
การสรางองคความรู และตัวชี้วัด 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 
(พ.ศ. 2550 - 2554) ไดกำหนดวิสัยทัศนประเทศไทยที่มุง
พัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” โดยยึดแนวปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวม ที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ (สศช.) จึงไดนำมาพัฒนาเปนแนวคิดพื้นฐานและจัด
ทำ ”ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการบงชี้สถานะของประเทศ แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง และใชติดตามประเมินผลการพัฒนา รวมทั้ง
สามารถนำไปใชปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและกำหนด
นโยบายสาธารณะไดตอไป แตที่สำคัญคือ สามารถใชเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดและสรางกระแสหลัก 
ในสังคมใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและคานิยมของคนไทย
ในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข  

 ดัชนีความอยู เย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 
ดังกลาว ไดผานการระดมความคิดและรับฟงความเห็นจาก
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของในการนำไปสูการกำหนดประเด็น
การวัดและตัวชี้วัดเพื่อใชวิเคราะหสถานการณความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรม รวม 6 องค
ประกอบหลัก ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดำรงชีวิตของคน
ไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกันจนเกิดภาวะแหงความสุข ไดแก 
การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจ 
เขมแข็งและเปนธรรม สภาพแวดลอมดีและระบบนิเวศ 
ที่สมดุล และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  

เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดัชนีความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และความสุขในสายตา 
ของคนไทยทั้งจากภาครัฐและชุมชน ตลอดจนประสบการณ
ของตางประเทศ วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงไดนำ
เสนอกรอบความคิด แนวทางและกระบวนการพัฒนาดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย รวมทั้งปจจัยสำคัญ
ในมิติตางๆ ที่จะนำพาสังคมไทยสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
ตลอดจนมุมมองของภาครัฐและภาคีพัฒนา รวมทั้งมุมมองใน
ระดับของชุมชนเกี่ยวกับความสุข  สำหรับในดานตางประเทศ
ขอนำเสนอยอนรอยมุมมองของความสุข แนวคิดจาก 
ตางประเทศ และความสุขมวลรวมของภูฏาน ทานสามารถ
ติดตามอานรายละเอียดเรื่องตาง ๆ ไดในวารสารฯ ฉบับนี้ 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 

สุขภาวะของคนไทย : จุดเริ่มตนของความอยูเย็นเปนสุข 

เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 

ความอบอุนของครอบครัวไทย : ความสุขที่ยั่งยืน 

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน 

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล : รากฐานสังคมอยูเย็นเปนสุข 

มุมมองของภาครัฐและภาคีพัฒนาตอการพัฒนาดัชนี 
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

ดัชนีชี้วัดความสุขของภาครัฐและภาคีพัฒนา 

ความสุขในสายตาของชุมชน 

ยอนรอยมุมมองความสุข : แนวคิดจากตางประเทศ 

ความสุขมวลรวมของภูฏาน 
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 มุมมองความสุขไมวาจะเปนเวลาใดของโลกก็ไม
แตกตางกันเทาใดนัก ทั้งนี้ความสุขเปนเรื่องของความรูสึก เรื่อง
ของจิตใจ โดยมีสุขภาพกายและปจจัยแวดลอมอื่นๆ เปนตัวชวย
เสริมสรางความสุขในปจเจกชน  ดังนั้น ความสุขจึงไมใชมุม
มองหรือแนวคิดใหม เพราะมีวิวัฒนาการนานเกือบ 2,000 ปมา
แลว หากแตวา ในโลกยุคตนคริสตกาลความสลับซับซอนทาง
กายภาพทางการพัฒนาดานตางๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองมีไมมากนัก รวมทั้งสภาวะแวดลอมอยูใน
สภาพที่เหมาะสม ดังนั้น จึงไมใชเรื่องยากที่จะสรางความสุขใน
ปจเจกชนและสังคมโดยรวม  

เรื่องเดนในฉบับ 

°“√æ—≤π“¥—™π’§«“¡Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢√à«¡°—π„π —ß§¡‰∑¬ 
การพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย นับเปนกาวสำคัญในการพัฒนาเครื่องชี้วัดที่สามารถวัดผล

สำเร็จของพัฒนาประเทศที่มุงในเรื่อง “ความสุข” ของคนไดอยางเปนรูปธรรม โดยผลการพัฒนาในแตละองคประกอบ ไดแสดงใหเห็นถึง
ประเด็นการพัฒนาที่จำเปนตองเรงดำเนินการ อยางไรก็ตาม การพัฒนาดัชนีดังกลาวยังตองมีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิด และสรางกระแสหลักในสังคมใหมุงสูความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพตอไป 

§«“¡ ÿ¢„π “¬µ“¢Õß™ÿ¡™π 
 ความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในแตละชมุชน มคีวามหลากหลาย
แตกตางกนัในแตละพืน้ทีต่ามสภาพภมูสิงัคม บทความเรือ่งความสขุใน
สายตาของชมุชนจงึมุงทีจ่ะสะทอนใหเหน็เกีย่วกบัวธิคีดิในเรือ่งความสขุ
และความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในมมุมองของชมุชน เพือ่เปนการเรยีนรูรวม
กนัและแบงปนบทเรยีนจากชมุชนสูชมุชน ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขดวยกระบวนการของชุมชน
เองแลว ยังจะสามารถขยายผลการสรางความอยูเย็นเปนสุขสู
สังคมไทยโดยรวมอีกดวย 
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ภูฏานตั้งอยูบริเวณเชิงเขาหิมาลัย สภาพภูมิประเทศสวนใหญ

เปนหุบเขา มีพื้นที่เพียง 46,500 ตารางกิโลเมตร และประชากรเพียง 7 
แสนกวาคน เมืองหลวงชื่อทิมพู (Thimphu) ชาวภูฏานเรียกประเทศของ
ตนวา ดรุกยุล (Druk Yul) อันมีความหมายวา ดินแดนแหงมังกร
สายฟา และเปนประเทศเอกราชที่ไมเคยตกเปนอาณานิคม พื้นที่สวน
ใหญของประเทศเปนเทือกเขา ไมมีทางออกทะเล (Landlock) รัฐบาลมี
รายไดหลักจากการขายไฟฟาพลังน้ำใหอินเดีย และเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ประชาชนดำรงชีวิตดวยการประกอบเกษตรกรรมเพียงเพื่อ
ใหพอเพียงกับการดำรงชีพ และพื้นที่กวารอยละ 70 ของประเทศยังคง
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญของประเทศนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน การปกครองเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราช 
พระมหากษัตริยทรงมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครอง และเปนที่เทิดทูน
ของประชาชน อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2551 ภูฏานจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกวาดวยการปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ 

ความสุขมวลรวมของภูฏาน 
พระราชาธิบดีจิกมี ซิงเก วังชุก (Jigme 

Singye Wangchuk) หรือพระราชบิดาของกษัตริย
จิกมี เคซาร นัมเกล วังชุก (Jigme Khesar 
Namgyal Wangchuk) กษัตริยองคปจจุบันของ
ภูฏานที่ชาวไทยชื่นชอบ ไดทรงวางหลักการเรื่อง 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Happiness : GNH) เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ ในปฐมบรมราชโองการเมื่อป 
พ.ศ.2515 ไววา ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Happiness : GNH) มีความ
สำคัญกว าผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Product : GNP) โดยความคิด 
ดังกลาวเนนการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีความสุข
และความพึงพอใจมากกวาวัดการพัฒนาดวย
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  

ทั้งนี้ พระองคไดขอสรุปจากบทเรียนความ
ผิดพลาดในการพัฒนาของโลกในรอบ 50 ปที่ 
ผานมา และเห็นวาประเทศจำนวนมากเขาใจวาการ
พัฒนาคือ การแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุเพียง
อยางเดียว ซึ่งประเทศเหลานี้ไดแลกความสำเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจกับการสูญเสียวัฒนธรรม  
สิง่แวดลอมทีด่ทีางธรรมชาต ิและเอกลกัษณของชาต ิ
นับจากนั้นทั่วโลกก็เริ่มใหความสนใจวาอะไรทำให
ภูฏานประเทศเล็กๆบนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยู
ระหวางประเทศอินเดีย ธิเบต และจีน กลาประกาศ
ตนเชนนั้น ทั้งๆ ที่ถูกจัดอันดับใหเปนประเทศที่

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด พวงแกว  พรพิพัฒน 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

แผนที่ประเทศภูฏาน 
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ยากจนเกือบที่สุดของโลก (อันดับที่ 191 จาก 226 ประเทศทั่วโลก โดยมี
รายไดตอหัวเพียง 1,400 ดอลลารตอป : ขอมูลของ Index Mundi) 
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ความสุขมวลรวมประชาชาติเมื่อแรกเริ่มเปนเพียงพระราโชบาย
ของพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเก วังชุก ซึ่งตอมาไดปรับมาเปนนโยบาย
รัฐบาล โดยมุงการบริหารประเทศบนพื้นฐานและทิศทางของการสราง
ความสุขโดยรวมของประชาชนเปนสำคัญ อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความสุข
มวลรวมประชาชาติมิไดปฏิเสธการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตการพัฒนา
ดานตางๆ จะตองสมดุลกัน โดยรัฐบาลไดพยายามสรางสิ่งแวดลอมที่จะ
ทำใหประชาชนสามารถแสวงหาและไดรับความสุขโดยยึดหลักแนวคิด
ดังกลาวเปนพื้นฐาน ซึ่งแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติประกอบ
ดวย 4 เสาหลักไดแก  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมและยั่งยืน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรม  และการมีธรรมาภิบาล  ซึ่ง ดร.ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน ได
ขยายความ 4 เสาหลักไวเปนสังเขป ดังนี้ 

เสาหลักขอที่หนึ่ง การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมและยั่งยืน 
ภฏูานมไิดปฏเิสธตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิแบบตะวนัตก เพยีงแตวาการพฒันา 
เศรษฐกิจจะตองกระทำไปตามแนวทางสายกลาง โดยนำเอาปจจัย 
ทางดานวฒันธรรมและปจจยัทางดานจติใจของประชาชนเขามาพจิารณา
ประกอบดวย เพือ่ใหการพฒันาเศรษฐกจิเปนไปอยางยัง่ยนืและเสมอภาค 
บนพื้นฐานของสังคมที่เคารพประชาชนและวัฒนธรรมของตนเอง 

เสาหลักขอที่สอง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหหลักประกันวา การพัฒนาใดๆ ไมวาจะมาจาก
รัฐบาล หรือภาคเอกชน หรือประเพณีทองถิ่น หรือ
จากปจเจกบุคคล จะตองไมทำลายความสมดุล
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ประเทศภูฏานไดรับ 
การยกยองจากสหประชาชาตวิา เปนประเทศแนวหนา 
ในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีพื้นที่ปา 
มากกวารอยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ และมี 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง 

เสาหลักขอที่สาม การอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรม เปนสิ่งที่สำคัญยิ่งในยุคปจจุบัน เพราะ
คุณคาของมนุษย เชน ความเมตตากรุณา ความมี
น้ำใจ ความออนโยน ความเสียสละ ความออนนอม
ถอมตน การรูจักใหอภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์
ศรีของตนเอง เปนตน กำลังถูกกัดกรอนจากความ
โลภ อันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยม ดังนั้นคุณคา
มนุษยจึงเปนองคประกอบสำคัญที่ชวยใหสังคมมี
ความหมาย มีความเอื้ออาทรตอกัน และทำใหสังคม
สามารถดำรงอยูรวมกันไดอยางสันติ  

เสาหลักขอที่สี่ การมีธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เปนเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการนำ
พาประชาชนไปสู ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
ประเทศทั้งหลายในโลกกำลังถูกแรงกดดันทั้งจาก
ประชาชนทองถิ่นและชุมชนระหวางประเทศ ใหเขา
สูการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือ ธรรมาภิบาล 

ทั้งสี่หลักการนี้ มุงตรงไปเพื่อสนับสนุนและ
สรางเปาหมายรวมกัน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางเทาเทียมและยั่งยืน เนนการบริหารจัดการ
อยางโปรงใสมีคุณธรรม เคียงคูไปกับการอนุรักษ
วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตที่สอดประสานไปกับคุณ
ธรรมและสอดแทรกอยูในชีวิตประจำวันของชาว
ภูฏาน ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป ซึ่งแตกตางจากการ
พัฒนาที่มุงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสราง
มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติใหได 
มากที่สุด 

 

พระราชาธิบดีจิกมี ซิงเก วังชุก และมกุฎราชกุมารจิกมี เคซาร นัมเกล วังชุก 
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ตลอดระยะเวลา 30 กวาปนบัจากทีพ่ระราชาธบิดจีกิม ีซงิเก วงัชกุ 
ไดมีพระราชดำรัสเรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ สิ่งที่รัฐบาลภูฏาน
พยายามทำกันมา คือ การวางรากฐานเพื่อใหเกิดปจจัยแวดลอมที่
สนับสนุนตอการเกิดของรัฐแหงความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH 
State) โดยรัฐบาลไดกำหนด 4 เสาหลัก ซึ่งก็คือนโยบายหลัก 4 ประการ
ที่ภูฏานตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุผลกอนเปนอันดับแรก โดยกำหนดไว
ชัดเจนในแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 9 โดยเนนการพัฒนาในทุกสาขา
ของสังคมอยางรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสำคัญดาน
สาธารณสุข การศึกษา โครงสรางพื้นฐาน การขจัดปญหาสังคมและ
ความยากจน พรอมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดั้งเดิม  
รวมทัง้สถาบนัพระมหากษตัรยิ โดยทัง้หมดจะดำรงอยูดวยกนัในลกัษณะ
กลมกลืนตามหลักพุทธศาสนามหายาน ซึ่งการดำเนินการตามนโยบาย
ขางตน   

นายกรัฐมนตรีจิกมี เทียนโป ทินเลย ไดมีคำอธิบายไววา ระบบ
เศรษฐกิจที่มีความสุขมวลรวมเปนกลไกขับเคลื่อนของภูฏาน มีจุดตาง
กับเศรษฐกิจตลาดเสรีของประเทศอื่นๆ อยู 3 ประการ คือ 

