังคม ดังเชนตัวอยางของประเทศอังกฤษ ฟนแลนด สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร และเกาหลีใตที่
มีการขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง

รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม

การดําเนินกิจการเพื่อสังคมแบงตามกลุมบุคคลหรือองคกรที่กอตั้งไดเปน 6 รูปแบบ ดังนี้
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ตารางที่ 1  ตัวอยางกิจการเพื่อสังคมในตางประเทศ

ประเทศ ความเปนมา การขับเคลื่อน

อังกฤษ มองเห็นวาการพัฒนาสังคมให
ยั่ งยืนและขยายผลไดไมสิ้นสุด 
จะตอง ดึง เอาภาคส วน ท่ีดอย
โอกาสในสังคมเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

✒ ตั้งแตป 2540 เปนตนมา ไดมีการสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมสําหรับภาคธุรกิจเอกชนประกอบกิจการเพื่อ
สังคมไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ

✒ กอต้ังสํานักงานภายใตการกํากับของสํานักคณะรัฐมนตรี
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2549 เพื่อสรางการมีสวนรวม
ระหวางรัฐบาลและผูประกอบกิจการเพ่ือสังคมเปนการ
สรางวัฒนธรรมดานกิจการเพ่ือสังคมผานการส่ือสารและ
เรียนรูในสังคม พัฒนาศักยภาพ และชองทางเขาถึงเงินทุน
ของกิจการเพ่ือสังคม และสงเสริมเปดโอกาสการทํางาน
รวมกับภาครัฐ

✒ กิจการเพื่อสังคมเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีบทบาท
มากข้ึน มีรอยละ 5 ของธุรกิจปกติ หรือกวา 62,000 
กิจการ และสามารถสรางรายไดใหแกประเทศมากกวา 
24,000 ลานปอนดตอป

ฟนแลนด ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ใน
ชวงตนป 2533 ทําใหกิจการเพื่อ
สังคมซึ่งเปนองคกรศูนยกลางการ
จางงานแกผูดอยโอกาสกวา 300 
องคกรที่ตั้งขึ้นตั้งแตสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ตองมีการปรับตัวเพื่อ
ความอยูรอด โดยการรวมกลุมกัน
และหาตลาดใหม

✒ ในป 2546 ไดเริ่มพัฒนากฎหมายกิจการเพื่อสังคมผาน
ความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และ
นํามาใชเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2547 ใหธุรกิจที่ไดรับการ
จดทะเบียนเปนกิจการเพื่อสังคมตามกฎหมายฉบับนี้ ได
รับเงินอุดหนุนการจางงานจากภาครัฐ และไดงบประมาณ
ดําเนินกิจการเพ่ือสงเสริมการจางงานหรือการพัฒนา
บริการการจางงาน

✒ ในอนาคตมีแนวทางท่ีจะพัฒนากฎหมายกิจการเพ่ือสังคม
ที่สนับสนุนกิจการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
กิจการที่ใหบริการดานสังคมและสุขภาพ และกิจการที่มีขอ
จํากัดในการสรางกําไร

สหรัฐอเมริกา จัดตั้งสํานักนวัตกรรมสังคมและการมีสวนรวมของชุมชน โดย
ทํางานรวมกับองคกรไมแสวงหากําไร ภาคเอกชนและภาค
รัฐเพ่ือสรางนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพนําไปสูการแกปญหาตาง ๆ โดยมุงพัฒนาผูนําใน
ชุมชน เพิ่มการลงทุนในการสรางนวัตกรรมของชุมชนที่สามารถ
เห็นผลลัพธได และพัฒนารูปแบบของการสรางความรวมมือ
ใหมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิและองคกรไมแสวงหา
กําไร
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ประเทศ ความเปนมา การขับเคลื่อน

แคนาดา วิกฤตเศรษฐกิจในป 2551 ทําให
เกิดความตื่นตัวนําแนวคิด Social 
Economy มาใชสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ระยะแรก การ
พัฒนากิจการเพ่ือสังคมดําเนิน
งานโดยภาคสวนตาง ๆ รับแนวคิด
ไปปรับใช ทําใหขาดความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน สงผลใหการ
พัฒนาหยุดชะงัก และสวนใหญ
ดํ า เนินงานโดยองคกรเอกชน 
ทําใหเปนขอจํากัดในการจัดหา
เงินทุนหรือการเขาถึงเคร่ืองมือ
สนับสนุนทางการเงินของภาค
รัฐ  และองคกรยังไมมีสถานะ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน ทําใหการ
พัฒนาไมสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

วางแผนแมบทการพัฒนากิจการเพื่อสังคมที่มีเปาหมายเพื่อ
การสงเสริมศักยภาพ การจัดการธุรกิจ การขยายตลาด โอกาส
การเขาถึงแหลงเงินทุนและการลงทุน การเผยแพรคุณคาของ
กิจการเพื่อสังคม การสรางเครือขายการทํางานของภาคกิจการ
เพื่อสังคม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

สิงคโปร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่รวดเร็ว ทําใหเกิดชองวางทาง
เศรษฐกิจและปญหาสังคม ภาครัฐ
ฝายเดียวไมสามารถแกไขปญหา
ได ภาคประชาสังคมจึงเขามา
มีบทบาทในการแกปญหา โดย
เริ่มจากการเปนองคกรเพ่ือการ
กุศลและองคกรเพื่อสาธารณะ
ประโยชน อยางไรก็ตาม ปญหา
บางอยางก็ยังไมสามารถแกไขให
หมดไปได เน่ืองจากองคกรสวน
หนึ่งขาดเงินทุนและบุคลากรท่ีจะ
เขามาดําเนินงาน ตองปดลงเปน
จํานวนมากและขาดความตอเนื่อง
ในการดําเนินงาน

ในป 2549 จัดตั้งคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคมขึ้นใน
กระทรวงพัฒนาสังคม เยาวชน และกีฬา เพื่อวางรากฐานสิ่ง
ที่จําเปนตองดําเนินงานในปจจุบันถึงป 2558 เปนการพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม โดยมุงขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม 
การพัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม และ
การเผยแพรแนวคิดของการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมใหรับรูใน
วงกวาง
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ประเทศ ความเปนมา การขับเคลื่อน

เกาหลีใต จากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2523 
ทําใหเผชิญกับปญหาการวางงาน 
ประกอบกับสวัสดิการที่ภาครัฐจัด
ใหไมเพียงพอ ตองออกมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อแกปญหา โดยสราง
และอุดหนุนองคกรที่จัดการเรื่อง
ตลาดแรงงานใหการจางงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น อยางไรก็ตาม 
องคกรเหลาน้ีไมสามารถดําเนิน
งานไดอยางย่ังยืน โดยปราศจาก
การอุดหนุนจากภาครัฐ

ในป 2550 ผลักดันใหเกิดกฎหมายการสงเสริมกิจการเพื่อสังคม 
เปดโอกาสใหองคกรตาง ๆ ที่มีเปาหมายการดําเนินงานเพื่อชวย
เหลือดานสินคาและบริการแกผูดอยโอกาส ไดเขารับการจด
ทะเบียนเปนกิจการเพื่อสังคม และไดรับการสนับสนุนจากภาค
รัฐในการเริ่มตนประกอบกิจการ

ที่มา : รางแผนแมบทสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553 – 2557 สํานักงานสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ

กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย

กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยมีมานานและ
กระจายตัวอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ในรูปแบบ
ของสหกรณ กลุมออมทรัพยชุมชน หรือการรวมกลุม
วิสาหกิจชุมชน แตละองคกรตางมีเปาหมายเพ่ือแกปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ิน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความแตกตางในการ
ดําเนินงานตามวัฒนธรรมและพ้ืนท่ีอยูอาศัย ภาคเหนือมุงการ
รวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคมและชนกลุมนอย ภาคใต
ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ท้ังชายฝงทะเลและปะการัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดําเนินงานแกปญหาดานเกษตรกรรม ความยากจน เพ่ิม
ผลผลิตและความหลากหลายของพืชผลทางการเกษตร
รองรับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังทางดานการตลาดและ
สภาพภูมิอากาศ และภาคกลางมุงสรางธุรกิจของบุคคล
ท่ัวไปท่ีใชความรูความสามารถเฉพาะทางและมีการกระจาย
การพัฒนาไปสูสวนภูมิภาค

ตอมามีแผนแมบทและจัดต้ังองคกรรับผิดชอบ
สําหรับสนับสนุนและขับเคล่ือนกิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมติเห็นชอบรางแผนแมบท
สรางเสริมกิจการเพ่ือสังคม พ.ศ. 2553 – 2557 และราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2553 ตามท่ีกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพเสนอ เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 

2553 มีสาระสําคัญ ดังนี้

1. รางแผนแมบทสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม 
พ.ศ. 2553 – 2557 เพื่อใหกิจการเพ่ือสังคมขยายตัว มี
เปาหมายการดําเนินงานใน 3 ระยะ ดงันี้ 

 1) ระยะส้ัน จัดตั้งสํานักงานสรางเสริม
กิจการเพื่อสังคม กําหนดนิยาม และรูปแบบเฉพาะของ
กิจการเพ่ือสังคมสําหรับประเทศไทย ศึกษาสถานการณ 
ถอดบทเรียน และจัดทํากรณีศึกษากิจการเพื่อสังคม
ตนแบบในประเทศไทย และพัฒนาเครือขายที่ประกอบ
ดวยภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนใน
การขับเคลื่อนและพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

 2) ระยะปานกลาง ใหสังคมไดรับรู เรียนรู 
และต่ืนตัวกับบทบาทและกิจกรรมของกิจการเพ่ือสังคม
ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ ใหกิจการเพื่อสังคม
มีรูปแบบท่ีชัดเจนตามกฎหมาย และพัฒนาศักยภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ และใหกิจการเพื่อสังคมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนและทรัพยากรเพ่ือการกอตั้ง การขยาย
กิจการ และการขยายแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมไปยัง
ทองถิ่นตาง ๆ

 3) ระยะยาว ใหเกิดกิจการเพ่ือสังคมท่ี
มีความหลากหลายท้ังเชิงพ้ืนท่ีและประเด็นการพัฒนา 
ทําใหการพัฒนามีความย่ังยืน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสัดสวนกิจการเพ่ือ
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สังคมเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ตอป และมียุทธศาสตรการพัฒนา 
3 ดาน  ไดแก ยุทธศาสตรการสรางการรับรูและการเรียน
รูเร่ืองกิจการเพ่ือสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนารูปแบบและ
ขีดความสามารถของกิจการเพ่ือสังคม และยุทธศาสตรการ
พัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนและทรัพยากร

2. การจัดตั้งสํานักงานสรางเสริมกิจการเพ่ือ
สังคมแหงชาติ ใหมีอิสระคลองตัวในการสราง พัฒนา 
และขยายเครือขายใหภาคสวนตาง ๆ ในสังคมมีโอกาส
รวมในการพัฒนากิจการเพื่อสังคม และสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาขีดความสามารถ สรางชองทางการ
เขาถึงตลาด และการจัดหาเงินทุน พรอมท้ังจัดตั้ง
คณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ ทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทการสราง
เสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติ ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และใหคําปรึกษาแก
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนและเรงรัดใหการดําเนินงาน
เปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทอยางมี
ประสิทธิภาพ กําหนดนิยาม มาตรฐาน และหลักเกณฑที่
เกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม และยกรางกฎหมายวาดวย
การสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ 

3. การคนหา กิจการ เ พ่ือสั งคมตนแบบ 
สํ า นัก งานสร า ง เสริ มกิ จการ เพื่ อสั งคมแห งชาติ  
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บริติช เคานซิล ประเทศไทย 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสถาบันเชนจฟวชัน ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดรวมกันจัดทํา
โครงการกิจการเพื่อสังคมนํ้าดี 50 องคกร เพื่อคนหา
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยท่ีเปนตนแบบและ
ประชาสัมพันธใหสังคมไดรูจักในวงกวาง รวมท้ัง เปน

ตัวอยางและสรางแรงบันดาลใจใหกับคนในสังคม โดย
คัดเลือกกิจการเพ่ือสังคมตนแบบ 50 กิจการ ตามนิยาม
กิจการเพื่อสังคม และเกณฑการพิจารณาคัดเลือกที่
โครงการกําหนดขึ้น2 ผลการคัดเลือกแบงตามรูปแบบการ
กอตั้งกิจการได 4 ประเภท ดังนี้ 

 1) กิจการเพื่อสั งคมที่จัดตั้ ง โดยภาค
เอกชน มี 20 กิจการ อาทิ สหกรณเลมอนฟารม บริษัท 
ปาใหญ ครีเอช่ัน จํากัด บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 

 2) กิจการเพ่ือสังคมท่ีจัดตั้งโดยองคกร
สาธารณะประโยชนหรือองคกรพัฒนาสังคม มี 11 
กิจการ อาทิ สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิแมฟา
หลวง โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

 3) วิสาหกิจชุมชน มี 6 กิจการ อาทิ กลุม
ออมทรัพยคลองเปยะ กลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดไผลอม 
โฮมสเตยบานทาขันทอง เชียงราย

 4) ธรุกิจไตรกําไรสุทธิ  มี 13 กิจการ อาทิ 
ชุมพร  คาบานารีสอรตและศูนยกีฬาทางน้ํา โรงเรียน
รุงอรุณ โรงเรียนทอสี

กิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย

กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยภายใตโครงการ
กิจการเ พ่ือสังคมน้ําดี พิจารณาในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แบงได ดังนี้ 

1. การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและขยายผลได มีกิจการเพ่ือสังคม
ตนแบบมากท่ีสุดถึง 23 กิจการ ที่แกปญหาและพัฒนา
ชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ อาทิ 
สิ่งพิมพ รายการโทรทัศน เว็บไซต ละครเวที ละครเร 
นําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว 
สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสรางสรรค การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดตั้งพิพิธภัณฑ
เพื่ออนุรักษปูชนียสถาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีชีวิต
ชาวบาน การจัดต้ังโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแนวใหมและ
ฝกอบรมเฉพาะทาง และการรวมกลุมสัจจะออมทรัพย

  
2 กิจการเพื่อสังคม คือ กิจการที่มีเปาหมายอยางชัดเจนในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมเปนหลัก กิจการเพื่อสังคมจะตองมีรายไดหลัก

จากการขายสินคาและบริการที่สอดคลองกับเปาหมาย  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกกิจการเพ่ือสังคมตนแบบ 50 กิจการ พิจารณาจาก 1) ประโยชนของกิจการท่ี
มีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 2) ความกวางขนาดของประโยชน 3) ความย่ังยืนของกิจการ และ 4) ความเปนตนแบบ
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เพื่อชวยเหลือและจัดสวัสดิการใหกับคนในชุมชน อาทิ 
บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ที่ผลิตรายการโทรทัศนและ
สิ่งพิมพ อาทิ รายการคนคนฅน และกบนอกกะลา 
นิตยสาร ฅ.คน และการตูนชุดกบนอกกะลา รวมทั้ง
โรงเรียนทอสีและโรงเรียนปญญาประทีปที่เปนโรงเรียน
วิถีพุทธระดับเด็กกอนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาชีวิต ทักษะ และกระบวนการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมตอผูเรียน ท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา
ตามหลักพระพุทธศาสนา และดานวิชาการตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ปรับใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

2. การสรางเสริมกลไกตลาดที่มีคุณธรรม
และย่ังยืน มีกิจการเพื่อสังคมตนแบบเพียง 15 กิจการ 
ที่ผลการดําเนินงานมีสวนทําใหเกิดการเช่ือมโยงและ
ขับเคล่ือนกลไกตลาดท่ีมีการบริโภคและการผลิตท่ี
ยั่งยืน รวมท้ังมีการลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม ดําเนิน
งานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย และการสงเสริมการ
บริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑปลอดสารเคมี 
ผลิตภัณฑสมุนไพร ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑจาก
วัสดุเหลือใช และหัตถกรรม รวมทั้งการใหความรูการทํา
เกษตรอินทรีย อาทิ สหกรณเลมอนฟารม ที่สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยหันมาทําเกษตรอินทรีย จัดหาและ
คัดเลือกอาหารธรรมชาติ ปลอดสารเคมีที่มีคุณภาพสูง
มาจําหนาย สงเสริมองคความรู และฝกอบรมการบริโภค
สินคาเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมทางการตลาด สงเสริมและ
เผยแพรวิธีการเลือกบริโภคสินคาที่ดีตอสุขภาพ บริษัท 
โอซิซู จํากัด ท่ีผลิตสินคา อาทิ เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน 
จากเศษวัสดุเหลือใชในการกอสราง

3. การสรางเศรษฐกิจใหมที่มีคุณธรรมและ
ความยั่งยืน มีกิจการเพ่ือสังคมตนแบบเพียง 7 กิจการ ที่
ผลการดําเนินงานสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรม
และคุณคาเชิงสังคม กระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาได
อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการสรางงาน ดึงดูด
ใหคนรุนใหมเปนผูประกอบการเพ่ือสังคม ดําเนินงาน
เกี่ยวกับการรวมลงทุน การใหกูยืม และการใหคําปรึกษา
แกกิจการในชุมชน การจัดต้ังโฮมสเตยใหคนในชุมชนมี
รายได มีสวนรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน และ
ใหบริการท่ีพักแรมท่ีใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ บริษัทรวม
ทุนชนบท จํากัด ที่รวมลงทุนกับธุรกิจขนาดเล็กของ

ผูประกอบการและชุมชนในชนบท โดยถือหุนไมเกิน
รอยละ 30 ของธุรกิจ เม่ือธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางม่ันคง 
ก็จะถอนการรวมทุน เปดโอกาสใหธุรกิจสามารถดําเนิน
การตอไปไดเอง การใหกูยืมกับผูประกอบการธุรกิจขนาด
เล็กหรือชุมชนทองถ่ินมีเงินทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ 
และการบริการใหคําปรึกษาดานตาง ๆ ทั้งดานกฎหมาย 
ขั้นตอนการสงออก ขั้นตอนการผลิตที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล การบัญชี และการบริหารเงินทุน ชุมพร
คาบานารีสอรตและศูนยกีฬาทางนํ้า ที่ใหบริการที่พัก
แบบโรงแรมและบังกะโล บริการกิจกรรมการทองเท่ียว
ทางทะเลท่ีเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม การเผยแพรความ
รูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานศูนย
กสิกรรมธรรมชาติ

4. การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ
มีกิจการเพื่อสังคมตนแบบนอยที่สุดเพียง 5 กิจการ ที่ผล
การดําเนินงานสรางนวัตกรรมและรูปแบบใหมของการ
บริการสาธารณะ อาทิ การจัดการของเสีย การพัฒนา
พลังงานทดแทนระดับชุมชน การพัฒนาอาชีพ การ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูสูงอายุในสังคม ดําเนิน
งานเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนายพลังงานทดแทน
และปจจัยการผลิตในการทําเกษตรอินทรียและเกษตร
ผสมผสาน การใหบริการเกี่ยวกับการจัดการขยะ และ
การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
และการจัดการขยะอยางถูกวิธี อาทิ บริษัท ซูพรีม 
รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรยี่ จํากัด ที่ผลิตกระแสไฟฟาจาก
เช้ือเพลิงชีวมวลขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค บริการ
รับจางกอสรางและวางระบบโรงไฟฟาชุมชนใหกับลูกคา
ทั่วไป บริษัทวงษพาณิชย ที่รับซื้อขยะ คัดแยกขยะ 
แปรรูปและรีไซเคิลขยะ บริการจัดการขยะภายในสถานท่ี 
ทําลายเอกสารท่ีเปนความลับ ร้ือถอนและขนยายซากวัสดุ 
ใหคําปรึกษาดานการจัดการขยะครบวงจร และจัดการศึกษา
ดูงานและฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะอยาง
ถูกวิธีและการคัดแยกขยะเพ่ือนํามารีไซเคิล
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ตารางที่ 2  ตัวอยางกิจการเพื่อสังคมตนแบบในประเทศไทยจําแนกตามประเภทที่ทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน

ประเภท ตัวอยางกิจการเพื่อสังคมตนแบบ

1.  การพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืนและขยายผลได

มีจํานวน 23 กิจการ อาทิ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 
โรงเรียนทอสี โรงเรียนปญญาประทีป

2.  การสรางเสริมกลไกตลาดที่มีคุณธรรมและยั่งยืน มีจํานวน 15 กิจการ อาทิ สหกรณเลมอนฟารม บริษัท 
โอซิซู จํากัด

3.  การสรางเศรษฐกิจใหมที่มีคณุธรรมและความยั่งยืน มีจํานวน 7 กิจการ อาทิ บริษัท รวมทุนชนบท จํากัด 
ชุมพรคาบานารีสอรต และศูนยกีฬาทางนํ้า

4.  พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ มีจํานวน 5 กิจการ อาทิ บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล 
เอ็นเนอรยี่ จํากัด บริษัท วงษพาณิชย

ที่มา : กิจการเพื่อสังคมนํ้าดี 50 องคกร คณะวิจัยโครงการกิจการเพ่ือสังคมนํ้าดี 50 องคกร

จากการจําแนกกิจการเพ่ือสังคมตนแบบตามลักษณะของผลการดําเนินงานท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
จะเห็นไดวากิจการเพ่ือสังคมในประเทศยังขาดความหลากหลาย สวนใหญเปนกิจการท่ีสรางองคความรูหรือปลูกฝง
จิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน การดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
ขณะที่กิจการที่มีลักษณะของการเสริมสรางการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมมีจํานวนนอยและไมมี
พลังเพียงพอตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมใหมีความเปนธรรมมากขึ้น 

บทสรุป

กิจการเพื่อสังคมเปนแนวคิดใหมที่มาจากกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือบางประเทศ
ในเอเชีย มีลักษณะพิเศษและแตกตางจากองคกรภาคเอกชนท่ัวไป เปนองคกรเครือขายมีเปาหมายในการแกปญหา
และพัฒนาโอกาสทางสังคมและสิ่งแวดลอมเปนหลัก สรางรายได และนํารายไดเหลานั้นกลับไปลงทุนเพื่อการแกปญหา
ดังกลาว กิจการเพื่อสังคมลักษณะนี้ กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและในตางประเทศ อาทิ ในประเทศบังกลาเทศมีธนาคาร
กรามีนแบงก ตั้งขึ้นมาเพื่อใหสินเชื่อระดับชุมชนกับคนที่ดอยโอกาส ประเทศอินเดียมีเครือขายธุรกิจท่ีจัดจําหนายสินคา
ที่ผลิตจากชุมชนท่ีหางไกลในชนบท โดยใชระบบขายสงไปยังเครือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเชนเดียวกับ
ในประเทศไทยมีบริษัทไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด จัดต้ังข้ึนมาจําหนายสินคาหรือหัตถกรรมของชุมชนท่ัวประเทศ 
หรือการกอตั้งบริษัท รวมทุนชนบท จํากัด เปนการรวมลงทุนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ ดังนั้น การพัฒนากิจการเพื่อ
สังคมใหเปนกลไกการพัฒนาและการแกปญหาสังคมในอนาคตจําเปนที่จะตองอาศัยการสนับสนุน และความรวมมือจาก
ทุกฝาย ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม นโยบายท่ีจะพัฒนาและขับเคล่ือนกิจการเพ่ือสังคมใหเกิดขึ้นเปน
รูปธรรมอยางกวางขวาง เปนกลไกการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหพัฒนาย่ังยืนสืบเน่ืองไปใน
อนาคตเปนจุดเริ่มตนที่ดี แตความสําเร็จทุกฝายตองรวมมือกันอยางจริงจัง 

  

เอกสารอางอิง

คณะวิจัยโครงการกิจการเพ่ือสังคมน้ําดี 50 องคกร, กิจการเพื่อสังคมนํ้าดี 50 องคกร, สํานักพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2553

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กิจการเพื่อสังคม, (ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://th.wikipedia.org

สํานักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ, รางแผนแมบทสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553 – 2557, 
(ออนไลน) เขาถึงไดจาก : http://tseo.or.th/?page_id=1129

____________, รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ พ.ศ. ..., (ออนไลน) 
เขาถึงไดจาก : http://tseo.or.th/?page_id=1129
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก 

ปญหานานัปการเ ก่ียวกับคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนของชาติเปนปจจัยผลักดันใหมีการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทยที่เริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 
2540 และประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ซึ่งได
ใหแนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย1

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ. 
2542 - 2552) เกิดขึ้นในสมัยนายชวน หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตรี กรอบและภารกิจในการปฏิรูปการศึกษามี 
4 แนวทาง ไดแก 1) การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา 
2) การปฏิรูปครูและบุคลากร 3) การปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และ 4) การปฏิรูประบบการ
บริหารการศึกษา 

ผลการดําเนินงานมีความกาวหนาในหลาย
เร่ือง ทั้งการปรับโครงสรางหนวยงานใหมีเอกภาพ และ

1 ทิศนา แขมมณี. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา : กลยุทธการสอน. 
2553. หนา 1

ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน2 รวมท้ังมี
ประเด็นสําคัญตองพัฒนา ปรับปรุง และตอยอดในดาน
คุณภาพผูเรียน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพ่ิมโอกาสทางการ
ศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาระดับตางๆ แตโรงเรียน
จํานวนมากไมผานการรับรองมาตรฐาน ขาดแคลนครูที่
มีคุณภาพ การกระจายอํานาจสูโรงเรียนและสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาไมกาวหนา ขาดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการจากทุกภาคสวนอยางจริงจัง สงผลให
ผูเรียนมีคุณภาพตํ่า3

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
2552 - 2561)4 ดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดที่ระบบ
การศึกษาและการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศจึงตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นๆ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข การจางงาน 
โดยมีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ กําหนดวิสัยทัศนการปฏิรูปการ

2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. นโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ. 2552

3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กลยุทธ ป พ.ศ. 2554. 
หนา 1

4 กระทรวงศึกษาธิการ. 180 รอยเรียนรู มุงสูการพัฒนา รวบรวมการ
ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาการศึกษา ชินวรณ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. 
มกราคม - กรกฎาคม 2553. หนา 34

การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 
กับสังคมคุณภาพ

วิมลมาส  ประยงคทรัพย *

บทนํา

คนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญสูงสําหรับการพัฒนาประเทศ คนท่ีมีคุณภาพตองพรอมท้ังรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การศึกษาเปนแนวทางการพัฒนาคนที่สําคัญที่สุดในการยกระดับสติปญญาให
สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและเปนระบบ อยางไรก็ตาม กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการปฏิรูปการศึกษาในประเทศตางๆ ท่ัวโลก 
รวมท้ัง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 สงผลใหประเทศไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมตัวคน
ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพร
การพัฒนา
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ศึกษาครั้งที่สอง ไววา “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
มีคุณภาพ”5

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง6 จึงมุง
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ใหทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพ
ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา มีเปาหมายรวม 
และแนวทาง ดังนี้ 