ประการแรก ในเศรษฐกิจความสุขมวลรวมนั้น วิธีการและ
ลักษณะสำคัญๆของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงตองมีอยู เพราะองค
ประกอบดานนี้ยังมีความสำคัญอยู ภูฏานยังตองการใหเศรษฐกิจโตและ
เศรษฐกิจมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อประโยชนในแงของการหลอเลี้ยงสังคม
ภายในและลดความยากจน เพียงแตจุดที่ยากที่สุดอยูที่ ทำอยางไรจึงจะ
ทำใหเศรษฐกิจแบบความสุขมวลรวมแตกตางจากเศรษฐกิจเสรีทั่วๆไป 
โดยเฉพาะในดานของคุณภาพ มิใชปริมาณ 

ประการที่สอง ภูฏานตองการมาตรวัดความกาวหนาของ
เศรษฐกิจความสุขมวลรวม แตตัวชี้วัดที่ตองการจะตองแตกตางไปจาก
ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใชผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
เพราะตัวชี้วัดที่ภูฏานตองการตองสามารถสะทอนคุณคาของการบริการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมตอครัวเรือนและครอบครัวของคนในประเทศ 
ตลอดจนสะทอนถึงเวลาวางและการพักผอนที่มีบทบาทสำคัญตอการ
สรางความสุขใหเกิดขึ้น แตเงื่อนไขสำคัญของตัวชี้วัดนี้คือ ตองเปนตัว 
ชี้วัดที่สามารถรวมเอาตนทุนทางสิ่งแวดลอมและตนทุนมนุษยเขามาดวย 

ประการที่สาม เศรษฐกิจความสุขมวลรวมจะตองเนนไปที่การ
กระจายความสุขผานการกระจายรายไดที่เปนรูปธรรมมากกวาที่เปนอยู 

ดวยเหตุผลนี้ ทำใหรัฐบาลภูฏานตองกัน 
งบประมาณประเทศมากกวารอยละ 30 ไปที่ดาน
สาธารณสขุและการศกึษา เพราะทีส่ดุแลวผลงอกเงย
จากงบประมาณเหลานี้จะไปตกกับสังคมโดยรวม 
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ดาโช กามาร อุระ ผูอำนวยการศูนยภูฏาน
ศึกษา กลาววา “ความสุขมวลรวมประชาชาติคือ
สมบัติรวมของประชาชาติ ที่ผานมาคนคิดวาความ
อยูดีกินดีขึ้นอยูกับการครอบครองสินคา แตการวิจัย
เรื่องความสุขพบวาการบริโภคไมนำไปสูความสุข 
เพราะการบริโภคนั้นถูกนำไปใชในเชิงเปรียบเทียบ
กับบรรทัดฐาน ความสุขของเราขึ้นอยูกับการ 
ไตบันได ความเทาเทียมสำคัญมากในการบรรลุ
ความสุขแบบรวมหมู”  

อยางไรก็ตามการมาร อุระ ยอมรับวาความ
สุขมวลรวมประชาชาติของภูฏานยังมีปญหาอยูมาก 
เพราะรัฐบาลยังไมไดพัฒนาตัวชี้วัดความสุขออกมา
เปนมาตรฐานอางอิง หรือกำหนดองคประกอบของ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือความสุขในระดับ
ปจเจกบุคคล และไมมีการพัฒนาตัวชี้วัดทั้งทาง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนวิธีการคำนวณวัด
ออกมาอยางลงตัว การดำเนินนโยบายตามแนวทาง
ความสุขมวลรวมประชาชาติของรัฐบาลยังเปนไปใน
รูปของการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักกรอบ 4 เสา
หลัก เนนการไมทำลายทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมประเพณีของคนในทองถิ่น รวมทั้ง
พยายามปลูกฝงคุณคาของแนวคิดเรื่องความสุข
มวลรวมใหแกประชาชนรุนใหม โดยผานระบบการ
ศึกษาและสื่อแหงชาติ และใหสอดคลองกับหลัก 
คำสอนของพุทธศาสนาที่วา “ความสุขที่แทจริงไมได
เกิดจากการบริโภควัตถุ แตเกิดจากสภาวะจิตใจ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเพียงปจจัยสนับสนุน
ใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม“  
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นอกจากนี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศภูฏาน จิ๊กมี ซิงเก ได
อธิบายวา รัฐบาลภูฏานไดพยายามทำใหความสุขของผูคนชาวภูฏาน
เปนเปาประสงคสูงสุดของการพัฒนา แทนที่จะมองวาความสุขเปนเพียง
ผลพลอยไดจากการพัฒนา และทานไดอธิบายวา ภูฏานประสบความ
สำเร็จในการพัฒนาโดยใช GNH เพราะมีผูนำที่ เขมแข็ง คือพระ
ราชาธิบดี ซึ่งทรงปกครองดวยธรรม และดวยสิ่งที่ เรียกกันวันนี้วา 
ธรรมาภิบาล คือโปรงใส ไมโกงกิน มีการกระจายอำนาจ กระจายสินคา
และการบริการ มีการประยุกตใชคุณคาดีงามของประเพณีวัฒนธรรม 
และปองกันการทำลายสิ่งแวดลอม เหลานี้เปนกรอบคิดของ GNH 

ประกอบกับความพยายามของรัฐบาลที่จะทำใหความสุขวัดได
อยางเปนรูปธรรม รัฐไดทำแบบสำรวจความสุขมวลรวมประชาชาติ 
ครั้งแรกพรอมกับการทำสำมะโนประชากรเมื่อป 2548 และถามชาวบาน
ดวยคำถามงายๆวา มีความสุขหรือไม โดยผูตอบแบบสอบถามมีคำตอบ
ใหเลือกเพียง 3 คำตอบ คือ มีความสุขมาก มีความสุข และ ไมคอยมี
ความสุข ปรากฏวาผลสำรวจที่ได พบวาชาวภูฏาน   มีความสุขมาก 
รอยละ 45.2 มีความสุขรอยละ 51.6 และไมคอยมีความสุขรอยละ 3.3 
ซึ่งผลการสำรวจไมมีความแตกตางกันมากระหวางเขตเมืองและชนบท 
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วิถีชีวิตของชาวภูฏานสวนใหญยังทำเกษตรกรรม มีชีวิตที่อยูใกล
ชิดกับธรรมชาติ ตองอาศัยความอุดมสมบูรณของปาและธรรมชาติจึงจะ
อยูรอดได ดังนั้นจึงมีการกำหนดใหการสงวนรักษาสิ่งแวดลอมเปน
นโยบายแหงชาติ มีการออกกฎหมายใหรอยละ 60 ของพื้นที่ในประเทศ
ตองเปนพื้นที่ปา นอกจากนี้ ภูฏานไดใหความสำคัญกับวัฒนธรรมวาเปน
ปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนา โดยใชวัฒนธรรมเปน
ตัวหลอเลี้ยงสังคมโดยยึดหลักพุทธศาสนาที่มุงเนนไปที่การทำความดี 
อีกทั้งภูฏานเชื่อวาประชาธิปไตยจะนำมาซึ่งธรรมาภิบาล และเมื่อสังคม
มีธรรมาภิบาลเปนหลักยึดแลว สังคมแหงคุณธรรมจะนำมาซึ่งความสุข
มวลรวมเอง  

ในเรื่องนี้ ภูฏานไดมีการกระจายอำนาจทางการเมืองและการ
บรหิารในป พ.ศ. 2534 และในป พ.ศ. 2541 พระราชาธบิดจีกิม ีซงิเก วงัชกุ 
ไดทรงลดทอนพระราชอำนาจและลดบทบาทในคณะรัฐมนตรี โดย
พระองคทรงสละอำนาจสวนใหญใหกับนายกรัฐมนตรีคนแรกของภูฏาน 
และออกกฎหมายที่ยอมใหรัฐสภาโหวตถอดถอนพระมหากษัตริยออก

จากอำนาจไดดวยคะแนนสองในสามของรัฐสภา 
ตอมาในป พ.ศ. 2545 ภูฏานไดเริ่มใหมีการเลือกตั้ง
ระดับทองถิ่น รวมถึงในป พ.ศ. 2548 พระองคทรง
ริเริ่มการรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ ซึ่ง
กำลังผานกระบวนการทำประชาพิจารณรอบสุดทาย 
และจะประกาศใชในป พ.ศ. 2551 ซึ่งตอนหนึ่งใน
รางรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบังคับใหกษัตริยสละ
ราชสมบัติใหแกมกุฎราชกุมารหรือมกุฎราชกุมารี
เมื่อมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา  

กอนที่ราชวงศวังชุกจะปกครองประเทศ
ภูฏาน ผูคนไดตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยูตาม
หุบเขาของเทือกเขาหิมาลัย จนกระทั่งในป พ.ศ. 
2519 ธิเบตมีปญหาภายในประเทศ ทานซาปดรุง 
นาวัง นัมเกล (Zhabdrung Ngawang Namgyel) 
ไดลี้ภัยจากประเทศธิเบตมายังประเทศภูฏาน และ
ไดรวบรวมดินแดนแวนแควนตางๆในภูฏานใหเปน
หนึ่งเดียว พรอมทั้งจัดตั้งคณะสงฆขึ้นเพื่อทำหนาที่
บริหารประเทศที่เมืองพูนาคา (Punakha) ซึ่งถือเปน
เมืองหลวงแหงแรกของภูฏาน  

ขณะเดียวกันทานไดริเริ่มระบบการบริหาร
ประเทศโดยแบงการปกครองออกเปน 2 สวน คือ 
ฝายสงฆและฆราวาส การปกครองในลักษณะสอง
สวนนี้ดำเนินสืบตอกันมาจนเขาสูการปกครองของ
ราชวงศวังชุกที่เริ่มตนจากทานอูเก็น วังชุก (Ugyen 
Wangchuk) บุตรชายของทานจิกมี นัมเกล (Jigme 
Namgyel) ซึ่งเปนผูปกครองเมืองตรองซา 
(Trongsa) สามารถขับไลกองทัพอังกฤษที่เขามา
รุกรานชายแดนภาคใตของเมืองตรองซา นับจากนั้น
ทานอูเก็น วังชุก ก็ไดรับการยอมรับจากบรรดาผู
ปกครองหัวเมืองฝายตางๆและฝายสงฆใหดำรง
ตำแหนงพระราชาธิบดีองคแรกเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2450 และวันนี้ไดถูกกำหนดใหเปน
วันชาติของภูฏานในเวลาตอมา  

พระราชาธบิดจีกิม ีวงัชกุ (Jigme Wangchuk) 
ครองราชยสืบทอดเปนกษัตริยภูฏานองคที่ 2 
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ประชาชนภูฏานมีความสุขใตพระบรมโพธิสมภาร แตการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสำคัญของภูฏานในบทบาทความเปนรัฐสมัยใหมเริ่มตนในรัชสมัย
ของพระราชาธิบดีจิกมี ดอรเจ วังชุก (Jigme Dorje Wangchuk) กษัตริย
องคที่สาม พระองคไดทำการปฏิรูปการปกครองประเทศโดยมีการจัดตั้ง
รัฐสภา มีตัวแทนของราษฎรเขามานั่งในสภา มีการจัดตั้งศาลยุติธรรม 
การเลิกทาส และเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติในป พ.ศ. 2514 
จากนั้นในป พ.ศ. 2515 พระราชาธิบดีจิกมี ดอรเจ วังชุก ไดเสด็จสวรรคต
อยางกะทันหันดวยโรคพระหทัยวาย  

มกุฎราชกุมาร จิกมี ซิงเก วังชุก ไดเสด็จขึ้นครองราชยขณะที่ 
พระชนมายเุพยีง 17 ชนัษา พระองคไดสานตอพระปณธิานของพระราชบดิา
ในการเปดประเทศสูโลกภายนอก และทรงไดรับการขนานนามวาเปน 
บิดาแหงปวงชน พระองคทรงเปนผูริเริ่มปรัชญา แนวคิด และนโยบาย
การพัฒนาประเทศมากวา 3 ทศวรรษในการพัฒนาประเทศ จากแนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติที่เนนใหประชาชนของพระองคมีความสุข
อยางพอดี ทรงระลึกอยูเสมอวา จุดมุงหมายสูงสุดของรัฐบาล คือ ความ
สุขของประชาชน 
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วิถีชีวิตของชาวภูฏานโดยทั่วไปจะคอนขางเรียบงาย ปลูกบาน
หลังเล็กๆ กระจายไปตามภูเขา อยูกันแบบพออยูพอกิน เนนกิจกรรมดาน
ศาสนา เชน การสวดมนต การประกอบพิธีกรรมตางๆยังมีอยูมาก และ
ประเพณีสำคัญอยางหนึ่งที่ชาวภูฏานยังคงอนุรักษไวจนถึงยุคปจจุบัน 
คือ ทุกครอบครัวจะใหลูกชายคนเล็กไปอยูกับพระเพื่อเรียนหนังสือตั้งแต
อายุ 8 ขวบจนถึงอายุ 20 ป จากนั้นคอยตัดสินใจอีกครั้งวาจะเปนพระ 
ตอไป หรอืจะออกมาใชชวีติเปนฆราวาส ซึง่เดก็ชายจำนวนมากกเ็ลอืกทีจ่ะ
เปนพระไปตลอดชีวิต ดวยเหตุนี้ ความใกลชิดระหวางประชาชนชาว
ภูฏานกับศาสนาจึงมีมาก เปนคำกลาวของนายไพบูลย วัฒนศิริธรรม 
ประธานศูนยคุณธรรม  

นอกจากนี้ ภูฏานไดใหความสำคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม เชน ออกกฎระเบียบไมใหใชถุงพลาสติก การกอสราง
อาคารบานเรือนของประชาชนตองใชสถาปตยกรรมดั้งเดิม ประชาชน
สวนใหญยังคงแตงกายดวยชุดประจำชาติ  นอกจากนี้ ทุกบานในภูฏาน
จะตองมีหองพระหรือหองสวดมนตเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดย
ชาวภูฏานจะสวดมนตทุกวัน และมักพกกระบอกมนต ซึ่งเปนวงลอทรง

กระบอก มีแกนหมุนได โดยจะมีการจารึกมนตไวบน
กระบอก เมื่อหมุนกระบอกมนตครบ 1 รอบ ก็ถือวา
ไดบุญเหมือนกับการสวดมนต 1 จบ จึงสามารถ
พบเห็นผูคนนำมาหมุนอยูเสมอ หรือบางบานจะมี
การนำกระบอกมนตติดไวบนหลังคาบานเพื่อให 
แรงลมพดัใหหมนุ เหมอืนเปนการสวดมนตตลอดเวลา  