เปาหมายการพัฒนาหลัก มี 3 ประการ ไดแก 
1) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของ
คนไทย 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาการเรียนรูอยางทั่วถึง มี
คุณภาพ และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มี 4 
แนวทางหลัก ประกอบดวย 1) พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม  ที่ มีนิ สั ย ใฝ รู  สามารถเรียนรู ด วยตนเอง
และแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม ที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
เปนวิชาชีพที่มีคุณคา มีกระบวนการผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 3) พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม ใหมีคุณภาพ
และพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆ สําหรับทุกคน และ 
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงการ
กระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน และมี
ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง กําหนดไวสําหรับการประเมินผลการ
ขับเคล่ือนใหบรรลุตามเปาประสงคการปฏิรูปการศึกษา
ในแตละดาน ดังนี้ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล 2) คนไทยใฝรู 3) คนไทยใฝดี และ 
4) คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได 

5 ขาวประกันคุณภาพการศึกษา พระจอมเกลาพระนครเหนือ. ขอเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561). หนา 1

6 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) หนา 5-6

กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ระดับนโยบาย ไดแก คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กขป.) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนประธาน เลขาธิการสภาการศึกษา เปน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการท้ังสองชุด จัดต้ัง
ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคล่ือน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 มีผล
บังคับใชเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 5 ป และใหยุบเลิกเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 

คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี 6 ชุด 
ทําหนาท่ีขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาแตละดานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู รองศาสตราจารย
วรากรณ สามโกเศศ เปนประธาน ดานการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู คุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา เปนประธาน ดานการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เปน
ประธาน คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด มีหนาที่จัดทําขอเสนอ
นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาการดําเนินงาน และรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ 
นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ไดแก ดานการ
จัดทําแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน มีหนาท่ีจัดทํา
แผนงบประมาณเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง รวมทั้งเสนอแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อ เสนอของบประมาณ  ดานคุรุศึกษาแหงชาติ  
รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ เปนประธาน 
ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนการผลิต การพัฒนาและ
การใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
และดานการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมืองดี ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน 
ทําหนาท่ีเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองท่ีดี และผลักดัน 
ขับเคล่ือน ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนํานโยบาย
และยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินผล
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ระดับปฏิบัติ

สถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานระดับชาติ 
ทําหนาที่ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ประกันและ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสถาบันผลิตและพัฒนาครู 
และพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ เปนหนวยงาน
ระดับชาติที่มีการบริหารจัดการอยางอิสระ ทําหนาท่ี
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประเมินและใหการรับรอง
สมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานและเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติและ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เปนหนวยงานกลาง 
ทําหนาที่เสนอนโยบาย สงเสริมและประสานการวิจัย 
พัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สนับสนุนการผลิต การวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีสถานีโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษาในการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิตที่ปรับจาก
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทําหนาที่จัดตั้งศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ
การเรียนรูที่เหมาะสมในทุกพื้นที่ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
หนวยงานประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในระดับชาติ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนหนวยงาน
รับผิดชอบการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา
สูเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา สงเสริมการศึกษาทางเลือก 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักการและแนวทาง
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ 
และนโยบายรัฐบาล พรอมทั้งพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การเงินการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา และกฎหมายการศึกษา

การดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีความ

กาวหนาในหลายดาน อาทิ ยกรางยุทธศาสตรพัฒนาการ
ศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองดี พ.ศ. 2553 - 25617

ยกราง Road Map ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง8

จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขณะน้ีอยู
ระหวางปรับปรุงใหสมบูรณครบถวนมากย่ิงข้ึน สวนการ
จัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
แหงชาติ สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแหงชาติอยู
ระหวางดําเนินการ

การปฏิรูปการศึกษากับการสรางสังคม
คุณภาพ

ในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก 
ปรากฏวา ผลการทดสอบวิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ย
ทั่วประเทศอยูที่รอยละ 30 - 40 ทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ขีดความสามารถในการแขงขันระดับ
นานาชาติดานการศึกษาลดลงในชวง 3 ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ประเทศไทย
อยูในลําดับท่ี 43 - 47 ซึ่งเปนกลุมประเทศลําดับทาย
ของประเทศท้ังหมดที่มีการวัดผล ขณะเดียวกัน ขอมูล
จากการประเมินผลการจัดการศึกษาขององคกรความรวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ป 2543 - 2549 ภายใต
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ9 พบวา เด็กไทย
มีคะแนนเฉล่ียในดานการอาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรอยูที่ 300 - 400 คะแนน ซึ่งตํ่ากวาคา
มาตรฐานที่เปน 500 คะแนน สะทอนวาเด็กไทยมีความรู

7 คณะอนุกรรมการ กนป. ดานพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี. 
รางยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองดี พ.ศ. 2553 - 
2561. หนา 6 - 10

8 ราง Road Map ปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ประกอบดวย 4 แผนหลัก 
ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม แผนพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และแผน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

9 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International 
Student Assessment : PISA) มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินวานักเรียนที่
เปนเยาวชนอายุ 15 ปขึ้นไป ของประเทศในกลุม OECD เปนหลัก อยางไร
ก็ตาม ประเทศนอกกลุม OECD อีกหลายประเทศตองการเขารวมโครงการฯ 
เชน จีน - ฮองกง ไทย อินโดนีเซีย เปรู  การประเมินฯ นี้ จะพิจารณาวา
นักเรียนจะไดรับการเตรียมพรอมความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปน
ประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต และมีสวนรวมสรางสังคมไดหรือไม เพียงใด 
หลักสําคัญของ PISA คือ การประเมินการรูหนังสือ (Literacy) ที่เนน
ความสามารถเขาใจในระดับการติดตอสื่อสารและทําใหทํางานไดสมบูรณ 
เพื่อปรับตัวใหเขากับโลกท่ีเปล่ียนแปลง เพราะถือวานักเรียนไมสามารถ
เรียนรูทุกอยางจากโรงเรียน แตการศึกษาตองให “ฐานราก” ที่มั่นคง ใหเปน
ผูเรียนสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางตอเนื่อง
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และทักษะท่ีจําเปนไมเพียงพอจะเปนรากฐานในการปรับ
ตัวใหเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
2552 - 2561) มุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา เพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรูที่สัมพันธ
กับการพัฒนาประเทศ ผลิตครูที่มีคุณภาพ วิจัย พัฒนา 
และใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อพัฒนาการศึกษา ประกัน
และรับรองมาตรฐานผูเรียน รวมทั้งขยายการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งเปนทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในแนวทางการสรางโอกาส
การเรียนรูอยางตอเน่ืองใหคนทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรูและองคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่ เปน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาและความรูใหม โดยสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูและนิสัยใฝรูตั้ งแตวัยเด็ก ควบคูกับการ
สงเสริมใหองคกรและสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรู
อยางสรางสรรค สรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
ทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน10

บทสรุป

การปฏิรูปการศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา สงเสริมและยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพที่มี
คุณคา การปฏิรูปการศึกษารอบแรกเปนเพียงการปรับ
โครงสรางและการจัดการศึกษาในระบบ แตการปฏิรูป
การศึกษารอบสอง เนนคุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
พรอมทั้งมีตัวชี้วัด และกลไกในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
เปนการพัฒนาท่ีมุงหวังใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีความสุข 
มีความสามารถ ใฝรู ใฝดี คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
กาวไกลสูสากล และมีความเปนพลเมืองท่ีสมบูรณ พรอมมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 

10  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (ราง) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สวนท่ี 2 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน, หนา 57
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บทนํา

บานเปร็ดใน ตําบลหวงนํ้าขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด เปนชุมชนชายฝงทะเลดานอาวไทยแหงหนึ่ง 
ที่ผานประสบการณจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวนํ้า อันเปนผลมาจาก

การทําลายปาท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมคนท่ีพ่ึงปาเปนแหลงทํามาหากิน ทําใหชาวบาน
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาปา และไดรวมมือกันในการดูแลรักษาปา สงผลใหเกิดความรักและ
หวงแหนในทองถิ่นและสรางสังคมที่เขมแข็งผานการแกปญหารวมกันทั้งชุมชน และนําชุมชนสูสังคมคุณภาพ
ที่ประชาชนมีความมั่นคงทางดานอาชีพและเศรษฐกิจ การดูแลคนยากจนในชุมชนใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
ราบรื่นรวมกันในสังคม มีการรวมพลังคนในชุมชนและสงมอบภารกิจสวนรวมของชุมชนสูเยาวชนรุนตอรุนให
สืบเนื่องกันไป ณ วันนี้ ชุมชนบานเปร็ดในจึงเปนความภาคภูมิใจที่ไดเปนเปนตนแบบของชุมชนเขมแข็งใหกับ
ชุมชนตางๆ ไดศึกษาปจจัยความสําเร็จเพื่อประยุกตใชกับภูมิสังคมของแตละชุมชน

   

สัมปทานปา จุดเร่ิมตนของการทําลายปาชายเลน

ปาชายเลนบานเปร็ดในมีพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบานใชประโยชน
มาแตอดีต ชาวบานใชประโยชนจากปาเพื่อยังชีพ มีทั้งการจับกุง หอย ปู ปลา และการใชประโยชนจากตนไม ตอมา
รัฐใหสัมปทานปากับบริษัทเอกชน กอใหเกิดปญหาการทําลายปาชายเลนอยางรวดเร็ว เกิดการฉกฉวยผลประโยชน 
สรางความรํ่ารวยใหแกคนบางกลุม 

สัมปทานปาเริ่มขึ้นในป 2484 และดําเนินเรื่อยมาจนถึงป 2525 ที่ชาวบานพบวามีการทําสัมปทานนอกพื้นที่ 
และลวงลํ้าเขาในปาใชสอยของชุมชน เมื่อตัดไมก็ไมปลูกทดแทน แกนนําชาวบานจึงรองเรียน ทําใหตัวแทนบริษัท
สัมปทานและผูมีอิทธิพลทองถิ่น แกปญหาโดยจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาปาชายเลนแบบยั่งยืน ปาบกปลูกตนไม 
ปาชายเลนเล้ียงปูและปลาในพ้ืนท่ี โดยอางวาโครงการน้ีไดรับอนุญาตจากกรมปาไม ชาวบานหลงเช่ือยอมลงช่ือสนับสนุน 

  
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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แตในทางปฏิบัติ นายทุนขุดคันคูนํ้ากั้นนํ้าเค็ม เพื่อ
ทําลายระบบนิเวศปาชายเลนซ่ึงจะมีนํ้าข้ึนน้ําลงในแตละ
วัน ตนไมในปาตายไปเปนจํานวนมาก จากนั้นถางพื้นท่ี
บริเวณคลอง 7 ทําเปนนากุง จึงเกิดการตอสูเรียกรองเปน
ระยะเวลาเกือบหนึ่งปจนชาวบานไดรับชัยชนะ สามารถ
เปดประตูนํ้าในนากุงไดสําเร็จ แตในเวลานั้น ชาวบาน
เกือบทุกครอบครัวเอาเงินไปลงทุนกับนากุงแลว เปนการ
ทําแบบไมมีระบบที่ถูกตอง นํ้าเสียจากนากุงไหลลงปา
ชายเลน ระบบนิเวศที่เคยหลากหลายจึงเสื่อมโทรม สงผล
โดยตรงตอสัตวนํ้าที่ตองอาศัยปาชายเลนท่ีเปนท้ังแหลง
อาหาร ที่อยูอาศัย และเปนแหลงผสมพันธุของกุง หอย ปู 
ปลา เมื่อปาชายเลนถูกทําลาย สงผลใหสัตวนํ้าลดจํานวน
ลง ปริมาณสัตวนํ้าที่ชาวบานจับไดนอยลง ไมสามารถหา
เลี้ยงครอบครัวไดเพียงพอเหมือนแตกอน จนกระทั่งป 
2534 สภาพแวดลอมเขาสูภาวะวิกฤต ประกอบกับราคา
กุงตกตํ่า ทําใหชาวบานมีหนี้สินเปนจํานวนมาก 

การทําลายปาชายเลนไดสงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง ชาวบานเปร็ดในจึง
เรียนรูวา การทําลายปาก็เปรียบเหมือนกับการทําลาย
แหลงรายได ชาวบานไดตระหนักถึงผลเสียที่เกิดข้ึน 
จึงเริ่มมีการรวมกลุมปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไข
ปญหาเพื่อที่จะรักษาปาชายเลนของหมูบานไว1

นายอําพร แพทยศาสตร ผูใหญบานเปร็ดในและ
ประธานกลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน 
กลาวถึงจุดเปล่ียนทางความคิดของชาวบานทุกคนวา2

“เมื่อถึงวันหนึ่งที่ชาวบานรูแลววากําลังจะมา
ถึงทางตัน คนที่เคยเห็นไมตรงกัน เคยขัดแยงกันเรื่อง
สัมปทานปา เร่ืองนากุงก็ตองหันหนามาหากัน พวกเรา
ออกไปเดินขบวนเรียกรองต างๆ  ทั้ งผ านรั ฐบาล 
ผูวาราชการจังหวัด หลังจากเหตุการณครั้งนี้ทําใหชุมชน
เกิดจิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษปาชายเลนอยางจริงจัง
สุดทายเราคิดวาตองเริ่มจากตัวเองกอน กลุมอนุรักษและ
พัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดในจึงเกิดขึ้น ทางหนึ่ง
เราก็พยายามผลักดันกลุมนายทุนออกจากปาชายเลน 

1 ปาชายเลนบานเปร็ดใน : ทฤษฎีชุมชนเขมแข็งเมื่อทรัพยากรสมบูรณ  เขาถึง
จาก  www.thaingo.org,สืบคนเมื่อมีนาคม 2554

2 อําพร แพทยศาสตร ผูใหญบานเปร็ดในและประธานกลุมอนุรักษและ
พัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน,โครงการศึกษาบทบาทตอการเสริมสราง
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : ชุมชน/ประชาชน, สัมภาษณ 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2552

ในสภาพบีบคั้นเรารวมมือรวมใจกัน มีการวางแผนและ
การประสานกัน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ กอใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูในการแกไขปญหารวมกันของชุมชน” 

นอกจากนี้ในระยะตอมาชาวบานยังตองเผชิญ
กับแนวคิดการพัฒนาปาของหนวยงานภาครัฐท่ีตองการ
สางปาใหโปรง ใหแสงแดดเขาถึงและปลูกตนไมใหมเสริม 
วิธีนี้ตองมีการถางปาและเผาปาบางสวน ซึ่งเปนแนวคิด
ที่สวนทางกับชาวบานท่ีมองวาปาธรรมชาติมีหลายชั้นปา 
และมีความหลากหลายของระบบพันธุพืช เปนระบบ
นิเวศตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ เปน “หมอขาว” ของชาวบานเปร็ดใน
จึงควรปลอยใหธรรมชาติดูแลความสมดุลเอง ไมจําเปนตอง
สางใหเกิดความสวยงาม ชาวบานจึงตอสูดวยการปดปา
และขอเจรจากับภาครัฐ จนไดขอยุติใหหยุดการดําเนิน
โครงการสางปาในพื้นที่ปาชายเลนบานเปร็ดใน

การดูแลปาชายเลน 12,000 ไร อยางจริงจังมา
ตอเนื่องนานนับสิบป ในท่ีสุด บานเปร็ดในจึงกลายเปน
ชุมชนอนุรักษที่รวมกันฝาฟนอุปสรรคตางๆเพื่อรักษา
ปาชายเลน และฟนฟูสภาพท่ีเส่ือมโทรมใหกลับคืนมาเปน
ปาชายเลนที่สมบูรณเปนอันดับ 2 ของประเทศ และเปน
ลําดับท่ี 20 กวาของโลก รวมทั้งไดขยายเครือขายไปยัง
ชุมชนอื่นๆ โดยใชปาชายเลนเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติ 
ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนรักษาปาชายเลนและ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการรักและหวงแหนปาชายเลน

กาวขามวิกฤตดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม

การแกปญหาปาชายเลนที่ถูกบุกรุกทําลาย
จนกระท่ังสามารถพลิกฟนและคงความอุดมสมบูรณดังเดิม 
ชาวชุมชนบานเปร็ดในไดสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ที่อาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู
และการจัดการตามแนวพระราชดําริ รวมกับการใชหลัก
ธรรมะเปนเครื่องมือนําทางที่สอนใหชาวบานคิดเปน
ทําเปน สามารถวิเคราะหปญหาท่ีนําไปสูการดําเนินชีวิต
ในลักษณะมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางเกื้อกูลกัน และเนนการพัฒนาบนพื้นฐานความ
แตกตางและหลากหลายทางธรรมชาติ 

ชาวบานไดกําหนดกฎเกณฑรวมกันเรียกวา 
“ธรรมนูญการรักษาปา” ใหมีการปลูกปาและหามชาวบาน
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ในชุมชนไมใหใชไมจากพ้ืนที่จากปาชายเลน  ในป 2537 
สัมปทานปาชายเลนยุติ ชาวบานเห็นรวมกันใหผนวก
เรื่องการหามตัดไมไวในกฎระเบียบของชุมชนดวย 
โดยเริ่มพูดคุยกับกลุมผูนําชาวบานในการเชื่อมโยงการ
ทํามาหากินกับการฟนฟูธรรมชาติ นากุงที่ลมสลายทําให
ชุมชนมีหน้ีสูงรวมกันถึง 30 ลานบาท ผูใหญอําพรฯ 
ผลักดันใหเกิดกลุมสัจจะออมทรัพย
ในป  2538 ขณะเ ดียวกัน  ก็
ลาดตระเวนการลักลอบตัดไมเพ่ือ
เผาถาน การทํางานรวมกันทําให
เกิดการรวมตัวเปน “กลุมอนุรักษ
และพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน” 
ในป 2541 มีชาวบานหมู 2 ทุกคน
เปนสมาชิก 

กิจกรรมหลักของกลุม
อนุรักษฯ ประกอบดวย (1) จัด
เวรยามผลัดเปล่ียนกันสอดสอง
ดูแลปา แบงเขตดูแลรับผิดชอบ
ออกเปน 6 กลุม ดูแลปาในเขต 3 
คลอง ที่ เปนแหลงประมงของ
ชาวบาน (2) จัดกิจกรรมที่นํามาซึ่ง
เงินออมทรัพยและแกปญหาความ
ยากจน อาทิ กจิกรรมอนุรกัษปแูสม 
โดยรณรงคใหชาวบาน “หยุดจับรอย คอยจับลาน” 
โดยการหยุดจับปูแสมในคืนแรม 4-5-6 คํ่า เพียง 3 คืน ใน
เดือน 11 หรือเดือนตุลาคม เพราะเปนชวงที่ปูแสมวางไข
และเปนตัวออน แนวคิด “หยุดจับรอย คอยจับลาน” 
กลายเปนตนแบบท่ีนําไปใชในหมูบานแนวปาชายเลน
หลายแหงในจังหวัดตราด3

จากความรวมมือดูแลปาชายเลนจนผลผลิต
ในปาเพิ่มพูน ทําใหชาวบานสามารถปลดหนี้สินของทั้ง
ชุมชนจาก 30 ลานบาท เหลือ 10 ลานบาท มีเงินออม
เดือนละ 60,000 บาท เปนเงินที่ไดจากผลผลิตในปาชาย
เลน เมื่อทรัพยากรในพ้ืนที่ปาชายเลนสมบูรณขึ้น จึงจัด
ตั้งสหกรณแปรรูปอาหารบานเปร็ดใน เพื่อที่จะรองรับ
ทรัพยากรที่เหลือจากการบริโภค ริเริ่มทดลองทําปูแสมใส
กระปองนําไปจําหนายในพ้ืนที่ภาคอีสาน นอกจากน้ี ได

3 ปาชายเลนบานเปร็ดใน : ทฤษฎีชุมชนเขมแข็งเมื่อทรัพยากรสมบูรณ  เขาถึง
จาก  www.thaingo.org,สืบคนเมื่อมีนาคม 2554

จัดกิจกรรมทองเท่ียวเพ่ือศึกษาระบบนิเวศของปาชายเลน 
วิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบาน สามารถท่ีจะลงไปจับปลา
ปูรวมกับชาวบานได รวมถึงไมละเลยท่ีจะสรางคนรุนใหม
สืบสานภารกิจที่วางรากฐานไว โดยใหเด็กๆ ในชุมชน
ทําหนาท่ี “ยุวทูตปาชายเลน” คอยตอนรับและแนะนํา
นักทองเท่ียวหรือผูมาศึกษาดูงานเก่ียวกับปาชายเลน 

เปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการ
อนุรักษใหแกเด็กๆ อีกทางหนึ่ง

น อ ก จ า ก นี้  ค ว า ม
อุดมสมบูรณของระบบนิเวศใน
ปาชายเลนทําใหชาวเปร็ดใน
สามารถเก็บนํ้าผึ้งในปาชายเลน 
12,000 ไร ในชวงเดือน 4 – 5 ได
ปละกวา 2,000 ขวดกลม และ
มาวันนี้พี่นองจากหมูบานอ่ืนๆ 
ตองเขามาจับปูแสมในปาของ
เปร็ดใน เพราะปาผืนอื่นที่ถูกสาง
ไปไมมีใหจับแลว ปจจุบัน กติกา
การหามเด็ดขาด ไมใหมีการตัด
ตนไมในปาชายเลน จะยกเวนให
กับประชาชนในชุมชนท่ีจําเปน
ตองซอมแซมบานเรือน หรือคน
ยากจนท่ีตองใชไมปลูกสรางที่อยู

อาศัยเทานั้นที่จะไดรับอนุญาตเปนแตละกรณี

“เตายาง” งานวิจัยชุมชนสูภูมิปญญา
ปองกันการพังทลายหนาทะเล 

อยางไรก็ตาม ปญหาที่หนักหนวงกวาการ
ทําลายปาโดยนายทุนที่ชุมชนบานเปร็ดในตองเผชิญใน
ระยะตอมาเปนการกัดเซาะแนวปาท่ีเกิดจากในทะเลคล่ืน 
ทั้งที่เกิดข้ึนจากลมมรสุมที่ทําใหความแรงของคลื่นเซาะ
ชายฝงพังลงมา และเกิดการโคนตนไมและดินบริเวณแนว
ชายฝง และผลจากเรืออวนรุนและเรือคราดหอย ที่เขามา
ถึงชายฝงเกิดการกวนดินในระหวางคราดหอย

ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการรวมกลุมของคนในชุมชน
ใหมีสวนรวมในการสนับสนุนการทําแปลงวิจัยทรัพยากร
ชายฝง เพื่อศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล หาสาเหตุของ
ปญหา วิธีแกไขปญหา และปองกันปญหาในอนาคต 
นํามาสูแนวคิดในการทําเตายางเพื่อปองกันไมใหคล่ืน
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กัดเซาะเขามาสรางความเสียหายใหแกปาชายเลนและที่
ทาํกิน โดย “เตายาง” นัน้ เปนภมูปิญญาชาวบานทีถ่กูนาํมา
ใชเพ่ือปองกันการทําลายแนวปาชายเลนของคลื่น เพื่อ
ลดความรุนแรงของการทําลายปา โดยนํายางรถยนตใช
แลวจํานวน 4 เสนประกบกัน 4 ดาน รัดดวยเชือก 
ยางเสนท่ี 5 เปนฐานลางทําใหเหมือนลูกเตา เทปูนท่ีฐานยาง
เสนลางใหเตามีการถวงนํ้าหนัก4

นายศุภกิจ หวงนํ้า กรรมการกลุมอนุรักษและ
พัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน กลาวถึงสถานการณการ
กัดเซาะของคลื่นและการใชเตายางเพ่ือแกปญหาวา5

“ในตําบลหวงน้ําขาวมีความรุนแรงมากในสอง
หมูบาน คือหมู 2 และหมู 3 ไดแก เปร็ดในกับอาวกูด 
ระยะทางที่ยังไมไดทําแนวปองกันมี 5 กิโลเมตร กําลัง
ทําเรื่องขอความชวยเหลือดานภัยพิบัติเพราะพังมากจน
ปาชายเลนหายหมดท้ังแผนดินท้ังปา การกัดเซาะเร่ิมยอนไป
ซัก 10 กวาป ชวงรุนแรงก็ประมาณ 8-9 ป พื้นที่ที่กินปา
ประมาณ 40-60 เมตร เมื่อกอนปาจะคอยๆ เอียงลงไป
เรื่อยๆ มีลูกไมปาแสมเต็มธรรมชาติ จะงอกลงในทะเล
ตลอด แตมาระยะหลัง ปาพวกน้ีไมงอก ปรากฏวาคล่ืน
กัดเซาะปาพังหมด สมัยกอนมีช้ันไมแนวชายฝง ซึ่งมี
ตนแสมเปนหลัก แตตอนน้ีแสมหมดแลว และจะเขาไป
ถึงชั้นปาโกงกาง ถาปาโกงกางถูกโคนหมด ไมที่เปนไม
กันชนเริ่มหมด ถาไมกันชนหมดเม่ือไร ความรุนแรงจะ
หนักเขาไปกวานี้อีก ตอนน้ีดานคลอง 7-15 หนักมาก
ถูกกัดเซาะไปแลวประมาณ 5 กิโลเมตร สถานการณรุนแรงมาก
เลยตองการทําตรงนี้กอน เพราะตองใชเวลาเปน 1-2 ป 
ถึงจะทําหมด การวางเตายางปรากฏวาชะลอไดมาก 

เตายางยังเปนวิธีการแกปาพังจากเรือคราด
หอย เราเจียดเงินหมูบานมาทํา แลวโยนไปตามแนวชายฝง 
เพื่อลดแรงคล่ืน พื้นที่ที่โยนเตายางมีประมาณ 8 กิโลเมตร 
จากหนาคลอง 7 ซึ่งก็กลายเปนปราการก้ันเรือคราดหอย 
เมื่อเรือคราดหอยไม เขา ดินในคลองสูงขึ้น สภาพ
ปาอุดมสมบูรณ และเตายางก็กลายเปนบานปลาชาว
บานเปร็ดในเชื้อเชิญใหกลุมที่ทําเรือประมงไมเหมาะสม
มาตกปลา เพ่ือทดแทนการเลิกใชอุปกรณจับสัตวนํ้าที่

4 ปาสรางชุมชน ชุมชนสรางปา หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว,กลุม
อนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด ,กรุงเทพ .
พฤศจิกายน 2551

5 ปาชายเลนบานเปร็ดใน : ทฤษฎีชุมชนเขมแข็งเมื่อทรัพยากรสมบูรณ  เขาถึง
จาก  www.thaingo.org,สืบคนเมื่อมีนาคม 2554

ไมเหมาะสม การเลิกใชเรือคราดหอย แตหันมาใชวิธีเก็บ
แบบพ้ืนบาน เพิ่มปริมาณหอยแครง เรื่องน้ีก็มีการเก็บ
ขอมูลไวดวย อาจจะหาไดไมมากเทากับใชเรือ แตอยาง
นอยก็มีสัตวนํ้าใหกินตลอด ปาไมเสียหาย และก็ตองไม
เปลืองคานํ้ามัน สันติภาพและมิตรภาพเกิดข้ึนจากงาน
วิจัยและความเอื้ออาทร”

สภาพปาและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ขึ้นไมเพียงสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน แต
ทําใหสังคมดีขึ้นดวย การลักขโมยหมดส้ินไป ชาวบานอยู
รวมกันอยางสงบสุข เรียบงาย และเอ้ือเฟอเผื่อแผ เกิด
สังคมสามัคคี เปนพลังรวมกันพัฒนาชุมชน