สิ่งเหลานี้ทำใหภูฏานสามารถคงความเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมไวได และจากการยึดมั่น
ในปรัชญาความสุขมวลรวม ภูฏานจึงระมัดระวังใน
การเปดประเทศตอนรับโลกาภิวัตน ทั้งในแงการคา 
การลงทุน การทองเที่ยว และวัฒนธรรม ในดานการ
ทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงรายไดของประเทศ ภูฏานได
มีนโยบายจำกัดจำนวนนักทองเที่ยวในแตละป และ
นักทองเที่ยวแตละคนตองเสียภาษีทองเที่ยววันละ 
200 ดอลลาร ทั้งนี้ เพื่อไมใหจำนวนนักทองเที่ยว
มากเกินไปจนสงผลทำลายสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
   

ธงชาติของภูฏาน 
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จากภาพคราวๆของภูฏานขางตน ไดบอกถึง
ประวัติความเปนมา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และรูปแบบ
การบริหารประเทศของภูฏานที่มีการปกครอง 2 
สวนโดย สงฆและฆราวาสมาเปนเวลายาวนาน  
สงผลใหวฒันธรรมและวถิชีวีติของชาวภฏูานมคีวาม
ผูกพันกับศาสนาเปนอยางมาก นอกจากนี้ ธงชาติ
ของภูฏานที่เปนรูปมังกรสีขาวอาปากคำรามอยูบน
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ผืนธงสีเหลืองและสีสม ไดบงบอกถึงความสำคัญของศาสนากับวิถีชีวิต
ของชาวภูฏาน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

● สีเหลืองครึ่งบนของธงชาต ิหมายถึง อำนาจของพระมหากษัตริย  
เปนสีที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม 

● สีสมครึ่งลางของธงชาติ หมายถึง การปฏิบัติธรรมและ 
ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวภูฏานที่มีตอศาสนาพุทธ 

● มังกรที่อยูตรงกลาง หมายถึง ประเทศดรุกยุลที่หมายถึง 
ดินแดนแหงมังกรสายฟา ตัวมังกรมีสีขาวบริสุทธิ์ อันเปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีของคนทุกเชื้อชาติ ทุกภาษาที่อยูในประเทศ ทาทีที่
มังกรกำลังอาปากคำรามนั้น แสดงออกถึงความมีอำนาจนาเกรงขามของ
เหลาพระผูเปนเจาทั้งชายและหญิงที่ปกปองภูฏาน 

   
 √ÿª 

โดยรวมแลว สังคมภูฏานอยูกันอยางพออยูพอกิน นิยมความ
เรียบงาย ไมมุงที่จะกาวใหทันความเจริญทางวัตถุเหมือนกับนาๆชาติ แต
มุงที่การอยูรวมกันอยางเปนสุขแบบพอประมาณ โดยมีศาสนาเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวที่แทรกอยูในวิถีชีวิตประจำวันของชาวภูฏาน มีวัฒนธรรมเปน
ฐาน อีกทั้งมีสภาพแวดลอมที่ดีจากการมีปาไมกวารอยละ 70 ของพื้นที่
ประเทศ มีระบบการปกครองที่ดีจากการที่มีองคพระประมุขที่ทรงดูแล
หวงใยอาณาประชาราษฎร ดังจะเห็นไดจากพระราชภารกิจที่ 
พระราชาธิบดี จิกมี ซิงเก วังชุก ทรงปฏิบัติเปนประจำ คือการรับการ

ทูลเกลาฯ ถวายฎีการองทุกขจากประชาชนดวย
พระองคเองในทุกๆสัปดาห นอกเหนือจากการออก
มารับการถวายฎีการองทุกขจากประชาชนที่หนา
พระราชวังโทจิโคซอง เมืองทิมพูแลว พระองคยังได
เสด็จออกเยี่ยมเยียนพสกนิกรที่อยูตามที่ตางๆ
จำนวน 20 มณฑลทั่วประเทศ เพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนที่อยูหางไกลไดรองเรียนและแกไขความ
เดือดรอนทุกขยากไดทันทวงที  

ตลอดจนการที่รัฐบาลภูฏานไดนำแนวคิด
เรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติมาเปนหลักในการ
ดำเนนินโยบายของรฐัอยางจรงิจงัเพือ่บรรลเุปาหมาย 
สูงสุด คือ ความสุขของประชาชน ดังนั้น ความสุข
มวลรวมของคนในประเทศจึงสำคัญกวาสิ่งใดๆ  
ทั้งปวง ดวยเหตุผลนี่ เองคือที่มาของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน รวมทั้งการอนุรักษ
และสงเสริมคานิยมทางวัฒนธรรมตามดวยการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ พรอมสงเสริม
ความเที่ยงธรรมและธรรมาภิบาล จึงเปนหลักการ
สำคัญของการพัฒนาประเทศภูฏานใหประชาชน
ภายในประเทศมีความสุขอยางแทจริง 

 ✤✤✤✤✤ 
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∫∑π” 
ความสุขหรือความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน เปนเปาหมาย

ที่พึงประสงคของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อสรางสังคมไทยที่รมเย็นเปนสุข พรอมทั้งพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทยมาตัง้แตตนปงบประมาณ 
2550  โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายหนวยงาน 
องคกรและภาคีที่สนใจและกำลังดำเนินการพัฒนาดัชนีที่
เกี่ยวของกับการวัดความสุขและความอยูเย็นเปนสุข ไดรวม
กันคนหาความหมาย องคประกอบและวิธีวัดความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทย เพื่อใชประโยชนในการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และเปนเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยภายใตกระบวนการมีสวนรวมดังกลาว ไดขอสรุปวา
ความสขุหรอืความอยูเยน็เปนสขุรวมกนั มลีกัษณะเปนองครวม 

ความสุขในสายตาของชุมชน1 

และมีหลายมิติ ทั้งในมิติของระดับครัวเรือน ระดับชุมชน  
และระดับประเทศ สศช.ไดพยายามศึกษานิยามและวิธีการวัด
ความสุข โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในระดับ 
ผูเกีย่วของโดยตรง รวมทัง้ในระดบัชมุชนในภมูภิาคตาง ๆ และ
ไดขอยุติรวมกันวานิยามของ สังคมที่มีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิต
อยางมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเปนองครวม และสัมพันธกันได
อยางถูกตอง ดีงาม นำไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคน
กับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม ในระดับชุมชนความอยูเย็นเปนสุขรวม
กันในแตละชุมชน มีความหลากหลายแตกตางกันในแตละ
พืน้ทีต่ามสภาพภมูสิงัคม บทความนีจ้งึมุงทีจ่ะสะทอนความคดิ 
วิธีคิดเกี่ยวกับความสุขและความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน 
มุมมองของชุมชน เพื่อเปนการเรียนรูรวมกันและแบงปน 
บทเรยีนจากชมุชนสูชมุชนเพือ่ใชเปนแนวทางในการรวมกนัคดิ 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด  ประสพศรี รักความสุข  ทนงศักดิ์ สุเทพากร  สุเมธ เหลืองศิริมงคล และ สุชาติ ชะนะภัย 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา  

 

1 เรยีบเรยีงจาก  “เอกสารรายงานสรปุผลการประชมุเชงิปฏบิตักิารระดมความคดิ เรือ่งความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในระดบัพืน้ทีช่มุชน”,     
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , มีนาคม 2550 
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รวมกันคนหาวิธีการ และรวมสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในชุมชน ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนให
อยู เย็นเปนสุขดวยกระบวนการของชุมชนเองแลว ยังจะ
สามารถขยายผลการสรางความอยูเย็นเปนสุขสูสังคมไทยโดย
รวมอีกดวย 

 
°“√§âπÀ“§«“¡ ÿ¢¢Õß™ÿ¡™π : ‡√‘Ë¡µâπ
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ความสุขในสายตาชุมชน เปนการประมวลความคิด
เห็นของประชาชนเกี่ยวกับความสุขที่ไดจากเวทีชุมชนที่ 
สศช.ประสานจัดใหมีขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดย ภาคกลาง ที่
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และกาญจนบุรี ภาคเหนือ ที่
เชียงใหม และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
ขอนแกน และนครราชสีมา ภาคใต ที่ตรัง และพัทลุง รวม 9 
จังหวัด 16 เวที ครอบคลุม 54 หมูบาน ในแตละเวทีมีผูเขารวม
ประชุมประมาณ 40 – 50 คน ประกอบดวย ผูนำชุมชน ผูนำ
ทองถิน่ กำนนั ผูใหญบาน ผูแทนกลุมอาสาสมคัร กลุมออมทรพัย 
และกลุมอาชีพตางๆ รวมทั้งสมาชิกชุมชนและเยาวชน  
มีวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งพัฒนากรประจำอำเภอ 
เจาหนาทีส่าธารณสขุ หวัหนาสถานอีนามยัและภาคประชาสงัคม 
ทำหนาที่กระตุนใหที่ประชุมเวทีชุมชนระดมความคิดกัน 
อยางเต็มที่และทั่วถึงในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสุข อาทิ 
ความหมายและองคประกอบของความสุขและความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในมุมมองของชุมชน  ปจจัยสำคัญในการ “สราง
สุขรวมกัน” และการวัดความสุขในรูปแบบของชุมชน 

 
¡ÿ¡¡Õß§«“¡ ÿ¢ : ∫∑ √ÿª®“°‡«∑’
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วิธีมองความสุขเริ่มจากตนเองกอนแลวจึงมองที่
ครอบครัวและชุมชน ผลจากการระดมความคิดจากเวที
ชุมชน พบวา ชุมชนมอง“ความสุข” วามีหลายระดับ ที่สำคัญ
เปนการมองจากตัวเองกอนเปนความสุขในระดับบุคคลแลว
เชื่อมโยงไปสูระดับครอบครัว จากนั้นจึงขยายสู “ความ

สุขรวมกัน” หรือ “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในชุมชน” 
พฤติกรรมและเรื่องใกลตัวเปนสองมุมมองหลักที่

คนในชุมชนใหความสำคัญ โดยชาวชุมชนตางสะทอนความ
สุขในมิติของตัวเองและสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว โดยเฉพาะ
เรือ่งความเปนอยูและการดำเนนิชวีติของแตละบคุคล เริม่ตัง้แต  

● การมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีรางกายแข็ง 
แรงไมเจบ็ปวย อารมณด ีไมเครยีด มสีตใินการใชชวีติ มคีณุธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข มีปญญา
ในการเรียนรูและมีความรู  

● เศรษฐกิจดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง มีรายไดพอเพียง  
มกีารออม ไมมหีนีส้นิเกนิฐานะของตน ดำรงชวีติอยูอยางพอเพยีง 
พึ่งตนเองได มีผลผลิตทางการเกษตรดีและมีราคาดี  

● มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีปจจัย 4  
เพียงพอ ทั้งอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุงหม 
และมีที่ดินทำกิน  

● ครอบครัวอบอุน มีความรักความเขาใจกันใน 
ครอบครัว มีความสามัคคี ปรองดอง สมาชิกครอบครัวอยู
พรอมหนา มีการทำกิจกรรมรวมกัน และมีปจจัยที่จำเปนใน
การดำรงชีวิต  

● อยูในสังคมชุมชนที่เขมแข็ง มีความเอื้ออาทร  
สามัคคี แบงปนชวยเหลือกันและกัน สืบสานวัฒนธรรม  
ภมูปิญญาทองถิน่ มผีูนำทีเ่ขมแขง็ มกีารบรหิารจดัการชมุชนดวย
ความโปรงใส มีการรวมกลุมและรวมจัดทำแผนชุมชนและ
กิจกรรมการพัฒนา  

● มีสภาพแวดลอมดี มีความสงบสุข มีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด การ
คมนาคมขนสงสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย มีการสื่อสารที่ดี  
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง มีการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่ดี ชุมชนไมมีปญหามลพิษ มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาระบบนิเวศนใหยั่งยืน  

● คนในชมุชนอยูรวมกนัดวยจติสำนกึประชาธปิไตย 
และความสมานฉันท มีความสามัคคีความเปนธรรมใน
ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
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กันและกันเคารพในกฎระเบียบกติกาของสังคม รูจักสิทธิ
หนาที่ เสียสละเพื่อสวนรวม ภาคภูมิใจในการทำความดีให
ชุมชน 

ตัวอยางมุมมองความสุขของชุมชนขางตนสามารถสรุป
ในรูปแบบที่สั้นกระชับเขาใจไดงาย ดังนี้ … 

“ทำอยูทำกิน ไมอดไมอยาก ไมทุกขไมยาก”  
“กินอิ่ม นอนอุน ทุนมี หนี้หมด”  
“การดำรงชีวิตอยางพอเพียง พึ่งพาตนเองได ไมมี

หนี้สิน คุณภาพชีวิตดี ครอบครัวอบอุน มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต” 

ความพอเพียง : เปนรากฐานของความสุข คนใน
ชุมชนตางเห็นตรงกันวาการประพฤติปฏิบัติตนหรือการมีวิถี
การดำเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงซึ่งไดแก การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบ
อาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต การประหยัดอดออม การสนใจ
ใฝรู จะนำไปสูความอยูเย็นเปนสุขของแตละบุคคล ขณะที่
ความสุขของชุมชนเปนการมองในมิติของการอยูรวมกัน และ
การบริหารจัดการชุมชนเพิ่มขึ้นจากการมองความสุขในระดับ
บุคคล โดยมีรากฐานของการอยูรวมกันอยางเปนสุข ที่
สำคัญ  ไดแก การลดความโลภ ลดความอยาก ความมีสติ  
มคีณุธรรม มสีำนกึในการพึง่ตนเองและพึง่พาอาศยักนัในชมุชน  
การเคารพธรรมชาติและภูมิปญญาเดิม   มีการบริหารจัดการ 
ที่ดี และไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก  

นอกจากการมีรากฐานการอยูรวมกันที่ดีแลว ชุมชนยัง
ตองการใหขจัดปจจัยที่ทำใหชุมชนเกิดความทุกขไมมี
ความสุข โดยมีสาเหตุสวนใหญมาจากปญหาดานเศรษฐกิจที่
สำคัญ ไดแก ปญหาหนี้สิน ปญหาการวางงาน ซึ่งเชื่อมโยงสู
ปญหาคุณภาพชีวิตและปญหาสังคมอื่นๆอีกมาก อาทิ ปญหา
สุขภาพ ปญหาเด็กเยาวชนถูกทอดทิ้ง ปญหาเด็กเรรอน ติดยา
เสพติด ปญหาดานวัฒนธรรม ปญหาดานสิ่งแวดลอม และ
การขาดแคลนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดย 
“รากฐาน” ของความทุกขในชุมชน เกิดจากการ “ยึดวัตถุ 
ทุนนิยม อยากรวย  อยากได อยากมี วิ่งตามเงินตามกระแส”  

และมีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือวิถีการดำเนินชีวิตที่กอใหเกิด
ความทุกข คือ ความเกียจคราน  ขาดวินัยขาดความรูความ
เขาใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่
เปนแรงกระตุน จากสื่อโฆษณา และนโยบายตางๆ ของรัฐที่สง
ผลกระทบตอวิถีของชุมชนใหอยูในกระแสบริโภคนิยมและ
พึ่งพาตนเองไมได  

ภูมิสังคม : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความอยู เย็น
เปนสุขของชุมชน แมวาการมองความสุขของแตละชุมชนจะ
มีประเด็นหลักที่สอดคลองกันในเรื่อง การมีสุขภาวะ ครอบครัว
อบอุน เศรษฐกิจดี มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต 
การมีสังคมชุมชนเข็มแข็งมีจิตสำนึกประชาธิปไตยและอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งถือเปนองคประกอบรวมที่แตละชุมชน
ใหความสำคัญเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ภายใตประเด็น 
ดังกลาว ภูมิสังคม ที่มีลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน  
ลวนมีสวนในการสรางสุข/ทุกขในชุมชนที่ตางกันไป ซึ่งมี
ตัวอยางที่สะทอนจากชุมชน ดังนี้  

● ชุมชนตัวอยางในภาคเหนือ ไดสะทอนความสุข 
จากความภาคภูมิใจในการรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน การมีทรัพยากรชุมชนที่สมบูรณทั้งดิน น้ำ ปาไม 
อยางไรก็ตามสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ ก็มีปจจัย 
เสี่ยงตอการเกิดภัยธรรมชาติที่สรางความทุกขใหชุมชน เชน  
การเกิดน้ำทวมทำใหพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยเสียหาย 
ปญหาไฟไหมปา และแผนดินไหว เปนตน  

● ชุมชนตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได 
สะทอนความสุขจากการมีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย  
คนมีคุณธรรมมีศรัทธาตอพุทธศาสนา สำหรับปจจัยที่ทำให
ไมมีความสุข ไดแก ปญหาความยากจน การขาดที่ดินทำกิน  
ที่สงผลตอรายได และเศรษฐกิจของชุมชน ปญหาภัยแลง  
การขาดแคลนแหลงน้ำทำการเกษตร การโยกยายแรงงานไป
ทำกินถิ่นอื่นสงผลใหครอบครัวไมไดอยูกันพรอมหนาและ 
ขาดความอบอุน 

● ชุมชนตัวอยางในภาคใต ไดสะทอนความสุขจาก 
ความภาคภูมิใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น มีความสามัคคี และปลอดอบายมุข 
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นอกจากนี้ยังสะทอนในดานปญหาหนี้สิน ปญหาราคาผลผลิต
เกษตรโดยเฉพาะราคายางไมแนนอน สภาพดินฟาอากาศ
เปลี่ยนแปลง และปญหาภัยธรรมชาติที่กระทบตอความสุข
ของชุมชน 

● ชุมชนตัวอยางในภาคกลาง ไดสะทอนความ 
สุขจากความภาคภูมิใจที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่
มีชื่อเสียง อยางไรก็ตาม สภาพภูมิสังคมของพื้นที่ที่เปนเมือง
และพื้นที่ เกษตรขนาดใหญบริเวณลุมน้ำตางๆ ชุมชนได
สะทอนปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่มีมากขึ้น ทั้ง
ปญหาน้ำเนาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาขยะชุมชน 
อีกทั้ งปญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่ กระทบตอ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทำใหชุมชนไมมีความสุข 

กระบวนการและแนวทางในการ “สรางสุขรวมกัน” 
แมจะมีความแตกตางกันบางตามสภาพภูมิสังคมของแตละ
พื้นที่ แตในภาพรวมแลวสามารถสรุปไดวา กระบวนการและ
แนวทางในการ “สรางสุขรวมกันในชุมชน” ไดใหความสำคัญ
กับแนวทางการแกปญหาสำคัญๆ อาทิ 

● ทำครอบครัวใหอบอุน เพื่อเปนพื้นฐานที่ดี 
ของเยาวชนและชุมชน โดยสมาชิกในครอบครัวควรให 
ความสำคญักบัการลด ละ เลกิ อบายมขุ เพือ่ลดรายจายทีฟุ่มเฟอย 
พอแมตองเปนตัวอยางที่ดีและปลูกจิตสำนึกที่ดีใหกับลูก
หลาน การใหเวลากับครอบครัวมากขึ้น ทำครัวเรือนใหสะอาด 
มีกฎของครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวชวยกันกำหนด 
นอกจากนี้บุคคลหรือองคกรภายนอกอาจมีสวนชวยในการแก
ปญหาครอบครวั ไดแก ผูนำชมุชนใหคำแนะนำทีด่ ีเดก็นกัเรยีน
และสื่อตางๆ ชวยรณรงค ลดอบายมุข เปนตน 

● แกปญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปญหาหนี้สิน  
ใหความสำคัญกับการส ง เสริมการทำบัญชีครั ว เ รื อน  
จัดระเบียบการใชจายไมฟุมเฟอย และสรางคานิยมที่ถูกตอง 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ในสวนการแก
ปญหาการวางงาน ใหความสำคัญกับการจัดใหมีงานตอเนื่อง
ในชุมชน การสรางอาชีพเสริม การปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนที่
เลือกงาน สำหรับในกลุมเยาวชนอาจใชวิธีเพื่อนดูแลเพื่อน 
หรือเพื่อนชวนเพื่อนทำงาน  

● แกปญหาชุมชนขาดความสามัคคี ดวยการจัด 
เวทีพูดคุยกันเปนประจำ ซึ่งอาจเปนการพูดคุยกันในระดับผูนำ
ชุมชนและแกนนำกลุมกอนที่จะขยายเวทีการพูดคุยไปสู 
ชาวบานทัว่ไป เพือ่ใหมกีารสือ่สารกนัอยางทัว่ถงึ สรางความเขาใจ 
ซึ่งกันและกัน และหันหนาเขาหากัน 

● แกปญหาผูนำขาดความเขมแข็ง โดยเลือก 
ผูนำที่มีความสามารถ มีความพรอมที่จะทำงานเพื่อสวนรวม มี
การพัฒนาผูนำใหเข็มแข็งและสรางความรวมมือในระหวาง
ผูนำชุมชน อีกทั้งควรเปดโอกาสใหชาวบานมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชนทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

● แกปญหาเยาวชน ผูใหญทั้งผูปกครองและครูค
วรเขาใจและเอาใจใสอบรมสั่งสอนเด็ก จัดกิจกรรมเขาคายให
เด็กและเยาวชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือรวมกลุมกัน
ทำความดี จัดใหมีศูนยฝกอาชีพเยาวชนในชวงปดเทอม 

● ดานการศึกษา ควรหาแนวทางขยายจำนวน 
บุคลากรทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอาคารสถาน
ที่ใหเพียงพอ ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน 
เรียนรูวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งควรจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนขึ้น 
ในชุมชน ขณะเดียวกัน ควรจัดการศึกษานอกระบบโดยมี 
การศึกษาดูงาน การไดรับรูขอมูลขาวสารของภาครัฐ ตองสราง
เยาวชนใหเปนผูนำที่ดีในอนาคต 

● ดานสขุภาพ ควรสงเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิ 
ไวกินเอง สงเสริมการทำเกษตรอินทรีย ปลูกพืชสมุนไพร 
ชุมชน/วัดหางไกลอบายมุข ใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค ลด ละ เลิก อบายมุข สงเสริมการรวมกลุมเลน
กีฬา 

● ดานสิ่ งแวดลอม สงเสริมใหชาวบานรวมตัว 
กันชวยจัดการดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน เฝาระวัง ประสานแจง
โรงงานถึงปญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อใหโรงงานแกไข 
หรือแจง อบต. กำนัน ใหประสานโรงงานในการแกไขปญหา 

การวัดความสุขในรูปแบบของชุมชน เปนมุมมอง
ของชุมชนที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้น ซึ่ง
สถานการณการเปลี่ยนแปลงอาจมีทั้งที่วัดไดในเชิงปริมาณ
และเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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ประเด็นความสุขของชุมชน ตัวอยางการวัดความสุขในความคิดของชุมชน
คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน มีกิจกรรมรวมกัน เชน กีฬา งานประเพณี ชวยกันรักษาความสะอาดภายในหมูบาน 
สิ่งแวดลอมในชุมชนดี ชุมชนไมมีขยะหรือมีการกำจัดขยะที่ดี

อากาศดี ปลอดฝุน
ชุมชนปลอดยาเสพติด
มีความเขียวชอุมในชุมชน

ความปลอดภัยในชุมชน ชุมชนไมมีโจรหรือแมแตการลักเล็กขโมยนอย
ไมมีการทำรายรางกาย
ไมมีวัยรุนมั่วสุม
มีตำรวจชุมชนดูแลความปลอดภัย

สาธารณูปโภคเขาถึงทุกครัวเรือน มีระบบไฟฟา น้ำประปา ถนนเขาถึงสะดวกสบาย
มีโทรศัพทสาธารณะ มีหอกระจายขาว มีอนามัยใกลบาน

สุขภาพของคนในชุมชนดี ไมมีโรคระบาด เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก
คนในชุมชนไดรับการรักษาทั่วถึง เด็กไดรับการฉีดวัคซีนครบทุกคน
มีสุขภาพจิตดี ไมเครียด

เศรษฐกิจในชุมชนดี ราคาผลผลิตดี
ลดตนทุนในการประกอบอาชีพ
การมีอาชีพที่หลากหลาย การมีอาชีพเสริมรายได 
หนี้สินนอยลง มีเงินออม

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นยังคงอยู ทำบุญแมโพสพ ลอยกระทง สงกรานต การเขาวัดทำบุญตามเทศกาลของทองถิ่น
มีภูมิปญญาทองถิ่นสนับสนุนการประกอบอาชีพ เชน การหาน้ำผึ้ง

∫∑‡√’¬π‡æ◊ËÕ°“√¢¬“¬º≈°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ
§«“¡Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢„π√–¥—∫™ÿ¡™π  

กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมในทุกเวที ไดสะทอน
ความสุขในมุมมองของตนเองและชุมชน ซึ่งเปนความรูสึกตาม
ประสบการณ ตามสถานการณที่ชาวบานเผชิญภายใตสภาพ
ภูมิสังคม ทั้งสภาพภูมิประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งความสุขในสายตาของชาวบานเปนเรื่องที่เขาใจ
งาย ไมซับซอน ที่สะทอนออกมาจากความรูสึก ใน 2 ลักษณะ
ใหญ ๆ คือ ความสุขที่เกิดจากความพอใจ ความภาคภูมิใจกับ
สิ่งที่ชุมชนมีอยู หรือสิ่งดี ๆ ที่สามารถอวดชุมชนอื่น ๆ ได และ
ความรูสึกวาไมสุข หรือความทุกข เปนการมองจากมุมของ
ความทุกขยาก ความขาดแคลนที่ตองเผชิญ  เปนปญหาที่กอ
ใหเกิดความเครียด เปนผลกระทบเชิงลบตอการดำรงชีวิต ซึ่ง
หากความขาดแคลนหรือปญหานั้น ๆ ไดรับการแกไข ก็จะนำ

ความสุขมาสูชุมชน ซึ่งมุมมองทั้ง 2 ลักษณะ ดังกลาว สามารถ
เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาเปนแนวทางการขับเคลื่อนความ
อยูเย็นเปนสุข ดวยกระบวนการชุมชนตอไป 

การจัดเวทีชุมชนเปนกิจกรรมที่สามารถขับเคลื่อน 
การสรางความอยูเย็นเปนสุข และการพัฒนาตัวชี้วัดความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันของชุมชนไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยเงื่อนไขความสำเร็จขึ้นอยูกับวิทยากร
กระบวนการที่มีคุณภาพสามารถสรางบรรยากาศการประชุม 
และกระตุนใหผูเขาประชมุแสดงความคดิเหน็ไดอยางกวางขวาง 
และเปนไปอยางทั่วถึง การมีผูนำชุมชนที่ดีที่สามารถเปน
ตัวอยางและนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่ และบุคคลากรจากภาครัฐ
และภาคีเครือขายตางๆที่จะชวยสนับสนุนและอำนวยการให
เกิดเวทีชุมชนไดอยางตอเนื่อง  
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∫∑ √ÿª 
ในสภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบันที่ซับซอนสับสนและ

ออนแอ เปนวิกฤติที่กระทบตอการดำรงชีวิตของคนไทยจำนวน
มาก การจะปรับไปเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขไดตองใชพลัง
รวมทั้งสังคม ที่มีเปาประสงคและความมุงมั่นรวมกันคือ 
การสรางความอยูเยน็สขุรวมกนัในสงัคมไทย โดยการเริม่ทีช่มุชน
ทองถิ่น  ซึ่งเปนรากฐานของสังคม เปนวิถีชีวิตของผูคน 
สวนใหญในสงัคมไทย จงึจำเปนตองชวยกนัสนบัสนนุใหเกดิการ 
เปลี่ยนแปลงในระดับฐานรากของสังคม ใหมุงสูชุมชนเข็มแข็ง
และอยูเย็นเปนสุข โดยตองสงเสริมใหชุมชน/ทองถิ่นสามารถ
พฒันาชมุชนของตนเองไดดวยกระบวนการชมุชนในการวางแผน 
การบริหารการพัฒนา และการวัดผลการพัฒนาดวยตัวชี้วัด 
ที่คนในชุมชนทองถิ่น เปนผูจัดการ เปนผูคิด เปนผูทำ และ 
เปนผูใชประโยชน ซึ่งเปนกระบวนการที่จะนำไปสูการวางแผน
และการจัดการที่ดีของชุมชน   

การจัดเวทีชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ขับเคลื่อนการสรางความอยูเย็นเปนสุข และการพัฒนาตัวชี้วัด
ความอยู เย็นเปนสุขรวมกันของชุมชน เปนวิธีการหนึ่งที่
สามารถสรางกระบวนการเรียนรูที่ดีที่นำไปสูการพัฒนาวิธีคิด 
และจุดประกายความคิดของคนในชุมชนใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดำรงชีวิตที่มุงความรมเย็นเปนสุขรวมกัน จึงควร
มีการขยายผลการจัดเวทีชุมชนเพื่อใหการขับเคลื่อนการสราง

ความอยู เย็นเปนสุข และการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู เย็น
เปนสุขรวมกันของชุมชนดำเนินการควบคูกันไปอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้ควรสงเสริมการพัฒนาวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ให
เปนมืออาชีพ พรอมทั้งการสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมี
บทบาทสำคัญที่จะชวยใหเกิดการรวมกันคิด รวมกันคนหาวิธี
การ และรวมสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในชุมชน รวมทั้ง
สามารถนำการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในชุมชน  

สำหรับภาครัฐนอกจากจะเปนผูสนับสนุนกระบวน 
การขับเคลื่อนเพื่อใหชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว ควรให
ความสำคัญกับการสังเคราะหองคความรูจากพื้นที่ชุมชนมา
เปนประโยชนตอการกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสราง
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยโดยรวมไดตอไป 

✤✤✤✤✤ 
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ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุงสู 
“สงัคมอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทย” สงผลใหประเทศไทย 
ตองปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือชี้วัดการพัฒนาประเทศ ที่ยึด 
เรื่องคุณภาพชีวิตของคนอยางชัดเจน และครอบคลุมการดำรง
ชีวิตของคนไดอยางทั่วถึง ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ และดวยสาเหตุ
ดังกลาว สศช.จึงไดพัฒนา “ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวม
กันในสังคมไทย” ขึ้น โดยมีเปาหมายการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่
สามารถสะทอนแนวคิดหลักของการพัฒนาในมิติตางๆ อยาง
สมดุล อาทิ ความสมดุลระหวางการพัฒนาดานกายและจิตใจ 
ความสมดุลระหวางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่นำไปสู
ความยั่งยืน  

ทั้งนี้ จุดเริ่มตนของการศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิด
และจัดทำดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 
นั้น มีจุดเริ่มตนจากการศึกษาทบทวนดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับ
ความสุขจากหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่ง
สามารถสรุปใหเห็นถึงกรอบแนวคิด นิยาม และองคประกอบ
เดนๆ ของดัชนีชี้วัดการพัฒนาตางๆ ที่ สศช.นำมาทบทวนได 
ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัดความสุขของภาครัฐ 
และภาคีพัฒนา 
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“ดัชนี้ชี้วัดการพัฒนา” ถือไดวาเปนเครื่องมือสำคัญของ
การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปน 
เครื่องมือที่สามารถบงชี้สถานะของประเทศ แนวโนม 
การเปลี่ยนแปลง สามารถใชกำหนดนโยบายสาธารณะที่
สอดคลองกับสถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึง
เปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนา และเปนฐานขอมูลใน
การวางแผนพัฒนา และยังเปนเครื่องมือสรางกระบวน 
การเรียนรูของชุมชนในการแกไขปญหาดวยตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ซึ่งที่ผานมา ประเทศไทยไดมุงเนนการวัดความสำเร็จ
ของการพัฒนา ดวยการมองไปที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก ตัวชี้วัดการพัฒนาที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย 
คือ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 
Product : GDP) อยางไรก็ตาม แนวคิดการติดตามประเมินผล
การพัฒนาประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปในชวงของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 และ 9 โดยทิศทางการพัฒนาประเทศไทยได 
ปรับเปลี่ยนไปสูการใหความสำคัญกับการทำใหคนมีความ
อยูดีมีสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี มากกวาที่จะยึดการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ หรือ GDP เปนเปาหมายหลักอยางเดียว  

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น สงผลให 
หนวยงานและภาคีที่ เกี่ยวของไดปรับเปลี่ยนมุมมองหรือ
แนวคิดในการสรางเครื่องมือชี้วัดการพัฒนาประเทศไปสู 
มุมมองของการพัฒนาในเชิงบูรณาการมากขึ้น โดยสามารถ
แบงดัชนีชี้วัดความสุขเปน 2 กลุมใหญๆ ประกอบดวย 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด วัชรี พุมทอง  และ ตฤตณัย นพคุณ 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 



ม.ค.-มี.ค. 50 63

µ—«™’È«—¥§«“¡ ÿ¢¢Õß¿“§√—∞ : ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
 ”§—≠„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑» 

ดัชนีชี้วัดความสุขที่พัฒนาขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐนั้น 
ถูกสรางขึ้นและนำไปใชประโยชนเพื่อเปนฐานขอมูลใน 
การวางแผนและกำหนดนโยบายการพฒันาประเทศในภาพรวม
เปนหลัก ซึ่งใหความสำคัญกับเทคนิคในการคำนวณและ 
การกำหนดองคประกอบ ตวัชีว้ดัทีส่ามารถวดัผลไดในเชงิปรมิาณ 
และมีฐานขอมูลที่เปนระบบและมีการจัดเก็บอยางตอเนื่อง  

ทั้งนี้ การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของภาครัฐในบริบท
ของสงัคมไทยนัน้ ไดมคีวามพยายามทีจ่ะวดัความสขุในสงัคมไทย 
ทั้งในรูปแบบอัตตวิสัย โดยการสอบถามความรูสึกของ
ประชาชนวาอยูเยน็เปนสขุมากนอยเพยีงใด และการวดัความสขุ
ในรูปแบบภาวะวิสัย โดยการวิเคราะหปจจัยที่ทำใหเกิด 
ความอยูเย็นเปนสุขและวัดปริมาณจากปจจัยนั้นๆ โดยอาศัย
การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตามตัวชี้วัดที่หนวยงานได
พัฒนาขึ้นและเนนการวัดในระดับประเทศ หรือเรียกวา
เปน“ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับภาพรวม” หรือ “ในระดับ
ผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนา” 

โดยขั้นตอนการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขในระดับภาพ
รวมหรือในระดับผลกระทบการพัฒนาขั้นสุดทายนี้ สวนใหญ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ จะสรางขึ้น
โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หรือจากตัวชี้วัดที่
หนวยงานตางๆ จัดทำอยู และนำมาปรับปรุงเปนเครื่องมือ 
บงชี้สภาพการพัฒนาของประชาชน ซึ่งมักจะมุงไปในเรื่องการมี
คณุภาพชวีติของประชาชนในเชงิวตัถวุสิยัมากกวาการวเิคราะห
ความสุขโดยตรง โดยดัชนีชี้ วัดความสุขที่ถูกพัฒนาขึ้น 
โดยหนวยงานราชการหรือหนวยงานภาครัฐที่นาสนใจ 
ประกอบดวย 

1. ดชันชีีว้ดัความสขุทีพ่ฒันาขึน้โดย สศช. 
ดัชนีความอยูดีมีสุข  

 ดัชนีความอยูดีมีสุข พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อ
ใชประเมนิผลกระทบจากการพฒันาประเทศในชวงแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 8 – 9 โดยกรอบแนวคิดของของดัชนีความอยูดีมีสุขนี้ 
ยึดโยงอยูกับปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาในแผน พัฒนาฯ 

ฉบับที่ 8 และ 9 เนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา  
สศช. จึงไดใชแนวคิดดาน ความอยูดีมีสุข (Well - Being) 
เปนกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตัวชี้วัดการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ 8 และแผนฯ 9 โดยใหความสำคัญกับ 
ความสามารถในการใชศักยภาพของมนุษยรวมกับการพัฒนา
ศกัยภาพของมนษุย ซึง่ไดรบัการจำกดัความในรปูของ  “ภารกจิ 
(Functioning)” และ “สมรรถภาพ (Capabilities)” 

ทั้งนี้ คำวา ภารกิจ หมายถึงความสำเร็จ และ 
สมรรถภาพ หมายถึงความสามารถที่จะนำไปสูความสำเร็จ 
โดยภารกิจเปนเรื่องที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเลือกดำเนินชีวิต
ของแตละปจเจกบุคคล ในขณะที่สมรรถภาพเกี่ยวของกับทาง
เลอืกและความมอีสิระทีบ่คุคลสามารถเลอืกหาในการดำรงชวีติ 
หรือแสวงหาความสำเร็จในชีวิต  โดยนัยนี้ ความอยูดี 
มีสุข  จึงมีลักษณะเปนองครวม ซึ่งมีหลายมิติและหลาย 
องคประกอบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  ซึ่งมีความหมาย 
ที่กวางกวาการพิจารณาดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ คำวา “ความอยูดีมีสุข” ไดใหนิยามวาหมายถึง 
“การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มี 
งานทำที่ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดำรงชีพ มีครอบครัวที่
อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ”  

สำหรับองคประกอบของความอยูดีมีสุข  ไดครอบคลุม
ทุกมิติของการดำรง ชีวิตที่เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม และ
สามารถจำแนกองคประกอบไดเปน 7 ดาน คือ สุขภาพ
อนามัย ความรู  ชีวิตการทำงาน รายไดและการกระจายรายได  
ชวีติครอบครวั สภาพแวดลอมในการดำรงชวีติ และการบรหิาร 
จัดการที่ดีของรัฐ  

 
ดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  
สศช. พัฒนาดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจขึ้นใน 

ชวงที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อใชประเมินผลกระทบ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ใชเปนสัญญาณเตือนภัย รวมทั้ง 
บอกถงึสถานการณเปลีย่นแปลงทีม่ผีลตอการพฒันาเศรษฐกจิ 
อยางยั่งยืน  

“ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ” มีแนวคิดพื้นฐานมา
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จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดหลักทางสายกลางใน 
การพัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล 
มคีณุภาพและยัง่ยนืภายใตกระแสโลกาภวิตัน และสถานการณ 
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ และไดพัฒนาเปนกรอบแนวคิดของการวัด
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ วาความสำเร็จของ
การพัฒนาประเทศตองการความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปรียบไดกับความแข็งแรงของรางกายมนุษย ทำใหสามารถ
ยืนหยัดไดดวยตนเอง มีภูมิคุมกันใหสามารถตานโรคภัยไขเจ็บ
ได รวมทั้งสามารถปรับรางกายใหเขากับสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อใหสามารถดำรงชีวิตอยูได
อยางมีคุณภาพ และมีความสุข  

การสรางรากฐานทางเศรษฐกิจใหมั่นคงก็คือการพึ่งพา
ตนเองทางเศรษฐกิจใหสามารถสรางฐานรายไดที่มั่นคงของ
ประเทศ มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจที่ชวยลดความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายนอกและบรรเทาความผันผวนทางเสถียรภาพ ขณะ
เดียวกันมีความสามารถปรับตัวใหทันตอสถานการณโลก 
และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะทำให 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง และมี
เสถียรภาพ มีการกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยาง
เปนธรรม ที่นำไปสูความยั่งยืนของการพัฒนา 

ทั้งนี้ นิยามของคำวา “ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ” จะ
หมายถึง “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งตนเองได มีภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
สถานการณโลก มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพ และกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปน
ธรรม” โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพ และการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม 

 
 ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พัฒนาโดย สศช. ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

ซึ่งไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญา
นำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยใหความสำคัญ
กับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ง
แวดลอม การพัฒนาทั้ง 3 มิติจะตองเกื้อกูลและไมเกิดความ

ขัดแยงซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจใหขยาย
ตัวอยางมีคุณภาพและแขงขันได จะตองคำนึงถึงขีดจำกัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สามารถสงวนรักษาไวใช
ประโยชนไดอยางยาวนาน ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมสงผลเสียตอความตองการ
ของคน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

ทั้งนี้ เพื่อคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให
เปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของ
มนุษยไดอยางตอเนื่องตลอดไป และตองดำเนินการควบคูไป
กับการพัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดขีึน้ โดยบรหิารจดัการทรพัยากรและผลประโยชน 
จากการพัฒนาและการคุมครองอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
มีการปลูกฝงคานิยมของคนไทยใหมีความพอเพียงและ 
พึ่งตนเองได ขณะเดียวกันสงเสริมการนำภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยที่ดำเนินวิถีชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยาง
เกื้อกูล สามารถปรับตัวรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงบนฐาน 
ของสังคมแหงความรู 

ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเปาประสงคของการพัฒนา
อยู 4 ประการ ดังนี้ 

1) คุณภาพ : สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปน
สังคมฐานความรู มีการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาไดดวย
ตนเอง มีการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพตามศักยภาพ
การผลิตในประเทศ โดยเนนความไดเปรียบเชิงแขงขันควบคู
กับผลิตภาพ เพิ่มผลผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และลด
มลพิษเชิงปองกัน  

2) เสถียรภาพและการปรับตัว : เศรษฐกิจเกิดการ
ขยายตัวอยางมีเสถียรภาพทั้งระดับภายในและภายนอก
ประเทศ มีการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ปจจัยสนับสนุนภายใน โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและความ
สามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดวยการพัฒนาและการบริหารจัดการเศรษฐกิจระดับฐานราก
อยางครบวงจร โดยมีสินคาภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย มี
การธำรงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณอันเปนมรดกดี
งามของชาติ  

3) การกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม : 
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ประชากรมีความเทาเทียมทั้งดานเพศ อาชีพ รายได การศึกษา 
ความตองการพื้นฐานในการดำรงชีพ และบริการพื้นฐานทาง
สังคม มีโอกาสในการเขาถึงตลาดและการจัดสรรฐาน
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยคำนึงถึงความ
ตองการของคนรุนปจจุบันและสงวนรักษาทรัพยากรใหคนรุน
อนาคต  

4) การมีระบบบริหารจัดการที่ดี : ประชากรทุกภาค
สวนของสังคม มีโอกาสและสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร 
กระบวนการตัดสินใจและนโยบายสาธารณะแกประชาชนโดย
ผานการบริหารจัดการ การสงเสริมและกระจายอำนาจสูทองถิ่น 
และการสรางความรวมมือแบบบูรณาการของสถาบัน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ทั้งนี้ 
ในปจจุบัน สศช. อยูในระหวางการพัฒนาดัชนีชีวัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับภาคและระดับลุมน้ำ เพื่อเชื่อมโยงจากระดับ
ประเทศลงมาสูระดับพื้นที่ 