  

เตายาง (บานปลา) เพื่อชะลอคลื่นกัดเซาะชายฝง

ถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชน

ประสบการณการตอสูและความสําเร็จในการ
ฟนฟูระบบนิเวศ ทําใหบานเปร็ดในกลายเปนแหลงเรียน
รูตัวอยาง ปจจุบัน มีนักวิชาการ กลุม องคกร นักศึกษา
เขามารวมกิจกรรมกับชุมชนเปนจํานวนมาก จึงทําเร่ือง
ของบประมาณจากกองทุนเพ่ือการลงทุนเพื่อสังคม มา
สรางสะพานเปนทางเดินถึงชายทะเลได สามารถเยี่ยมชม
พื้นที่ปาในระหวางคลอง 7 ปาที่ถูกทําลายเพิ่งฟนฟูขึ้นมา 
มีซุมไวนั่งพัก จัดเปนศูนยการเรียนรูที่มีนักเรียนนักศึกษา
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จากหลายสถาบันเขามาศึกษาปาชายเลนและระบบ
นิเวศน ชุมชนบานเปร็ดในไดรับรางวัลดานชุมชนเขมแข็ง
จากหลายหนวยงาน อาทิ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 1 
ป 2542 (ประเภทชุมชน) 

ความสําเร็จของบานเปร็ดในยังถือเปนแบบ
อยางของการจัดการพื้นที่ปาที่ชวยลดปญหาภาวะโลก
รอน เนื่องจากผลการวิจัยในโครงการการพัฒนาตัวช้ีวัด
การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปญหา
โลกรอนภายใตแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก พบวา 
ชุมชนบานเปร็ดใน สามารถรักษาปาและดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดได 1,200 ตัน หากคํานวณจาก
จํานวน ประชากร 591 คน พบวาชาวเปร็ดในดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด กลับได 2 ตันตอคนตอป นอกจากน้ี 
ชาวบานมีการดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้ง
ยังเปนชุมชนที่สะทอนใหเห็นถึงเขมแข็งและสามัคคีของ 
ชุมชนที่มีความพยายามมุงมั่นในการขยายฐานทรัพยากร
ปาชายเลนใหครอบคลุมพื้นที่ใกลเคียง 

ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ี อภีษฎา คุณาพรธรรม 
ไดส รุปไว ในรายงานการศึกษาเรื่อง  “การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเครือขายองคกร
ชุมชน : กรณีศึกษา กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน
บานเปร็ดใน จังหวัดตราด” วาแนวทางกระบวนการ
จัดการปาชายเลนอยางย่ังยืนของกลุมอนุรักษฯ ประกอบ
ดวย 3 กระบวนการ ไดแก6

1.  การพัฒนาประชาสังคมในชุมชน การแก
ปญหาปาชายเลนถูกทําลายของชุมชนบานเปร็ดในไดเนน
และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชาวบาน โดย
พัฒนากระบวนการกลุมขึ้นมาเปนองคกรชุมชนที่เรียก
วา “กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน” 
เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูใหชาวบานเกิดจิตสํานึก
ในคุณคาและประโยชนของปาชายเลน รวมทั้งไดขยาย
เครือขาย ตลอดจนสรางภาคีความรวมมือกับภาคสวนตางๆ 
ปจจัยที่เอื้อใหกลุมอนุรักษฯ กาวไปสูการเปนองคกร
ชุมชนที่สามารถจัดการปาชายเลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ไดแก 1) การผานวิกฤติทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

6 อภีษฎา คุณาพรธรรม,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เครือขายองคกรชุมชน : กรณีศึกษา กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบาน
เปร็ดใน จังหวัดตราด,วิทยานิพนธ (ศศ.ม.),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551

2) การมีผูนําที่มีศักยภาพ และ 3) ความสัมพันธทางสังคม
ของชุมชนที่มีลักษณะเครือญาติ

  

2. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชุมชน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเปนกระบวนการผลิตที่
ไมทําลายระบบนิเวศ เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
2) มีการควบคุมทางสังคม ดวยการกําหนดขอตกลงใน
การใชประโยชนจากปาชายเลนและสัตวนํ้าเพื่อใหชุมชน
สามารถใชประโยชนไดอยางยาวนานและไมจบสิ้น 3) มี
การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น โดยจัดใหมีการเรียนการสอน
หลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียน และ 4) การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการและกองทุนเพื่อการดูแลปาชายเลน เพื่อให
สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ

3. การจัดระเบียบสั งคมและการจัดทํ า
แผนการจัดการปาชายเลน เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมเก่ียวกับการใชประโยชนจากปาชายเลน 
ประกอบดวย 1) การควบคุมภายใน ไดแก การสราง
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึก
และตระหนักถึงคุณคาและประโยชนของปาชายเลน 
โดยผานกิจกรรมการอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การดูงานอยางตอเนื่อง และ 2) การควบคุมภายนอก 
ไดแก การกําหนดบทลงโทษทางสังคมโดยใชศีลธรรม 
จารีต ประเพณีเปนพื้นฐานในการลงโทษผูฝาฝน
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ชุมชนคุณภาพ สังคมคุณภาพ

แนวทางการสรางความเขมแข็งของชุมชนบาน
เปร็ดใน เปนตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนวา การสราง 
“สังคมคุณภาพ” ไมวาจะเปนในระดับใดน้ัน สามารถ
ทําใหเกิดขึ้นไดจริง  โดยเฉพาะหากคนในชุมชนรวมแรง
รวมใจกันสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้น ดังที่ชาวบาน
เปร็ดในมุงสรางสังคมคุณภาพของตนใน 4 ดาน ดังนี้

1. พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ โดยบูรณาการ
ผลผลิตจากความอุดมสมบูรณของปามาสรางความ
เขมแข็งดานเศรษฐกิจ อาทิ ธนาคารปูแสม บานปลา 
โครงการหยุดจับรอยคอยจับลาน ลดหนี้สินชุมชนดวย
ระบบสัจจะออมทรัพย ขณะเดียวกัน ไดวางแนวทาง
การใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนระบบ อาทิ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการดูแลปาชายเลน การกําหนดธรรมนูญปา 
ทําใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีมีอยูอยางยั่งยืน

2. ใหความสําคัญกับการชวยเหลือดูแลคนใน
ชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นมา และไมละเลย
ผูที่เดือดรอนหรือดอยโอกาส เห็นไดจากแมจะมีระเบียบ
ควบคุมการตัดไม แตก็อนุญาตใหผูที่จําเปนตองซอมแซม
บานเรือน หรือคนยากจนท่ีตองใชไมปลูกสรางท่ีอยูอาศัย
ตัดไมไปใชประโยชนตามความจําเปนได

3. มีการตัดสินใจรวมกันภายใตองคความรู
และการวิเคราะหแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม โดยใช
งานวิจัยเพื่อลดความขัดแยงทางความคิด และรวบรวม
ผลงานวิจัยเปนชุดความรูเชิงนวัตกรรมของชุมชนเพ่ือ
การรองรับสถานการณความผันผวนตางๆ ดังความสําเร็จ
ที่ชัดเจนในการนําเตายางมาแกปญหาชายฝงพังทลาย 

4. อยูรวมกันแบบเครือญาตินํามาสูการชวย
เหลือเกื้อกูลกัน ทําใหงายตอการกําหนดและปลูกฝง
แนวทางการดํารงชีวิตที่เหมาะสม ครอบครัวที่เขมแข็ง 
คนในชุมชนที่เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันเปนเกราะปองกัน
และลดสิ่งเราจากภายนอกที่มีผลกระทบตอชุมชนและ
เยาวชน  ตลอดจนเปนรากฐานสําคัญในการสรางคนรุน
ใหมขึ้นมาสืบสานภารกิจการสรางความย่ังยืนของชุมชน
ใหสืบทอดตอไป

ความสําเร็จของบานเปร็ดในในวันน้ี สะทอนให
เห็นวา สังคมคุณภาพไมใชสังคมท่ีไรปญหาโดยส้ินเชิง แตเปน
สังคมท่ีรูจักการแกปญหาท่ีเหมาะสมโดยใชประสบการณการ

เรียนรูจากอดีตและมองการณใหไกลไปขางหนา เตรียมพรอม
รับการเปล่ียนแปลง พ่ึงตนเองไดภายใตทุนทางสังคมและทุน
ทางธรรมชาติท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุป

ความเขมแข็งของบานเปร็ดในเกิดจากคนในชุมชน
รับรูปญหารวมกัน และรวมมือกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ทุกปญหารวมกันอยางจริงจัง และเม่ือไดแนวทาง
ดําเนินการแลว ทุกคนพยายามจะรักษากติกาตามกรอบท่ีวาง
รวมกันไว ไมมีใครละเมิด จนกระท่ังนําไปสูผลสําเร็จตามมา
ในท่ีสุด ปจจุบัน ชาวบานเปร็ดในยืนยันวาชุมชนของตนสงบ
เรียบรอย ไมมีมิจฉาชีพ เพราะทุกคนตางไมยากจนขนแคน
เกินไปนัก เน่ืองจากมีปาชายเลนเปนแหลงทํามาหากิน 
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนสะทอนเห็นวาการสรางความเขมแข็ง
ใหเกิดข้ึนกับชุมชนได ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบรวมกันของคนภายในชุมชนเอง โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบรวมกันในการเก็บรักษาทุนทางสังคมและ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไวรับมือกับความผันผวน
ตางๆ ท่ีจะถาโถมเขามาไดอยางมีพลัง 

  

เอกสารอางอิง

ปาชายเลนบานเปร็ดใน : ทฤษฎีชุมชนเขมแข็งเมื่อ
ทรัพยากรสมบูรณ  เขาถึงจาก  www.thaingo.org, 
สืบคนเมื่อมีนาคม 2554

ปาสรางชุมชน ชุมชนสรางปา หน่ึงทศวรรษรางวัลลูกโลก
สีเขียว,กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน 
จังหวัดตราด,กรุงเทพ.พฤศจิกายน 2551

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ,สํานักประเมินผลและเผยแพรการ
พัฒนา โครงการศึกษาบทบาทตอการเสริมสราง
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : ชุมชน/
ประชาชน, สัมภาษณ,อําพร แพทยศาสตร ผูใหญ
บานเปร็ดในและประธานกลุมอนุรักษและพัฒนา
ปาชายเลนบานเปร็ดใน.วันที่ 25 สิงหาคม 2552

อภีษฎา คุณาพรธรรม,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของเครือขายองคกรชุมชน : กรณี
ศึกษา กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน 
จังหวัดตราด,วิทยานิพนธ (ศศ.ม.),จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551
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บทนํา

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีตัวชี้วัดที่พิจารณาจากอัตราการเปล่ียนแปลงรายไดประชาชาติ และ ผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ ในการประเมินบทบาทของภาคเศรษฐกิจ ถือไดวาเปนเครื่องช้ีวัดที่ไดมาตรฐานสากล

และใชกันทั่วโลก แตเริ่มเปนที่ตระหนักวา เครื่องชี้วัดดังกลาว ไมสามารถตอบ “ความสุข” หรือ “ความอยูดีมีสุข” 
ของคนในสังคมได เพราะการมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ไมไดหมายความวาประชาชน
ในประเทศจะมีความสุขในระดับสูงตามไปดวย นักวิชาการจึงพยายามคิดหาวิธีการวัดความสุขท่ีสามารถคํานวณ
และ เปรียบเทียบได ทําใหมีหลากหลายวิธีในการวัดความสุข ที่สามารถสะทอนความสุขของคนในสังคม 

แนวคิดการวัดความสุข

นักวิชาการพยายามหาวิธีวัดความสุขของคน ที่
คํานึงถึงการอยูรวมกันอยางแบงปน เปนมิตรกับระบบ
นิเวศ และสามารถลดความเหล่ือมลํ้าระหวางคนรวยและ
คนจน ทําใหมีการริเริ่มแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข
ที่มาจากหลายกลุมนักวิชาการ ดังนี้

ความสุขมวลรวมประชาชาติ

กระแสแนวคิดเรื่องการวัดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) เร่ิม
กอตัวเมื่อป พ.ศ. 2530 ในประเทศภูฏานที่อยูทางตอน
เหนือของเอเชียใต ที่ตองการพัฒนาประเทศดวยการ
สรางความสุขใหกับคนในชาติ สงผลใหเกิดความต่ืนตัวใน
การสรางความสุข และการวัดความสุขโดยพัฒนาเครื่อง
ชี้วัดความสุขและความอยูดีมีสุข 

การวัด¤ÇÒÁÊØ¢
ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี*

คอลัมน พิเศษ

  
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

นิยามความสุขและความอยูดีมีสุข 

ความสุข เปนเรื่องของจิตใจท่ีสะทอนความ
พึงพอใจในการดําเนินชีวิตของตน แตละบุคคลมีความสุข 
หรือไมมีความสุข อาจไมไดเกิดขึ้นจากการมีชีวิตที่สะดวก
สบายหรือไดรับบริการตางๆ ยกตัวอยาง คนในประเทศ
ภูฏานที่เปนตนแบบเร่ืองความสุขมวลรวมประชาชาติ 
หรือ Gross National Happiness - GNH มีความเปนอยู
อยางเรียบงาย ไมรํ่ารวยทางวัตถุ แตก็มีความสุข การวัด
ความสุขจึงเปนเร่ืองยากเพราะเปนเร่ืองระดับปจเจกท่ีมี
ปจจัยกําหนดระดับความสุขแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
ดังน้ัน นักวิชาการจึงใหความสนใจเร่ืองความสุขท่ีเช่ือมโยง
กับการพัฒนา 
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แนวความคิดของความ
สุขมวลรวมประชาชาติ ริเริ่มโดย
พระราชาธิบดีจิกเม ซิงเย วังซุก 
กษัตริยองคกอนแหงประเทศภูฎาน
โดยนําหลักการพัฒนา ท่ียึดคน
เปนศูนยกลางมาใชในการพัฒนา
ประเทศ ภายใตนโยบายสําคัญ 
4 ประการ ดังนี้ 1) การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 2) การอนุรักษสิ่ง
แวดลอม 3) การสงเสริมวัฒนธรรม 
และ 4) ธรรมาภิบาล 

การกําหนดตัวชี้ วัดความสุขมวลรวมของ
ประชากรภูฏาน ประกอบดวย 12 องคประกอบ ไดแก 
1) ความอยูดีมีสุขทางใจ ท่ีพิจารณาในดานสุขภาพ ความสุข
ทางวัตถุ ความสมดุลในดานงานกับชีวิต และสัมพันธภาพ 
2) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) การศึกษา 4) สุขภาวะ 
5) การใชเวลาและความสมดุล 6) การบริหารจัดการท่ีดี 
7) ความเขมแข็งของชุมชน 8) การดํารงไวซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 9) มาตรฐานการดํารงชีพ 
และ 10) เกษตรกรรม ที่สํารวจทุกป โดยเริ่ม
ดําเนินการในป 2550 

การดําเนินงานไดใชแบบสอบถามสํารวจ
ทัศนคติของประชาชนภูฎานตอองคประกอบ
ทั้งหมด มีเกณฑการวัดคาคะแนนต้ังแตคา 1 ที่
หมายถึงไมมีความสุข และคา 10 มีความสุขมาก 
ผลการสํารวจที่ผานมาสรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอความสุขของชาวภูฎาน ไดแก ความม่ันคง
ทางการเงิน มีมากถึงรอยละ 66 ของกลุมตัวอยาง ขณะท่ี
ปจจัยดานครอบครัว และสุขภาวะมีผลตอความสุขคิด
เปนรอยละ 44 และรอยละ 13 ของกลุมตัวอยาง 
ตามลําดับ สําหรับการบริหารจัดการท่ีดีและระบบสวัสดิการ
ของรัฐ มีผลตอความสุขของชาวภูฏานนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 11 

ดัชนีโลกมีสุข (Happy Planet Index : HPI) 

ศูนยศึกษาความเปนอยูท่ีดีแหงมูลนิธิเศรษฐกิจใหม 
(New economic Foundation—NEF) เปนผูคิดดัชนีโลก
มีสุข โดยพิจารณาวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
เปนเพียงตัวช้ีวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และไมรวมกิจกรรม
นอกระบบเศรษฐกิจ ท่ีทําใหสังคมโดยรวมมีความสุขและ

ความกินดีอยูดี 

ดัชนีโลกมีสุขมีแนวคิดท่ี
วา ความกินดีอยูดีของคนอยูบน
พื้นฐานของการใชทรัพยากรบน
โลกที่มีอยูอยางจํากัด โดยพิจารณา
ความสัมพันธระหวางความกินดี
อยูดีของคนกับทรัพยากรที่ตองใช 
ประเทศท่ีมีคาดัชนีสูงหมายความ
ถึงความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพตอ
ความอยูดีมีสุขของคน มีตัวชี้วัด

สําคัญ ไดแก อายุขัย ความพึงพอใจในชีวิต และรอยเทา
นิเวศ (Ecological footprint)1

ดังนั้น คาดัชนีโลกมีสุข เปนตนทุนทางนิเวศท่ี
ทําใหคนมีชีวิตยืนยาว มีความพอใจในชีวิตและมีความ
สุข ผลการจัดอันดับในป 25532 ปรากฏวา ประเทศ
คอสตาริกา มาเปนอันดับ 1 มีคาดัชนี HPI เปนรอยละ 

1 Ecological Footprint หรือ รอยเทานิเวศ ไดรับการริเริ่มและถูกนํามาใช
ครั้งแรกเมื่อป 2539 โดยนักวางแผนชุมชน 2 คนแหงมหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา การวัดรอยเทานิเวศมาจากความจริงมูลฐาน
ที่วา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดลวนตองอาศัยทรัพยากรจากระบบนิเวศเพ่ือการ
ดํารงอยูรอด การใชทรัพยากรจึงเปรียบเสมือนการประทับรองรอยของ
การใชชีวิตไวบนระบบนิเวศของโลก โดยรอยเทาใหญหมายถึงการบริโภค
ทรัพยากรที่มากกวารอยเทาเล็ก (มูลนิธิโลกสีเขียว, ศัพทสิ่งแวดลอม เขา
ถึงไดจาก http://www.greenworld.or.th/node/172 เขาถึงเม่ือ 24 
กุมภาพันธ 2554).

2 Wikiprogress statistic สืบคนจาก http://www.wikiprogress.org/
index.php/Happy_Planet_Index สืบคนเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2554

อายขุัย ความพึงพอใจในชีวติ
รอยเทานิเวศ
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76.12 ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน เชน เวียดนามอยู
ในอันดับที่ 5 ฟลิปปนส อันดับที่ 14 สําหรับประเทศไทย
อยูในอันดับที่ 41 ขณะที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาแมจะมี
มาตรฐานการครองชีพสูง แตก็ใชทรัพยากรเปนจํานวน
มาก ดังน้ัน คาดัชนีของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงอยู
อันดับที่ 114 ซึ่งตรงกันขามกับมูลคาของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ 

ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)

ดั ช นี สั น ติ ภ า พ โ ล ก  จั ด ทํ า โ ด ย ส ถ า บั น
เศรษฐศาสตรและสันติภาพ (Institute for Economics 
and Peace) รวมกับ The Economist Intelligent Unit 
เริ่มจากความพยายามที่จะวัดและเปรียบเทียบระดับ
ความสงบสุขของชาติและทวีปตางๆ จากน้ันมีการประชุม
หารือกับคณะผูเชี่ยวชาญสันติภาพระหวางประเทศจาก
สถาบันสันติภาพ เพ่ือหาตัวบงชี้ที่เหมาะสมมีทั้งหมด 
24 ตัวชี้วัด ในประเด็นความขัดแยงและความรุนแรง
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาวุธท่ีประชาชนถือครอง 
รายจายทางการทหารและสงคราม การใหความเคารพใน
สิทธิมนุษยชน และความไรเสถียรภาพทางการเมือง 

ดัชนีสันติภาพโลกเริ่มเผยแพรเมื่อป 2550 และ
ดําเนินการตอเน่ืองมาทุกป สําหรับป 2553 มีประเทศท่ี
เขารวมการจัดอันดับ 149 ประเทศ ประเทศท่ีมีความสงบ

สุขท่ีสุด 5 อันดับแรก  ไดแก นิวซีแลนด  ไอซแลนด ญี่ปุน 
ออสเตรีย และนอรเวย  และประเทศท่ีมีอันดับสุดทาย 4 
ประเทศ คือ อิรัก โซมาเลีย อัฟกานิสถาน และซูดาน จาก
การกําหนดคาคะแนนอยูระหวาง 1 ที่มีความสงบสุขมาก
ที่สุด จนถึง 5 มีความสงบสุขนอยที่สุด

สําหรับประเทศไทยในป 2553 อยูในอันดับที่ 
124 มีคะแนนเฉล่ีย 2.393 ตกลงมาจากป 2552 ที่อยู
อันดับท่ี 118 และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน
ในภูมิภาคอาเซียน ไทยอยูในอันดับท่ีตํ่ากวา มาเลเซีย 
(22) สิงคโปร (30) ลาว (34) เวียดนาม (38) อินโดนิเซีย 
(67) และ กัมพูชา (111) แตอยู ในลําดับท่ีสูงกวา 
ฟลิปปนส (130) และพมา (132) เทานั้น สําหรับภาพ
ลักษณของไทยท่ีทําใหคาคะแนนตํ่าไดแก อาชญากรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ความขัดแยงภายใน และ ความ
สัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน

ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย

สศช. ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขข้ึนเปน
ครั้งแรกในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่
ใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการ เปนองค
รวมและคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยเพ่ิมศักยภาพ
ของคนและใหคนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
การติดตามประเมินผลการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8 จึงวัดผลกระทบจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับตัวบุคคล 
รวมท้ังกอใหเกิดประโยชนและยกระดับความเปนอยู
ของประชาชน ดัชนีความอยูดีมีสุข มีองคประกอบอยู 
7 ดาน ไดแก (1) สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
(2) การศึกษา (3) ชีวิตการทํางาน (4) ชีวิตครอบครัว 
(5) การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน การกระจายรายได 
และสวัสดิการ (6) สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ 
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(7) ประชารัฐ3 สําหรับดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขไดนํามา
ใชวัดผลกระทบจากการพัฒนาจนกระทั่ ง เสร็จสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 -2549) 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 
2554) ที่เปาประสงคมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 
เปนการขยายแนวคิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข
มาเปนดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 
เพื่อเปนเครื่องมือติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนา
ที่มีตอคนในสังคมไทย บงชี้สถานะของประเทศและ
แนวโนมการเปล่ียนแปลง รวมท้ังสามารถนําไปใชปรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและกําหนดนโยบายใหเกิด
ความอยูเย็นเปนสุข   

หลักพ้ืนฐานการพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุข 
ยึดความสอดคลองกับวิสัยทัศนและกระบวนทรรศนการ
พัฒนาประเทศไทยท่ีมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และใหความสําคัญกับ
กระบวนการมีสวนรวมกับภาคีพัฒนา โดยจัดประชุมระดม
ความคิดแลกเปล่ียนประสบการณและเรียนรูรวมกันท้ังใน
ระดับสวนกลางและระดับชุมชนทองถ่ินในแตละภูมิภาค 
สามารถนําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิดพ้ืนฐานและ
องคประกอบของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 

“ความอยูเย็นเปนสุข” หมายถึง “สภาวะที่คน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพทั้งจิต กาย 
ปญญา ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
อยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตองดีงามนําไปสู
การอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวาง
คนกับธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม” และไดกําหนด
องคประกอบของความอยูเย็นเปนสุขไว 6 ดาน ไดแก 
การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจ
เปนธรรมและเขมแข็ง สภาพแวดลอมดีระบบนิเวศสมดุล 
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

(1) การมีสุขภาวะ  คนท่ีอยู เ ย็นเปนสุข  มี
รางกายแข็งแรง อายุยืนยาว สุขภาพจิตใจดี ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม “คิดเปน ทําเปน” มีความเปนเหตุ
เปนผล มีทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณคา อยูในสังคมได
อยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัว

3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 
วารสารเครื่องชี้วัดความอยูดีมีสุขและการวิเคราะหเชิงนโยบาย ฉบับที่ 1 
เลมท่ี 1 (ตุลาคม 2540)

และสังคมไดเต็มศักยภาพ มี 3 องคประกอบยอย ไดแก 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี คิดเปนทําเปน 

(2) เศรษฐกิจมีความเปนธรรมและเขมแข็ง มี
รายไดที่เพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมีงาน
ทําที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายได
ที่เปนธรรม ภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดในกลุม
ตางๆ อยางเปนธรรม แบงเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก 
การมีสัมมาชีพ เศรษฐกิจเขมแข็ง ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ

(3) ครอบครัวอบอุน ครอบครัวท่ีสมาชิกมีการ
ดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย มีความรักและความ
ผูกพันตอกัน ปฏิบัติบทบาทหนาที่ของตนไดอยางเหมาะ
สม มีการอบรมเล้ียงดูสมาชิกวัยเยาวใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ รวมท้ังดูแลผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข และดํารงความเปนครอบครัวไดอยางมี
คุณภาพ แบงเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก บทบาท
ครอบครัวที่เหมาะสม และสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว 

(4) ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนที่สามารถบริหาร
จัดการการพัฒนา และแกไขปญหาอยางมี เหตุผล 
ประชาชนและองคกรในชุมชนรวมมือ ชวยเหลือกัน 
เกื้อกูลและอยูรวมกันอยางสงบสุข มีภาคีการพัฒนาท่ี
มีบทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชน มีการสื่อสาร และ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถธํารง
ไวซึ่งคุณคา ของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่
เปนเอกลักษณของแตละชุมชนทองถ่ินและเอกลักษณ

“ความอยูเยน็เปนสุข”

6
องค 

ประกอบ

ปจจัยพ้ืน
ฐานรวม
ในการ
สรางสุข

การมีสุขภาวะ

เศรษฐกิจเปนธรรม
เขมแข็ง

ครอบครัวอบอุน

สังคม
ประชาธิปไตยมี
ธรรมาภบิาล

สภาพแวดลอมดี
ระบบนิเวศสมดุล

ชุมชนเขมแข็ง
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ความเปนไทย แบงเปน 3 องคประกอบยอย คือ ชุมชน
พ่ึงตนเองได ชุมชนเก้ือกูลกัน การมีสวนรวมของชุมชน 

(5) สภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล 
สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ที่ อยู อ า ศัยมั่ นคง  มีป ฏิสั ม พันธที่ ดี กั บ เ พ่ื อนบ าน 
และมีบริการสาธารณูปโภคเพียงพอ  ตลอดจนมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมท่ี
มีคุณภาพแบงเปน 4 องคประกอบยอย ดังนี้ ปจจัยพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ระบบนิเวศสมดุล 

(6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล คนมี
ศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ ยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนคนที่เทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติ 
ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนเองและเคารพในสิทธิ
และหนาที่ของคนอื่น มีระเบียบวินัย มีระบบธรรมาภิบาล
ที่รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกันและรวม
กันบริหารจัดการประเทศ เพ่ือใหเกิดการกระจายผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม นําไป
สูสังคมสมานฉันทมีสันติสุขอยางย่ังยืน แบงเปน 3 องค
ประกอบยอย คือ การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย สังคมที่
มีธรรมาภิบาล ความสมานฉันททางสังคม 