อยางไรก็ตาม แมเครื่องชี้วัดทั้ง 3 ชุดดังกลาวที่ สศช. 
ไดพัฒนาขึ้นมานั้น จะครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวก็ตาม แตเพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุงสู
สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ทำให สศช. ไดพัฒนาเครื่องมือ 
ชี้วัดความสุขที่สามารถสะทอนสถานภาพ ระดับการพัฒนา  
ผลสำเร็จ และผลกระทบของการพัฒนาประเทศ โดยไดขยาย
การพฒันาเครือ่งมอืชีว้ดั จากมติขิองการดำรงชวีติและแนวปฏบิตัิ
ของปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย ไปสูการวัด
ในดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกตองดีงามตางๆ รวม
ดวย จนกระทั่งนำไปสู “ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย” ในที่สุด 

 
2. ดัชนีชี้วัดความสุขที่พัฒนาขึ้นโดย

กระทรวง องคกร หรือหนวยงานตางๆ 
 ดัชนีชี้วัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย   
 จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย (พม.) พัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดความมั่นคง
ข อ ง มนุ ษ ย ต า ม ข อบ ข า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พัฒน าแห ง
สหประชาชาติ (UNDP) การปลอดจากความตองการโอกาสที่
เทาเทียมกัน และการปลอดจากความกลัว รวมกับแนวคิด

คุณภาพชีวิต ภายใตปรัชญาดานตะวันออก โดยพิจารณาทั้ง
จากมิติปจจัยภายนอกตัวมนุษยและมิติปจจัยภายในตัวมนุษย 
โดยไดกำหนดนิยามมาตรฐานความมั่นคงของมนุษยวา หมาย
ถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิ ความปลอดภัย 
การสนองตอบตอความจำเปนขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยาง 
เทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย ประกอบ
ดวย 10 มิติ ไดแก ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา การมี
งานทำและรายได ความมั่นคงสวนบุคคล ครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคม สังคม-วัฒนธรรม สิทธิ และความเปน
ธรรม การเมืองและธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ 
ระดับบุคคลและระดับพื้นที่ โดยตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย
ระดับพื้นที่ มี 56 ตัวชี้วัด สวนตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย
ระดับบุคคลมี 69 ตัวชี้วัด 

 
 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตและดัชนีชี้วัดทุน 

ทางสังคม 
 ทั้ง 2 ดัชนี จัดทำโดยสำนักมาตรฐานการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย โดยในสวนของ ดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิต ไดกำหนดนิยามของคำวา คุณภาพชีวิต หมาย
ถึง ระดับการดำรงชีวิตของมนุษยที่เปนผลรวมทั้งในเชิงภววิสัย 
และอัตวิสัย ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมนุษยจะมีคุณภาพชีวิต
ระดับใดนั้นสามารถเปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือเปรียบ
กับชวงเวลาในอดีตที่ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ  และ
กำหนดองคประกอบดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตไวครอบคลุมใน 11 
มิติ 64 ตัวชี้วัด คือ สุขภาพ จำนวน 14 ตัวชี้วัด การศึกษา 
จำนวน 5 ตัวชี้วัด ที่อยูอาศัย จำนวน 4 ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม 
จำนวน 5 ตัวชี้วัด รายได จำนวน 5 ตัวชี้วัด การทำงาน จำนวน 
4 ตัวชี้วัด จริยธรรม จำนวน 6 ตัวชี้วัด ครอบครัว จำนวน 7 ตัว
ชี้วัด ความปลอดภัย จำนวน 6 ตัวชี้วัด การคมนาคมและการ
สื่อสาร จำนวน 5 ตัวชี้วัด และการมีสวนรวม จำนวน 3 ตัวชี้วัด 

ขณะที่ ดัชนีทุนทางสังคม พัฒนาขึ้นจากนิยามคำวา 
ทุนทางสังคม ที่หมายถึง ลักษณะทางสังคม ที่ปจเจกชนและ
องคกรทางสังคม มีเครือขาย (Networks) มีความไววางใจ 



66 ม.ค.-มี.ค. 50

(Trust) และมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ (Norms) เพื่อการ 
สงเสริม เกื้อหนุน และรวมมือในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 
ซึ่งกอใหเกิดความสามารถในการปรับปรุงสภาวะของสังคม 
องคกร และตนเองใหบรรลุเปาประสงคที่กำหนดรวมกัน 
ประกอบดวย 5 มิติ 40 ดัชนี ไดแก กลุมและเครือขายความไว
วางใจและความเปนอันหนึ่งอันเดียว กิจกรรมและความรวมมือ 
ความสมานฉันท การอยูรวมกันในสังคม และความขัดแยง
และความรุนแรง และอำนาจหนาที่และกิจกรรมทางการเมือง 

 
การวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับความสุขของผูที่

อาศัยอยูในประเทศไทย 
สำนักวิจัยเอแบคโพลล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได

พัฒนาดัชนีวัดความสุขขึ้น ในลักษณะของการวัดความพึง
พอใจเกี่ยวกับความสุขของผูที่อาศัยอยูในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อวัดความสุขของคนทุกระดับทั้งปจเจก ชุมชน 
สงัคม ภมูภิาค และประเทศ ครอบคลมุชาวไทยและชาวตางชาติ
ที่อยูอาศัยในประเทศไทย โดยไดพัฒนาขึ้นจากหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งนี้ การวัดความพึงพอใจดังกลาว จะวัดโดยอาศัย 
มุมมองของ “ความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness) หรือ GDH” ที่หมายความถึง
ภาพรวมของชีวิตประชาชนทั้งประเทศ ประกอบดวย การ
อยู เย็นเปนสุข (well-being) ความพึงพอใจในชีวิต (life 
satisfaction) คุณภาพชีวิต (quality of life) และความเปนจริง
ในชีวิตตรงกับความคาดหวังและความตองการ (self 
actualization) โดยมีขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 
ประการแรก ความสุขของมนุษยมีสองลักษณะบนความ
เปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็วและ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางคอยเปนคอยไป ประการที่สอง การวัด
ความสุขมุงเนนเปาหมายอยูที่การประเมินความสุขมวลรวม
ของคนภายในประเทศ ไมใชมุงประเมินความสุขของ
ปจเจกบุคคล แตประเมินความสุขของคนไทยและตางชาติ
ระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ 

สำหรับโครงสรางองคประกอบดัชนี GDH มี 14 กลุม
ปจจัย ประกอบดวย สภาพแวดลอม บรรยากาศภายในชุมชน 
ชีวิตครอบครัว สุขภาพกาย สุขภาพจิต หลักธรรมาภิบาล 

รัฐบาล นักการเมือง ความพึงพอใจในงาน ระบบการคาเสรีใน
กระแสโลกาภิวัตน การประพฤติ ปฏิบัติ ตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบการศึกษา ธรรมชาติและการจัดสรร
ทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณีไทย กระบวนการยุติธรรม 
องคกรอิสระ และสถานการณปจจุบัน 
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ในชวงปลายแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7เปนตนมา ภาค
ประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนเริ่มมีบทบาทรวมตัวกันเปน
ในการหาแนวทางแกปญหาทุกขภาวะของคนในสังคม ที่ตก
อยูภายใตปญหาความยากจน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สภาพแวดลอมเสือ่มโทรมลงมากขึน้ เกดิเครอืขายการศกึษาวจิยั
ในระดับชุมชน โดยชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือเรียนรูและ 
แกปญหาของชุมชนมากขึ้น  

จากแนวคิดดังกลาว นำไปสูการศึกษาพัฒนาตัวชี้วัด 
เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนในทองถิ่น โดยพัฒนาขึ้น
จากประสบการณการมีสวนรวมของกลุมคนในระดับชุมชน
โดยตรง เพื่อคนหาทางออกจากสภาพปญหาที่มีอยูภายใน
ชุมชน มีลักษณะคอนไปทางการวัดแบบอัตตวิสัย มุงไปที่ 
การปรับปรุงใหพนจากความทุกขและสรางความสุขเฉพาะที่
แตกตางกันไปตามพื้นที่ แตมีจุดเดนในการกำหนดตัวชี้วัด
ความสุขที่เปนรูปธรรม 

แนวทางการจัดทำดัชนีดังกลาว ภาคประชาชนได
ดำเนินการมาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับแนวคิดของ 
แผนพฒันาฯฉบบัที ่10 ทีย่ดึหลกั “ภมูสิงัคม” ทีมุ่งเนนการพฒันา
ตามความแตกตางของความหลากหลายทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นที่
และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะความ 
แตกตางระหวางภูมิภาค และระหวางชนบทกับเมือง ซึ่งเปน
แนวทางที่สอดคลองกับแนวความคิดการสรางความสุขที่มี
หลายระดับเริ่มตั้งแตระดับบุคคลและสามารถขยายไปสู
ครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
อยางยั่งยืน 

ทั้งนี้ จากกรอบแนวคิดและทิศทางการศึกษาวิจัยใน
ระดับชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือเรียนรูและแกปญหาของ
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ชุมชนนั้น ไดนำไปสูการพัฒนาแนวคิดในการวัดความสุขใน
ชุมชนหรือระดับพื้นที่ ที่สำคัญ ไดแก 

 
ดัชนีชี้วัดสุขภาพความอยู เย็นเปนสุข  

3 ระดับ 
สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ป 

2548 ไดมีการประกาศเจตนารมณการรวมสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข 9 ขอ โดยการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ เปนเจตนารมณหนึ่งใน 
9 ขอดงักลาว โดยกำหนดให  “ความอยูเยน็เปนสขุ” หมายถงึ 
“ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา 
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล” และการ
พัฒนา “ดัชนีชี้วัดเมืองไทยแข็งแรง” โดยศูนยอำนวยการ
บริหารยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง ในป 2547 ซึ่งเปน
นโยบายรัฐบาลในขณะนั้น  

ตอมาในป 2549 ศูนยอำนวยการบริหารยุทธศาสตร
เมืองไทยแข็งแรงไดปรับเปลี่ยนมาเปนศูนยอำนวยการ
ยุทธศาสตรสังคมอยูเย็นเปนสุข (ศอ.สส.) และไดพัฒนาดัชนี
ชี้วัดสุขภาพความอยูเย็นเปนสุข ใน 3 ระดับ ภายใตกรอบ
แนวคิดการพัฒนาคนใหมีคุณภาพในทุกมิติ  โดยนำมาใชใน
การกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสุขภาพตามแผนพัฒนา
สขุภาพแหงชาต ิในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 10 ที่มุงเนน การพัฒนาคนใหมีสุขภาพที่ดีบน 
ความพอเพียง พอประมาณ อยางมีเหตุผลในการตัดสินใจ
ทางการเงินการคลัง และการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ มี
ความสมดุลของการบริการทั้งในดานการสงเสริม ปองกัน 
รักษา ฟนฟู มีระบบภูมิคุมกันที่เปนหลักประกัน และชวย
คุมครองสุขภาพของประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมใน 
การบริหารจัดการที่ดี ในระบบสุขภาพ เพื่อใหสามารถ 
พึ่งตนเองได และนำไปสูความยั่งยืนของระบบสุขภาพตอไป 

ทั้งนี้ การพัฒนาดัชนีชี้วัดดังกลาว มุงใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการพัฒนาตัวชี้วัด ที่มีความสอดคลองกับบริบท
ตางๆ ในพื้นที่ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะใช
เปนกรอบในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลของการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ ซึ่งชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพ 3 ระดับ แบงดัชนีชี้วัดเปน 3 
ระดับ คือระดับบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับ

จังหวัด ภาค ประเทศ ยึดตามประเด็นหลัก 14 ประเด็น จัด
กลุมได 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สุขภาพรางกาย จิตใจ
พฤตกิรรมสขุภาพ หมวดที ่2 สขุภาพปญญา คณุธรรม การเรยีนรู 
ปจจัยดำรงชีวิต หมวดที่ 3 ครอบครัว ชุมชน สังคม หมวดที่ 4 
สภาพแวดลอม และหมวดที่ 5 ระบบบริการสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย 
พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัย คือ รองศาสตราจารยนายแพทย

ยงยุทธ ขจรธรรม นายแพทยอภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูล แหง 
โรงพยาบาลขอนแกนและคณะ รวมกบัปราชญชาวบาน และกลุม
เกษตรกรใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวัด
บุรีรัมย นครราชสีมา ขอนแกน และสุรินทร เพื่อสรางแนวคิด
เรื่องความสุข อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาชนบท โดย
เฉพาะสำหรับเกษตรกรในภาคนั้น โดยมีกรอบแนวคิดที่ให
ความสำคัญกับการพัฒนาคนเชิงจิตวิสัย การพึ่งพาตนเอง ที่
เนนความสุขของชีวิตเปนเปาหมายในการครองตน และ 
ขอชี้แนะของสมเด็จองคดาไล ลามะ ที่วาความสุขในเชิง 
Happiness เปนความสุขที่สัมพันธกับความรูสึกทางจิต 
(mind) และใจ (heart) มีลักษณะสงบและดำรงอยูที่ยาวนาน 

ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขดังกลาวนี้ 
เปนการพัฒนาวิธีคิดใหมองความสุข (happiness) มากกวา
ความหฤหรรษ (pleasure) และเพื่อใหสามารถเปลี่ยน 
ความคิดของชาวบานที่เขารวม จนถึงขั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพื่อชวยสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมใหทุกคนมีความสุข
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ใชในการประเมินผล เพื่อใหรูสถานการณ
และเปนการกระตุนเกษตรกรใหมีทางเลือกใหม สำหรับ 
องคประกอบของตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย  
ประกอบดวย การมีหลักประกันในชีวิต การมีรางกายและ
จิตใจที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุน การมีชุมชนเขมแข็ง 
การมีสิ่งแวดลอมที่ดี การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจ 
และการเขาถึงธรรมะวาดวยการอยูรวมกัน 

 
ตัวชี้วัดความสุข  
พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดยใชวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพในการวัดความอยูดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ 
(จังหวัดกาญจนบุรีและชัยนาท) และนำมาสรางแบบสอบถาม 
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จัดทำตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จากนั้นใชวิธี Future Search คนหา
สิ่งที่ทำใหคนมีความสุขในระดับชุมชนเปนดัชนีความสุข 
นอกจากนี้กำลังสรางดัชนีครอบครัวมีสุข โดยพิจารณาจำแนก
ตามประเภทครอบครัว คือ ครอบครัวที่มีความสมบูรณ 
ครอบครัวที่อยูกับเครือญาติไมไดอยูกับพอแม และครอบครัว
หยาราง เปนตน ขณะนี้อยูระหวางการทดสอบตัวชี้วัด 