บทสรุป

แนวคิดการพัฒนาท่ีมุงสรางความสุขใหกับ
ประชาชนไดรับการพัฒนาตอเนื่องเปนรูปธรรมในระยะ
แรกเนนที่การเพ่ิมความสุขของปจเจก ภายใตการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได รวมท้ัง
พัฒนาคุณภาพคนผานระบบการเรียนรูและการใหบริการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึง แตในระยะหลังมีการประยุกตใช
แนวคิดความสุข และใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนเครื่องมือการพัฒนา เปนการพัฒนาแนวใหมที่ไม
ยึดติดกับการพัฒนากระแสหลักที่ใหความสําคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบเชิงลบตอสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอม เกิดชองวางระหวางคนรวยกับคน
ยากจน สังคมมีความเปราะบาง ปญหาศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม ขณะท่ีวิธีวัดความสุขไดพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ทั้งการวัดความเปนอยู ความรูสึกพึงพอใจหรือความสุข 
และสภาวะแวดลอมที่สรางความสุข 
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wikiprogress.org/ index.php/Happy_Planet_
Index สืบคนเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2554
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ÇÑ²¹¸ÃÃÁ-ÊÑ§¤Áä·Â1
ปภานัน วรวัฒนสกุล*

ความเปนมา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตระหนักถึงความสําคัญของการ
เลื่อนไหลทางวัฒนธรรมโลก ที่สงผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอวัฒนธรรมและสังคมไทย ซึ่งเปน

สวนสําคัญตอการเสริมสรางศักยภาพทุนมนุษย การเพ่ิมผลิตภาพทางสังคมบนรากฐานคุณคาทางวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งการเตรียมความพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาวอยางรูเทาทัน มีภูมิคุมกันท่ีเพียงพอ สศช. จึงมอบ
หมายใหสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดทํา “โครงการศึกษาวิจัยพลวัต
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของโลกท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม−สังคมไทย” โดยมีขอบเขตการศึกษา ไดแก 
1) วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมโลกท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมและสังคมไทย 2) วิเคราะห
ผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมโลกตอโครงสรางและรากฐานทางวัฒนธรรม−สังคมไทย ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับบุคคล และ 3) จัดทําขอเสนอประเด็นยุทธศาสตรในการบริหารจัดการเพ่ือใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางสมดุล ยั่งยนื

1 เรียบเรียงจากเอกสารรายงานฉบับสุดทาย “โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของโลกท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม−สังคมไทย” 
เสนอโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2553

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾ÅÇÑμ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§âÅ¡·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í

แนะนําโครงการวิจัย
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โครงการศึกษาวิจัยน้ี เปนการศึกษาบนฐานคิดของการประยุกตใชแนวทางที่เรียกวา “ทฤษฎีเชิง
วิพากษ” ควบคูกับระเบียบวิธี “การวิจัยเชิงสํารวจตรวจสอบ” โดยการสัมภาษณเชิงลึก เฉพาะกลุม เก็บขอมูล
แบบสอบถาม และระดมความคิดเห็นรวมกับผูนําความคิด/ผูเช่ียวชาญและภาคสวนท่ีเก่ียวของ นําไปสูการ
กําหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการวัฒนธรรม−สังคมไทยทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
ประเทศ และนานาชาติ มุงเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับวัฒนธรรมไทย ควบคูกับการสรางสมดุลของการไหลเวียน
ทางวัฒนธรรมท้ังระดับโลกและประเทศ

ผลการศึกษา

1. การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมโลกที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคมไทย โดย
ศึกษาพลวัตและแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของโลก ที่เกิดจากการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
หลายพื้นที่ที่มีเอกลักษณ พบวาวัฒนธรรมโลกไดปรับเปล่ียนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู “สังคมอุตสาหกรรม” 
ในราวปลายศตวรรษท่ี 18 และวิวัฒนาการเปน “สังคมฐานความรู” ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนแปลง
นี้สงผลกระทบตอคานิยมของโลกในการสรางความทันสมัย ความกลมกลืน เสรีภาพ และความเปนสากลที่เกิดขึ้น
ควบคูกับการไรพรมแดนของประเทศ

ผลกระทบจากการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมโลกสงผลกระทบตอวัฒนธรรมและสังคมไทย ใน 6 กระแสหลัก 
ไดแก วัฒนธรรมตามจริต/ตามใจฉัน อันเกิดจากการแขงขันในระบบทุนนิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรม
รําลึกที่สะทอนถึงการหวนรําลึกถึงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อคงจุดยืนและรักษาอัตลักษณ วัฒนธรรมเสมือนจริง 
วัฒนธรรมท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วัฒนธรรมสากล และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

2.  ผลกระทบจากการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมโลกตอโครงสรางและรากฐานทางวัฒนธรรม-สังคมไทย 
ทั้งในระดับประเทศและบุคคล การเลื่อนไหลระหวางวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมไทย เปนท้ังอุปสรรคและ
โอกาสตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมไทย ใน 4 ดาน ดังนี้ 

(1) วิถีชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม (2) ความสัมพันธกับบุคคลอื่น (3) กระบวนการเรียนรู และ 
(4) พฤติกรรมการบริโภค มีผลกระทบตอโครงสรางและรากฐานทางวัฒนธรรมและสังคมไทยใน 4 ระดับ 
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ระดับครอบครัว กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหบุคคล
ในครอบครัวสรางพ้ืนที่สวนตัวมากข้ึน และเกิดพฤติกรรมเส่ียงจากความกาวราวในกลุมเด็กและเยาวชน ขณะ
เดียวกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหระบบครอบครัวในอดีตที่ “ผูนอยคลอยตามผูใหญ” เปล่ียนเปน 
“ประชาธิปไตยในครอบครัว” ยอมรับฟงความคิดของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น

ระดับชุมชนทองถ่ิน วิถีชีวิตในชุมชนมีการบริโภคเกินตัว ใชชีวิตแบบตางคนตางอยู ละท้ิงถ่ินฐาน และ
หลงลืมอัตลักษณ ภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน ขณะเดียวกัน ไดเกิดกระแสการขับเคลื่อนใหเกิดการยอมรับใน
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม นํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาฟนฟูชุมชนทองถิ่นใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได

ระดับประเทศ ไทยรับวัฒนธรรมจากภายนอกไดงาย นําไปสูพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภค หลงใหล
ในวัฒนธรรมตางชาติ จนเปนภาวะคุกคามตอเสถียรภาพและความสมานฉันทของคนในสังคม ขณะท่ีการเล่ือน
ไหลทางวัฒนธรรมสงผลใหเกิดแนวคิดเสรี เปดกวางและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนโอกาสให
เกิดการพัฒนาสูความทันสมัย 

ระดับสากล การมุงแสวงหาผลประโยชนทําใหเกิดความขัดแยงจากการแยงชิงทรัพยากร กอใหเกิด
ชองวางและความแตกแยกระหวางประเทศ ขณะที่โอกาสจากความสัมพันธหรือความรวมมือระหวางประเทศจะ
สงผลใหสภาวะทางวัฒนธรรมกลมกลืนและมีความเปนสากลมากขึ้น สังคมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการลด
ความเหลื่อมลํ้า นําไปสูการพัฒนาที่สรางความสมดุล ยั่งยืน และสรางบรรทัดฐานใหกับสังคมโลก

3.  ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการวัฒนธรรมไทยใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง และ
พัฒนาประเทศใหเปนไปอยางสมดุล ยั่งยืน

 3.1 กระบวนการดําเนินงาน เช่ือมโยงครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระหวางประเทศ ใหเกิด
การรักษาฟนฟูวัฒนธรรมด้ังเดิมที่ดีงามของไทย และพัฒนาตอยอดใหเกิดวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีเหมาะสมกับ
การประยุกตใชในปจจุบัน มีกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 1) การคนหาอัตลักษณทางวัฒนธรรม ดวย
การสรางเสริมกิจกรรมเช่ือมสัมพันธครอบครัว ใหเกิดการแลกเปลี่ยน แบงปนและการถายทอดความรูทางดาน
วัฒนธรรม 2) การสรางการมีสวนรวมภาคประชาชน ดวยการรวมกลุมทํากิจกรรม 3) การตอยอดคุณคาทาง
วัฒนธรรม และ 4) การสรางเครือขายพันธมิตรทางวัฒนธรรม 

 3.2 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยสรางความ
ตระหนัก ความเขาใจ และเขาถึงทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม ศึกษาและติดตามวัฒนธรรมรวมสมัย และการพัฒนา
วัฒนธรรมรวมสมัย 2) การเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมกับทุนพัฒนาประเทศ 3) การสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู
และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ 5) การประยุกตใชวัฒนธรรมกับ
การบริหารเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเมืองการปกครองใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง และ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 3.3 แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร ครอบคลุมท้ังยุทธศาสตรเชิงรุก ที่สรางโอกาสในการเพิ่ม
ผลิตภาพทางสังคมอยางเหมาะสมบนรากฐานคุณคาทางวัฒนธรรมไทย และยุทธศาสตรเชิงรับที่ลดอุปสรรค
จากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม มีแนวยุทธศาสตร ดังนี้
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  (1) ยุทธศาสตรเชิงรุก เปนการเพิ่มโอกาสในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อพัฒนาครอบครัว 
ไดแก 1) การคิดสรางสรรค ที่นําไปตอยอดและสรางคุณคาและมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม 2) การบมเพาะเปน
แนวคิดในการท่ีจะสรางศูนยบมเพาะนวัตกรรมรองรับกระบวนการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับเอกชน 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางชุมชนที่มีความสนใจรวมกัน และในโลกแหงชุมชนเสมือนจริง 
4) การดําเนินการที่นําโครงการมาประยุกตใชใหสามารถพึ่งตนเองได และ 5) การตอยอดขยายผลจากโครงการที่
ประสบผลสําเร็จสามารถนํามาเผยแพรปรับใชในวงกวาง

  (2) ยุทธศาสตรเชิงรับ มุงใหคําแนะนําหรือความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดและ
รูจักเลือกรับอยางมีวิจารณญาณดวยตนเอง โดยสงเสริม 1) การกลั่นกรองขอมูลขาวสารที่สงผานสื่อสมัยใหม 
ปองกันการเล่ือนไหลของปจจัยคุกคาม ดวยมาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการคัดกรองผานกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 2) การวิพากษ เปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนแสดงความคิดเห็นและสรางความ
เขาใจตอสถานการณที่เกิดขึ้น เปนการแสดงสิทธิโดยไมลวงลํ้าสิทธิผูอ่ืน 3) การคิดอยางมีวิจารณญาณ ให
ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมอยางเหมาะสม และสงเสริมกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณตั้งแตระดับครอบครัว ระบบการศึกษา และการสื่อสารในสังคม และ 4) อัตลักษณทางวัฒนธรรม
และการเรียนรู ประกอบดวยการเสริมสรางการรับรูคุณคาทางวัฒนธรรม และการปรับอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

  

เอกสารอางอิง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของโลกท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม−สังคมไทย (รายงานฉบับสุดทาย) . เสนอโดย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กุมภาพันธ 2553.
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ÊÈª.¡Ñº¡ÒÃ» Ô̄ÃÙ»»ÃÐà·Èä·Â
ณัฐวุฒิ   กรกําจายฤทธ์ิ*

ความเปนมา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดประกาศเชิญชวนใหทุกภาคสวนเขามารวมกันขับเคลื่อน
แนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ ในรูปแบบเวทีรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนใน

ระดับจังหวัด ประเด็นระดมความคิดเห็นที่สําคัญไดแก การลดความเหล่ือมลํ้าและเสริมสรางความ
เปนธรรมทางสังคมที่นําไปสูการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม และการปฏิรูปประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบใหมูลนิธิพัฒนาไท เปนแกนกลางในการจัดให
มีเวทีสาธารณะในระดับตาง ๆ รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.