 
ดัชนีชี้วัดโครงการชุมชนเปนสุขภาคอีสาน 
พัฒนาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพและมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จ.ขอนแกน โดยมีแนวคิดใหสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ 
สังคม และปญญาเปนตัวตั้ง โดยใชหลักอริยะสัจสี่ และหลัก
อปริหานิยธรรมของพระพุทธเจา เพื่อคนหาความทุกข 
(ปญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ (ทางเลือกในการดับทุกข) และ
มรรค (แผนปฏิบัติการดับทุกข) โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการหาเลือกในการดับทุกข และแผนปฏิบัติการ 
ดบัทกุข เปนการวดัในระดบัปจเจก ครอบครวั ชมุชนภาคอสีาน 
ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ หลักประกันในชีวิต รางกาย
และจิตใจแข็งแรง ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอม
ดี ความภาคภูมิใจ มีอิสรภาพ และการอยูรวมกันอยางสมดุล 

 
∫∑ √ÿª 

จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา ภาครัฐและภาคี
พัฒนาไดใหความสำคัญกับการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่มุงสะทอน
ความสุขของคนที่ครอบคลุมในทุกมิติมาโดยตลอด ขณะที่ 
สศช. เอง ก็ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาดัชนีชี้วัดใน 3 
ดัชนีหลักๆ ทั้งในสวนของดัชนีความอยูดีมีสุข ดัชนีความเขม

แข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ที่สามารถครอบคลุมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 มาอยางตอเนื่อง แต
ที่สุดแลว เพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถกาวไปถึงวิสัย
ทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็ยังมีความจำเปนที่
ตองมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการวัด
สถานภาพ ระดับการพัฒนา ผลสำเร็จ และผลกระทบของการ
พัฒนาประเทศใหไดอยางเปนองครวม  

ดวยสาเหตุดังกลาว สศช. จึงไดนำดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ที่มุงสะทอนความสุขและคุณภาพชีวิตของคนในลักษณะตางๆ 
ทั้งในระดับดัชนีชี้วัดในภาพรวมและตัวชี้วัดในระดับพื้นที่/
ชุมชน มาทบทวนพัฒนาเปนแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำ 
“ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ขึ้น โดย
พิจารณาความสอดคลองกับกระบวนทรรศนการพัฒนา
ประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนา
แบบเปนองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  

ที่สำคัญ การจัดทำ “ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวม
กันในสังคมไทย” ไดใชหลักการระดมความคิดและการมีสวน
รวมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ และชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค
ตางๆ เพื่อใหดัชนีดังกลาวเปนที่ยอมรับ และเห็นความสำคัญ 
และเกิดการนำไปใชประโยชน เปนเครื่องมือในการบงชี้สถานะ
ของประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง และใชติดตามประเมิน
ผลการพัฒนา รวมทั้งสามารถนำไปใชปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและกำหนดนโยบายสาธารณะไดตอไป 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ “รายงานสถานการณความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทย”. 
เอกสารประกอบการประชมุประจำป 2550 ของ สศช. หวัขอ “ความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทย”, 6 กรกฎาคม 2550 .  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “ดัชนีอยูเย็นเปนสุข...สรางสุขไดอยางไร”.  เอกสารประกอบ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ, 27 ตุลาคม 2549 . 

✤✤✤✤✤ 
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∫∑π” 
หัวใจสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัด 

ความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทยของ สศช. คอืการประสานความรวมมอื
และสรางเครือขายระหวางหนวยงาน องคกร และภาคีพัฒนาใหเขามา 
มีสวนรวมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่ 
เกี่ยวของกับดัชนีดังกลาว ไมวาจะเปนในเรื่องกรอบแนวคิดพื้นฐาน  
การกำหนดนิยาม องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และประเด็น 
การประเมนิ โดยความคดิเหน็ตางๆ ทีไ่ดมา นำไปสูรางเบือ้งตนการพฒันา 
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย  

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในการพัฒนา
ดชันชีีว้ดัความอยูเยน็เปนสขุฯ ที ่สศช. ไดดำเนนิการมาในชวงป 2550 นัน้ 
นอกจากจะเปนการดำเนินการในรูปแบบของเวทีระดมความเห็นตางๆ 
แลว สศช. ยังไดจัดทำและจัดสงแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตอการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
ในสังคมไทย ไปยังหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และเครือ
ขายการพัฒนาที่เกี่ยวของ จำนวนทั้งสิ้น 158 หนวยงาน/ คน โดยการสง
แบบสอบถามดังกลาว สศช. ไดรับแบบสอบถามฯ กลับคืนมาทั้งสิ้น  
74 หนวยงาน/ คน คิดเปนรอยละ 46.84 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีความเห็นดวยตอขอเสนอเกี่ยวกับภาพรวม องคประกอบหลัก  
ตัวชี้วัด และเกณฑการวัดของดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสงัคมไทย และมขีอคดิเหน็เพิม่เตมิในประเดน็ตวัชีว้ดัและเกณฑการวดั

ในบางองคประกอบ ซึง่ขอคดิเหน็ดงักลาวเปนประโยชน 
ตอการพัฒนาไปสูดัชนีชี้วัดความอยู เย็นเปนสุข 
รวมกันในสังคมไทยที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้จึงขอนำผลการประมวลความเห็น
จากหนวยงานตางๆ ตอขอเสนอเกี่ยวกับภาพรวม 
องคประกอบหลักตัวชี้วัด 6 องคประกอบ อันไดแก 
การมีสุขภาวะ เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม   
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สภาพแวดลอมและ
ระบบนเิวศสมดลุ สงัคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาล  
มีเนื้อหาสาระสำคัญที่นาสนใจ ดังนี้ 

 
√âÕ¬≈– 92 ‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§«“¡À¡“¬
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หนวยงานและเครือขายการพัฒนาสวนใหญ 
รอยละ 92.06 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 
กั บความหมายของความอยู เ ย็ น เป นสุ ข ว า  
“สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยางมี
ดุลยภาพทั้งจิต กาย ปญญา ที่ เชื่อมโยง 
กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปน
องครวมและสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นำไปสู
การอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน  
และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา “คุณภาพชีวิตที่ดี” 
ควรครอบคลมุถงึเรือ่งคณุภาพชวีติในทกุดานรอบๆ ตวั 
ของมนุษยที่จะสงผลใหเกิดความเปนสุขทั้งกาย 
และใจ ไมไดขึ้นกับดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด ภาณี ชนาธิปกรณ   ตฤตณัย นพคุณ   ปยะ ไวจงเจริญ   และ ชาตรี  ภิรมย 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

มุมมองของภาครัฐและภาคีพัฒนา 
ตอการพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 



ม.ค.-มี.ค. 50 57

รวมทั้งการใชคำ “คุณภาพชีวิตที่ดี” อาจเปนประเด็นที่ทำใหเกิดขอสงสัย
ในนิยามความหมาย ควรเปลี่ยนแปลงคำดังกลาวให เขาใจงาย  
เพื่อปองกันการเกิดขอสงสัยในการตีความ 

นอกจากนี้ สวนใหญยังเห็นวา ควรเพิ่มกรอบแนวคิดพื้นฐาน  
เรือ่ง ”การพฒันาบนฐานความรูคูคณุธรรม” เขาไป เพือ่กระตุนใหมกีารพฒันา 
ประเทศไปขางหนาอยางสมดุลและยั่งยืนบนหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งควรคำนึงถึงความสอดคลอง
กบัศาสนา วฒันธรรม ประเพณแีละวถิชีวีติของคนในทองถิน่อกีประการหนึง่ดวย 

 
√âÕ¬≈– 93.5 ‡ÀÁπ¥â«¬°—∫Õß§åª√–°Õ∫¢Õß
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สำหรับการกำหนดองคประกอบหลัก องคประกอบยอย ประเด็น
การวัด ตัวชี้วัด และเกณฑการวัดในแตละองคประกอบหลักของดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย นั้น สวนใหญ รอยละ 93.55  
เห็นดวยกับองคประกอบหลักของดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขทั้ง 6  
องคประกอบ เนื่องจากเห็นวาองคประกอบทั้งหมดครอบคลุมและแสดง
ใหเห็นทุกดานรอบตัวของมนุษยที่จะสงผลใหเกิดความเปนสุขทั้งกาย
และใจ โดยสวนใหญเห็นดวยกับองคประกอบหลักดานการมีสุขภาวะ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.97 รองลงมาไดแก ครอบครัวอบอุน  
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และเศรษฐกิจเขมแข็งและเปน
ธรรม ตามลำดับ (รอยละ 93.94,92.06และ 89.39) 

นอกจากนี้ ยังเห็นดวยกับกรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทย และหลกัการพฒันาดชัน ีตลอดจน 
องคประกอบหลักของดัชนี คิดเปนรอยละ 92.06 และ 88.52 ตามลำดับ 
อยางไรก็ตาม ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรนำหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล เรื่องคุณธรรมและความเทาเทียมกัน
ในสังคม แนวคิดสังคม/ชุมชนนาอยูเขามาประกอบในกรอบแนวคิด 
และการใหความหมายของ “ความอยูเย็นเปนสุข” ดวย 

 
Õß§åª√–°Õ∫¢Õß¥—™π’™’È«—¥√–¥—∫‡¡◊Õß·≈–
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สวนความเห็นตอการกำหนดองคประกอบหลักของดัชนีชี้วัด
ความอยูเย็นเปนสุขในระดับเมืองและชนบท ยังคงยึดตามกรอบแนวคิด
พื้นฐานและหลักการพัฒนาดัชนีในระดับประเทศ รวมทั้งความหมาย 
องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยของดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

ในสังคมไทยระดับประเทศ โดยจะมีการเพิ่มตัวชี้วัด
ที่สะทอนวิถีชีวิต พฤติกรรมและผลการพัฒนาที่ 
แตกตางกนัของเมอืงและชนบทในแตละองคประกอบหลกั 
ดังเชน ใชปริมาณขยะตอประชากรในเขตเมือง 
เปนตัวชี้วัดระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ขณะที่ในชนบทใชพื้นที่ปาไม และสัดสวนแหลงน้ำ
ที่มีคุณภาพในเกณฑพอใชแทน เปนตน 

ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
กับองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย 
ของระดบัประเทศทีน่ำมาใชในระดบัเมอืงและชนบท 
ระหวางรอยละ 73.08 – 83.64 โดยองคประกอบ
หลักดานการมีสุขภาวะ และครอบครัวอบอุน 
มีสัดสวนเห็นดวยมากที่สุด และนอยที่สุดคือ 
ดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
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ทางดานความเห็นตอการใหน้ำหนักของ 
องคประกอบของดัชนีฯ  พบวาสวนใหญใหน้ำหนัก
ของแตละองคประกอบหลักเทากันกับไมเทากัน 
มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 51.17 และ 48.53 
ตามลำดับ โดยกลุมที่เห็นวาควรใหน้ำหนักเทากัน
เนื่องจากเปนการพิจารณาแบบองครวมแตละปจจัย
มีความสำคัญ และเปนองคประกอบที่พึ่งมีระดับ
เดียวกันทุกองคประกอบ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน มีความสำคัญเทากัน  สวนกลุมที่เห็นวาควรให
อันดับความสำคัญขององคประกอบดัชนีที่ไมเทากัน 
เนื่ องจากแตละองคประกอบมีผลกระทบกับ 
ความรูสกึอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมทีแ่ตกตางกนั 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับบุคคล 

สำหรับการใหน้ ำหนักความสำคัญกับ 
องคประกอบดัชนีฯ ที่แตกตางกันนั้น ปรากฏวา  
สวนใหญใหความสำคญัตอองคประกอบตางๆ เรยีงตาม 
ลำดับ ดังนี้ คือ 1) ดานการมีสุขภาวะ 2) ครอบครัว
อบอุน  3) ชุมชนเขมแข็ง  4) เศรษฐกิจเขมแข็ง 
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และเปนธรรม  5) สภาพแวดลอมดีและระบบนิเวศที่สมดุล  6) สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
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นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ ยังใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
เพิ่มเติมที่นาสนใจในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 
1. การมีสุขภาวะ : ปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑการวัดใหมุงสู

ผลสัมฤทธิ์ 
การมีสุขภาพกายดี ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดสัดสวนประชากรที่ไม

เจบ็ปวย อาจไมเหมาะสมทำใหไมสามารถเกบ็ขอมลูไดตามความเปนจรงิ 
เนื่องจากขึ้นอยูกับปจจัยการไปหรือไมไปรับการรักษา รวมทั้งเกณฑการ
วดัทีต่องมปีระชากรไมเจบ็ปวยถงึรอยละ 100 ไมไดชีใ้หเหน็ถงึจดุมุงหมาย 
ที่แทจริง และความเปนไปได จึงควรเปลี่ยนเปนตัวชี้วัด สัดสวนประชากร
ที่เจ็บปวยตอประชากรทั้งหมด และตั้งเกณฑใหเปนจำนวนการเขารับ
การรักษาของผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง นอกจากนี้ อาจใชตัวชี้วัด
ตนทุนทางสุขภาพ ที่สามารถคิดเปนตัวเงินได เพิ่มเติมตัวชี้วัดเรื่อง 
ชีวอนามัย และเปลี่ยนตัวชี้วัดอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเปนอายุขัยเฉลี่ย
ของประชากร  

สุขภาพจิตใจดี มีคุณธรรม สัดสวนผูปวยทางจิตจากสถิติของ
โรงพยาบาล อาจไมสะทอนถงึสถานการณสขุภาพจติทีแ่ทจรงิของคนไทย 
เนื่องจากเปนการวัดจากจำนวนการเขารับบริการ ถาระบบบริการดีขึ้น 
จะมผีูเขารบับรกิารสงูขึน้ แตไมไดหมายถงึคนไทยมสีขุภาพจติแยลง ดงันัน้ 
อาจพิจารณาจากตัวชี้ วัดของกรมสุขภาพจิตที่ เนนคุณภาพจิต 
และสมรรถนะของจติ สำหรบัประเดน็คณุธรรม ควรเพิม่ตวัชีว้ดัในลกัษณะ 
เชิงบวกที่บงชี้ถึงประเด็นคุณธรรม เชน การมีสวนรวมชวยเหลือสังคม 
เปนตน  