  
*  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

สศช.ไดรวมกับหนวยงานและภาคีเครือขาย จัดเวทีดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
2553 รับฟงความคิดเห็นจากหลายภาคสวน อาทิ การระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย เม่ือ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  การระดมความคิดเห็นเพื่อรวมสราง
ประเทศไทยนาอยูโดยสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
เวทีการขับเคลื่อนการระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในพื้นที่ชุมชน ทองถิ่น 
และจังหวัด ใน 20 จังหวัด ชวง 17 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2553 

นอกจากนี้ ไดเปดเวทีรับฟงความเห็นภาคประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหลายครั้ง ตลอดเดือน
มิถุนายน – กันยายน อาทิ การสํารวจความคิดเห็นประชาชนรวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย ระหวางวันที่ 
18-24 มิถุนายน 2553 การสรุปประมวลประเด็น 6 วัน 63 ลานความคิดรวมเดินหนาประเทศไทย ในชวงวันท่ี 
1- 6 กรกฎาคม 2553  เวที “ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองสูการปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อ 14-15 กันยายน 2553 
เวที “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง” เมื่อ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2553 

สรุปความคิดเห็นจากเวทีตางๆ

ภายหลังจากการจัดเวทีตางๆแลว สศช.ไดประมวลและสังเคราะหประเด็นปญหา และขอเสนอแนะ 
ดังนี้

1. การขาดโอกาส ความเปนธรรม ความเทาเทียมกันทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เสนอให 
สรางความเทาเทียมกันในการเขาถึงปจจัยในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน 
สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ 

2. สังคมไทยขาดความเขมแข็ง ไดเสนอให สงเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนาใหเขมแข็ง 
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน 

3. การบริหารราชการแผนดินที่ไมโปรงใส ขาดหลักธรรมาภิบาล มีขอเสนอให ปฏิรูปการเมือง 
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินทั้งสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น พัฒนาบริการพื้นฐานที่ทั่วถึงและเปนธรรม
ทั้งการปฎิรูปการศึกษา การปรับปรุงระบบสาธารณสุข

4. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา จึงเสนอ ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจในการจัดการทรัพยากร กําหนดแนวทางอาชีพของตนเอง โดยรัฐเปนผูสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมผาน
กระบวนการแผนชุมชน

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติขาดระบบและขาดประสิทธิภาพ มีความเห็นให บังคับใช
ระบบผังเมืองอยางเขมงวด ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม กําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ สํารวจ
พื้นที่แสดงแนวเขตที่ดินชัดเจน และรณรงคการปลูกปาทดแทนจัดระบบนํ้าที่ดี

6. สื่อขาดความเปนกลาง ไดเสนอให เปดพื้นท่ีใหประชาชนเขาถึงการผลิตและเผยแพรสื่อ สราง
ระบบการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันกฎหมายดูแลสื่อสรางสรรค โดยเฉพาะสื่อที่เหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชน
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การจัดทําแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเสนอตอรัฐบาล

สศช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย ไดรวบรวม
ขอเสนอจากเวทีรวบรวมความคิดเห็นและประมวลจัดเปนหมวดหมูของปญหา และขอเสนอแนะประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดแนวทางปฏิรูปประเทศไทย เปนมาตรการระยะเรงดวน และระยะยาว พรอมทั้งกลไกการดําเนิน
งานเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1) มาตรการเรงดวน ที่ควรเรงดําเนินการ มีดังนี้ (1) สรางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียม โดย แกปญหาท่ีดิน
ทํากินแกเกษตรและการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย การเขาถึงแหลงทุนและการแกไขภาระหนี้พัฒนาอาชีพ
ที่หลากหลาย พัฒนากลไกตลาด (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีคุณภาพและเทาเทียม แกไขปญหายาเสพติด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน (3) สรางกระบวนการยุติธรรมเทาเทียมอยางท่ัวถึง โดยปรับกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส 
แกปญหาทุจริตคอรรัปช่ันของนักการเมืองและขาราชการ พัฒนาส่ือท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน 
(4) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเอง โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่หลากหลาย พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาใหเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท พัฒนาระบบการศึกษาใหตอบสนองตลาดแรงงาน

2) มาตรการระยะยาว (1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนนการผลิตท่ีอาศัยองคความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเหมาะสม ปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจสรางสรรค และสรางเครือขาย
ทางการตลาดแกชุมชน (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดย ขยายระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุม
และท่ัวถึง สงเสริมการเขาถึงบริการพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม สงเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนให
เขมแข็งมีภูมิคุมกัน มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
(3) ปฏิรูประบบการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน โดยปฏิรูประบบการเมือง ปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผนดิน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (4) การพัฒนาสื่อ โดยสงเสริมใหสื่อมีความเปนกลาง 
เปดพื้นที่ใหประชาชนเขาถงึสื่อไดงาย 

3) กลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม เสนอใหมีการจัดตั้งคณะ
ทํางานเฉพาะกิจ ภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงาน/กระทรวงที่
เกี่ยวของ ภาคสวนตาง ๆ ทําหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน มาตรการ ที่เปนรูปธรรมในแตละประเด็น
ปญหา นําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมอยางบูรณาการ และนําประเด็น/ขอเสนอแนวทางในการลดความ
เหลื่อมล้ําทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย
ไดประมวลผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ จัดทําเปนขอเสนอกรอบทิศทางของการ
ปฏิรูปประเทศไทย นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 4 ดาน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ และเห็นชอบกรอบ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยดังกลาว พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรแผน
ปฏิรูปประเทศไทยในแตละดาน ไดแก ดานการสรางระบบเศรษฐกิจที่เทาเทียมและเปนธรรม มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) เปนผูรับผิดชอบหลัก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ 
โกษะโยธิน) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต โพธิวิหค) เปนที่ปรึกษา ดานการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย)
เปนผูรับผิดชอบหลัก และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ) เปนที่ปรึกษา ดานการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไมเทาเทียมในสังคม มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายองอาจ คลามไพบูลย) เปนผูรับผิดชอบหลัก และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายบัณฑิต ศิริพันธุ) เปน
ที่ปรึกษา ดานสรางอนาคตของชาติดวยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน มีนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบหลัก 
และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายกนก วงษตระหงาน) เปนที่ปรึกษา โดยให สศช.เปนฝายเลขานุการ
ในคณะกรรมการทุกชุด และใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหความรวมมือและ
สนับสนุนการดําเนินการ 

จากนั้น คณะผูรับผิดชอบการปฏิรูปประเทศไทยท้ัง 4 ดาน ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยท่ีเทาเทียมและเปนธรรมอยางตอเน่ือง
จนกระท่ังสามารถยกรางแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย

ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดานดังนี้

1. ยุทธศาสตรการสรางอนาคตของชาติดวยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน ประกอบดวยแนวทาง
หลัก 3 เร่ือง ไดแก  

 1) สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพใหกลุมเด็กและเยาวชนใหสามารถพึ่ง
ตนเองไดอยางยั่งยืน ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 5 กลุม ดังนี้ กลุมเด็กนอกระบบการศึกษา กลุมเด็กพิการ กลุม
ประชากรที่ตองการเรียนตอและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ กลุมเด็กชนบทหางไกล และ กลุมเด็กท่ีถูก
ดําเนินคดี  

 2) สรางสังคมไทยรวมกันคืนครูดีใหศิษย เชิดชู ยกยอง “ครูสอนดี” มุงปฏิรูปคานิยมท่ีมีตอครู
ดวยการเชิดชูและมอบรางวัลใหแกครูที่สอนดีเพื่อเปนตนแบบใหแกครูรวมทองถิ่นและครูทั้งประเทศ โดย
คัดเลือกครูสอนดี 60,000 คนจากทุกจังหวัด ดวยกระบวนการมีสวนรวมของสังคมในการคัดเลือกอยางโปรงใส 
และ สนับสนุนทุน“ครูสอนดี” ในเขตพื้นที่หางไกลหรือพื้นที่ดอยโอกาสทางการศึกษา 600 คน

 3) การขับเคล่ือนงานสรางอนาคตเด็กและเยาวชนไทยตามแผนปฏิรูปประเทศไทย มุงใหสังคมไทย
และทองถิ่นยอมรับและตื่นตัวรวมดําเนินงาน โดยมีการบริหารจัดการระดับนโยบายมีคณะกรรมการระดับชาติ 
(คณะกรรมการ สสค.) ระดับบริหารจัดการ มีจังหวัด/องคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยงานหลัก และระดับ
ปฏิบัติมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับภาคประชาสังคม
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2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม ประกอบดวย 
แนวทางหลัก 3 เรื่อง ไดแก 

 1) การเขาสูระบบสวัสดิการสังคมแบบถวนหนาอยางมีสวนรวม ประกอบดวย จัดสวัสดิการ
สําหรับแมที่ตั้งครรภและเด็กอายุ 0−2 ป ดูแลแมตั้งแตตั้งครรภ และการเลี้ยงลูกใหถูกวิธี จัดสวัสดกิารใหแกเด็ก
อายุ 3−5 ป ทั้งในพ้ืนที่ชนบทและเขตเมือง 

 2) แกไขปญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย ครอบคลุม การแกไขปญหาคดีที่ดินคนจน การแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดทําแผนท่ีทํามือ  การจัดท่ีดินทํากินเพ่ือการเกษตร การคุมครองพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม และ จัดใหมีโครงการบานม่ันคงชนบทเพ่ือผูยากจนและผูดอยโอกาสในชนบท และ 

 3) การปองกันอาชญากรรม โดยจัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมอยางเปน
ระบบครบวงจร  และสรางเครือขายเฝาระวังภาคประชาชน

3. ยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไมเทาเทียมในสังคม ประกอบดวย
แนวทางหลัก 3 เรื่อง ไดแก 

 1) สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรม โดยจัดตั้งเครือขายยุติธรรมชุมชนและตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชน อยางนอยตําบลละ 1 ศูนยฯท่ัวประเทศ เพ่ิมชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือ
เยียวยา ผานสายดวนกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพและเครือขายยุติธรรมชุมชน จัดทําคูมือประชาชนและ
ผังภาพขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เปนรูปธรรมและเขาใจงาย เครงครัดกํากับใหตํารวจ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในการสอบสวนคดีที่มีสวนกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 

 2) เรงปรับกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐที่เปนชองวางนําไปสูการทุจริต  โดยแสดงเจตนารมณ
ในการตอสูกับปญหาทุจริตคอรรัปชั่น จัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลภาครัฐ ลงสัตยาบันในการแกไขปญหาทุจริต
คอรรัปชั่นของภาครัฐ รวมทั้งเรงประกาศใหสัตยาบัน “อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น” และ

 3) ใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ที่นําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าและเปนชองทางการเรียกรองความเปนธรรมใหกับประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการสรางระบบเศรษฐกิจที่เทาเทียมและเปนธรรม ประกอบดวย แนวทางหลัก 3 เรื่อง 
ไดแก 

 1) ลดคาครองชีพเก่ียวกับสินคาอาหารประเภทปศุสัตว โดย ลดตนทุนการผลิตและใหความชวยเหลือ
ดานการตลาดแกเกษตรกร สรางความโปรงใสดานตนทุนและราคาใหกับผูผลิตและผูบริโภค การปรับปรุง
เชิงนโยบายและการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

 2) ลดคาครองชีพเกี่ยวกับสินคาประเภทพลังงาน โดย ปรับโครงสรางคาไฟฟา โดยนําคา  Ft 
มาเปนกลไกชวยเหลือคาไฟฟาสําหรับผูมีรายไดนอยซ่ึงใชไฟฟาไมเกิน 90 หนวยตอเดือนเปนมาตรการถาวร 
มาตรการการตรึงราคาแอลพีจีสําหรับภาคครัวเรือนและภาคขนสงและการปรับโครงสรางราคาและการใช
แอลพีจี และ ลดราคาน้ํามัน 

 3) ชวยเหลือผูประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบ  โดย เพิ่มรายได ลดตนทุน และปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการประกอบอาชีพของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ขับรถแท็กซี่ และหาบเรแผงลอย 
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ความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในเวลากลางคืน การเขาถึงแหลงเงินกูของผูประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบ 
การใหสวัสดิการสังคมแกผูประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบ เปนการสรางระบบความคุมครอง และ
หลักประกันทางสังคมใหกับประชาชนทั่วไปและแรงงานนอกระบบ และ เสริมสรางกลุมอาชีพใหเขมแข็ง เปนการ
สรางหลักประกันความม่ันคงทางสังคมในชุมชนเมืองและเปนสรางโอกาสความเทาเทียมในดานสวัสดิการสังคม

ประโยชนที่คนไทยจะไดรับจากแผนปฏิรูปประเทศไทย

แผนปฏิรูปประเทศไทยจะทําใหคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสไดรับโอกาสและมีหลักประกัน
ทางสังคมที่มีคุณภาพ เทาเทียม และเปนธรรม จากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม รับรูสิทธิและเขาถึง
บริการดานกระบวนการยุติธรรมไดสะดวกและรวดเร็ว มีกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชน ตามแผนปฏิบัติการ
ปฏิรูปประเทศไทยทั้งเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และประชาชนที่ตองการศึกษา
และพัฒนา ยกระดับตนเอง รวมทั้งสิ้น 11.1 ลานคน ครูสอนดีทุกจังหวัดทั่วประเทศ 60,000 คน แมและเด็ก 
5.1 ลานคน ราษฎรท่ีไมมีที่ดินทํากินของตนเอง 546,942 ครัวเรือน ครอบครัวท่ีมีปญหาท่ีอยูอาศัยในชนบท 
50,000 ครัวเรือน ใน 500 ตําบล ชุมชน 1,000 แหง ทั่วประเทศมีอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 99,000 คน 
ทําหนาที่ใหความรูและไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน และเกษตรกรกวา 300,000 คนสามารถลดตนทุน
การผลิตสุกรและไก ผูมีรายไดนอย 9.1 ลานครัวเรือนไดประโยชนจากมาตรการไฟฟาฟรี ประหยัดเงินไดเฉล่ีย 
135 บาทตอเดือนหรือเฉลี่ย 1,620 บาทตอป 

งบประมาณที่ใชในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย

รัฐบาลกําหนดงบประมาณดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศไทยรวมท้ังสิ้น 9,190.30 ลานบาท 
ดังน้ี ยุทธศาสตรการสรางอนาคตของชาติดวยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน 1,636.50 ลานบาท ยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม 5,447.80 ลานบาท ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไมเทาเทียมในสังคม 150 ลานบาท ยุทธศาสตรการสรางระบบ
เศรษฐกิจที่เทาเทียมและเปนธรรม 1,951 ลานบาท และ การบริหารจัดการกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 5 ลานบาท

กระบวนการและกลไก กําหนดใหมีกลไกระดับชาติขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีหนวยงานกลางเปนองคประกอบหลัก อาทิ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ สศช.พรอมทั้งจัดต้ังคณะอนุกรรมการ 4 ดาน กํากับ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการระดับชาติ 
และจัดตั้งสํานักงานประสานงานรวมภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการปฏิรูป
ประ เทศ ไทยและมอบหมาย ให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 
กระบวนการและกลไกขับเคลื่อน
กา รป ฏิ รู ปประ เทศ ไทย  ระบบ
การประชาสัมพันธ  พรอมทั้ งทํ า
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กอนการดําเนินการตอไป 