การคิดเปน ทำเปน ควรวัดจากการไดนำความรูไปปฏิบัติ 
ในชวีติประจำวนัไดอยางปกตสิขุและพอใจ ซึง่เปนการวดัทีมุ่งสูผลสมัฤทธิ์
อยางแทจริง ประเด็นคุณภาพการเรียนรู ควรมีเกณฑในการออก 
แบบทดสอบที่เปนมาตรฐานและการกำหนดคะแนนในภาพรวม และเพิ่มตัว 
ชีว้ัดที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและคุณลักษณะของ
แรงงานที่พึงประสงคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเรียนรูในเรื่อง
การทำงานเพื่อประกอบอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงทดสอบความสามารถ 
ทางอารมณของแตละบุคคล (Emotional Intelligence Quotient : EQ) 

เปนตน และปรับเปาหมายรอยละ 100 ของการ 
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานลงใหสอดคลองกับความ
เปนไปไดจรงิ นอกจากนี ้ภาพรวมขององคประกอบยอย 
ควรเปน 4 ดาน แตเปนหนึ่งเดียว คือ สุขภาวะ 
กาย สังคม ใจ (จิต)  และจิตวิญญาณ 

 
2. ครอบครัวอบอุน  :  เนนความสำคัญ

ความรัก ความเอื้ออาทรในครอบครัว  
ดานบทบาทครอบครัวที่เหมาะสม ควรให

ความสำคัญกับประเด็นความรัก ความเอื้ออาทร 
ในครอบครัว โดยเพิ่ม/ปรับตัวชี้วัดใหสอดคลองกับ
ระบบสวัสดิการสังคมทั้งในผูสูงอายุและเด็ก การใช
ความรุนแรงในครอบครัวตอ เด็ก ยาเสพติด 
อบายมุขในเด็ก การเลี้ยงดูเด็กใหเติบโตอยาง 
มคีณุภาพในวถิชีวีติความเปนไทย และการถายทอด 
ความรู ภูมิปญญา และวัฒนธรรมในครอบครัว   
โดยควรเพิม่ตวัชีว้ดัเชงิบวกเพือ่ใหสะทอนภาพความเปน 
ครอบครัวอบอุน และเพิ่มองคประกอบบทบาท 
ของครอบครัวตอชุมชนและสังคม  

ด านสั มพันธภาพที่ ดี ในครอบครั ว  
ใหความสำคัญกับการดำรงความเปนครอบครัว ควร
เพิ่มประเด็นตัวชี้วัดการอยูรวมกันของครอบครัว เชน 
การทำกิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว และตัวชี้วัด
ในประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัดอัตราการหยาราง 
ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีการหยารางสูงมากกวาขอมูล
ที่สำรวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยกกันอยู จึงอาจมี
การสำรวจขอมูลดังกลาวดวย เพื่อใหมองเห็น
สถานการณที่แทจริงของการหยาราง 

 
3. ชุมชนเขมแข็ง  :  เนนความสำคัญ

กบัการมสีวนรวมของชมุชนใหมคีวามหลากหลาย 
ดานการมีสวนรวมของชุมชน ควรเพิ่ม 

ตวัชีว้ดัในองคประกอบนี ้ใหมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
ซึ่งจะทำใหมองเห็นภาพของการมีสวนรวมของ
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สมาชิกในชุมชนไดชัดเจนมากขึ้น เชน สัดสวนการรวมกลุมประกอบ
อาชีพเสริม สัดสวนการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม 
ประเพณ ีศาสนา และการรกัษาสิง่แวดลอม สดัสวนของชมุชนทีม่กีารจดัตัง้ 
เครือขายภาคประชาชนเพื่อแกไขขอขัดแยงในชุมชน เปนตน  

ดานชุมชนพึ่งตนเองได ควรครอบคลุมถึงการรวมกลุมของกลุม
เศรษฐกิจอื่นดวย นอกเหนือจากสหกรณ เชน กลุมเกษตรกร กลุม
วิสาหกิจชุมชน และกลุมสงเสริมอาชีพ และพิจารณาเกณฑการเพิ่มลด
การกูเงิน หรือการเขารวมเปนสมาชิกสหกรณ อันแสดงถึงความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองได รวมทั้งดานการเงินและความสามารถในการ
บริหารจัดการของสหกรณ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขามาพิจารณา
ในการกำหนดตัวชี้วัดในดานชุมชนพึ่งตนเองดวย  

ดานชุมชนเกื้อกูลกัน ควรเปลี่ยนประเด็นการพิจารณากำหนด
ตัวชี้วัดจากการไดรับการคุมครองทางสังคม ซึ่งยังไมตรงประเด็น 
และสะทอนเปาหมายของชุมชนเกื้อกูลกันเทาที่ควร เปนการพึ่งพาอาศัย 
เกื้อกูล และชวยเหลือกันในชุมชนในดานตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูง
อายุ คนยากจน กิจกรรมทางประเพณี การบรรเทาความเดือดรอน  
และการมีเครือขายชุมชนในการแกไขขอขัดแยงของชุมชน เปนตน 

 
4. เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม : กำหนดตัวชี้วัดใหมี

ความครอบคลุมและตรงประเด็น 
ตัวชี้วัดโดยรวม ยังไมครอบคลุมประเด็นการวัดและยังไมตรง

ตามเปาหมายขององคประกอบดานเศรษฐกจิเทาทีค่วร โดยการมสีมัมาชพี 
ตัวชี้วัดอัตราการวางงาน ควรครอบคลุมการจางงานนอกตลาดแรงงาน
และพิจารณาการจางงานแอบแฝงและการทำงานต่ำระดับดวย จะทำให
เห็นถึงสถานการณการจางงานที่แทจริง การวัดรายไดที่เพียงพอ ควรเพิ่ม
ตัวชี้วัดสัดสวนครัวเรือนที่มีเงินออม รอยละของครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัย
เปนของตนเอง สำหรับตัวชี้วัดสัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการ อาจไม
ครอบคลุมแรงงานในภาคเกษตร จึงควรปรับตัวชี้วัดเปนสัดสวนแรงงาน
ที่ไดรับหลักประกันทางสังคม และปรับเกณฑการวัดสัดสวนครัวเรือน 
ที่มีรายไดสูงกวารายจายไมนอยกวารอยละ 10 ใหมีเกณฑสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ควรเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเปนธรรม การมีหลักประกัน 
และความปลอดภัยในการทำงานดวย  

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ควรกำหนดนิยามของคนยากจน
ใหเปนมาตรฐานและเขาใจตรงกัน การคำนวณตัวชี้วัดสัดสวนครัวเรือน 
ทีม่รีายไดสงูกวารายจาย จะตองนำภาระหนีส้นิและภาระดอกเบีย้มาหกัลบ

กับเงินออมหรือรายไดกอน และปรับเกณฑการวัด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับ 5-6 % 
ตอป รวมทั้งเพิ่มตัวชี้วัดสัดสวนการออมตอ 
การลงทนุของประเทศ เพือ่สะทอนถงึการเจรญิเตบิโต 
ของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ โดยประเทศ
สามารถพึ่งพาเงินทุนภายในประเทศได และเพิ่ม
องคประกอบยอยเรือ่งสงเสรมิการพฒันาตลาดทนุดวย 
ทั้งนี้ ในการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัด  
อาจกำหนดโดยใหมีความสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชประเด็นองคประกอบ
คุณภาพ /คุณลั กษณะของพฤติ ก ร รม (กาย )  
ความสัมพันธ (สังคม) ความคิด (จิต) และ 
สติปญญา (จิตวิญญาณ) ของมนุษยเปนตัวตั้ง 

 
5. สภาพแวดลอมดี และระบบนิเวศที่

สมดุล : ควรครอบคลุมมิติสิ่งแวดลอมที่หลาก
หลาย 

ป จ จั ย พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร ด ำ ร ง ชี วิ ต  
ควรกำหนดตวัชีว้ดัใหมคีวามครอบคลมุปจจยัพืน้ฐาน
ของภาคเกษตร คือ การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
การมีแหลงน้ำในการประกอบอาชีพ ดวย นอกเหนือ
จากการมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ 
การมีสาธารณูปโภคควรครอบคลุมการมีเสนทาง
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คมนาคม ไฟฟา โทรศัพท และน้ำประปา ซึ่งตัวชี้วัดการมีน้ำประปาใช  
ควรปรับเปนเปนการมีน้ำสะอาดจากแหลงน้ำตางๆ ใช มากกวาน้ำประปา
เพียงอยางเดียว  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพิ่มมิติตัวชี้วัด 
ใหครอบคลุมถึงความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ คดีความรุนแรง 
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บอาชญากรรม ไดแก อาชญากรรมบนทองถนน  
ความปลอดภยับนทองถนนของบคุคล อาชญากรรมภายในพืน้ทีส่วนบคุคล 
ความปลอดภัยภายในพื้นที่สวนบุคคล และอาชญากรรมในที่สาธารณะ   

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ควรเพิ่มตัวชี้วัดในมิติของมลพิษ 
ทางเสยีง กลิน่ มลพษิจากของเสยีอนัตรายของชมุชน การรองเรยีนปญหา 
มลพิษ สิ่งแวดลอม มลพิษทางอากาศ คุณภาพของดิน และควรปรับ
เกณฑของตัวชี้วัด ไดแก คุณภาพของแหลงน้ำจากเกณฑพอใชเปนพอใช
ขึ้นไปหรือดี ของเสียที่ไดรับการบำบัดควรใชเกณฑรอยละ 80 ภายในป 
2550 ระบบนิเวศที่สมดุล ควรมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล นอกเหนือจากสัตวน้ำเพียงอยางเดียว เพิ่มประเด็นการมีสวน
รวมของชุมชนในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  
การปลกูปาทดแทน สดัสวนสตัวปา พืน้ทีป่าตนนำ้ และควรใชเกณฑการวดั
จากฐานขอมูลเดิม เพื่อสามารถมองเห็นการฟนฟูกลับมาใหมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
6. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  : เพิ่มเติมดาน

ความสมานฉันท 
ควรเพิ่มตัวชี้วัดดานความสมานฉันททางสังคมที่สะทอน 

เรือ่งความขดัแยง/ขอรองเรยีนเกีย่วกบัการไมไดรบัความเปนธรรม/การเอารดั 
เอาเปรียบ จำนวนการกอปญหาความไมสงบและความรุนแรง ตัวชี้วัด

การไดรบัสญัชาตไิทย ปญหาทีเ่กดิจากความแตกตาง 
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และความ 
เทาเทียมกัน รวมถึง ตัวชี้วัดในประเด็นคานิยม  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกอใหเกิดความรุนแรง
ทางรางกาย จติใจ ทัง้ในครอบครวั ชมุชน และสงัคม 
ใหมากขึ้น เนื่ องจากเปนประเด็นที่ สั งคมให 
ความสำคัญอยางมากในปจจุบัน  

นอกจากนี้ จะตองเพิ่มองคประกอบยอย 
ดานจิตสำนึกสาธารณะ เนื่ องจากสังคมไทย 
จะอยูเยน็เปนสขุได คนไทยจะตองคำนงึถงึประโยชนสขุ 
ของสังคมและสวนรวม รวมทั้งเพิ่มองคประกอบ
ยอยดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาจใชตัวชี้วัด
การทำผิดคดีตางๆ สำหรับในองคประกอบยอยอื่นๆ 
ไดแก การมีจิตสำนึกประชาธิปไตย ควรปรับปรุง 
ตัวชี้วัด คือ สัดสวนการทำผิดกฎจราจรตอประชากร
พนัคน ซึง่ยงัไมสอดคลองกบัองคประกอบยอยเทาทีค่วร 
และองคประกอบยอยสั งคมที่มี ธรรมาภิบาล  
เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ เกี่ยวของกับดัชนีภาพลักษณ 
การคอรปัชัน่ของประเทศไทย เชน การลงโทษขาราชการ 
ที่มีสวนรูเห็นการคอรัปชั่น และตองมีการพิจารณา
ปจจัยตางๆ ที่เปนตัวสนับสนุนการไดมาซึ่งขอมูล 
ในการนำขอมูลมาวิเคราะหเนื่องจากเปนเรื่อง
ละเอียดออน และอาจพิจารณาถึงดัชนีชี้วัดเรื่อง 
ความรูสึกของประชาชนที่มีตอการทุจริตประพฤติ 
มิชอบดวย 
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สำหรับการปรับปรุงความหมายของเมือง
และชนบท ที่ เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของ 
องคประกอบแตละดานจากหนวยงาน องคกร และภาคี
ที่เกี่ยวของอีกดวย ซึ่งสวนใหญเห็นรวมกันวา ควรให
ความหมายและคำจำกัดความที่ เกี่ยวของกับ 
เขตเมืองและชนบทใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
เชน  ความหมายของ “เมือง” และ “ชนบท” ที่มี
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เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ปญหามลพิษ ขยะ สวนสาธารณะ 
เปนตน  และ (3) ตัวชี้วัดของเขตชนบทที่สำคัญ 
ไดแก ระดับสารเคมีในเลือด การจัดบานเรือน 
เปนระเบียบถูกสุขลักษณะ ภูมิปญญาทองถิ่น  
ผูสูงอายุรับภาระดูแลครอบครัว สัดสวนเกษตร 
แบบผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน คุณภาพดิน  
พื้นที่ปาสาธารณะ และความรู ความเขาใจระบอบ
ประชาธิปไตย เปนตน 

 
 √ÿª 

ผลจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวของ 
กับกรอบแนวคิดพื้ นฐาน การกำหนดนิยาม  
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และประเด็น
การประเมินภายใตกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยขางตน  
อาจกลาวไดวาเปนขอมลูทีเ่ปนประโยชนยิง่ในการนำไปใช
ประกอบการพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสังคมไทยของ สศช. ในระยะตอไป ที่สำคัญ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว ยังสะทอน
ใหเห็นการดำเนินการของ สศช. ที่ยึดกรอบแนวคิด
ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 
ที่ใหความสำคัญกับการเขามามีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอยาง
ชัดเจนอีกดวย จนกระทั่ง สศช.สามารถพัฒนา 
“ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” 
ทีม่คีวามสมบรูณ และสามารถนำไปใชในการประชมุ
ประจำป 2550 ของ สศช. ในตนเดอืนกรกฎาคม 2550 
ที่ผานมาไดเปนอยางดี และเปนที่ยอมรับของ
สาธารณชนในที่สุด 

ความเชื่อมโยงกัน ความหมายของโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชชีวิต
และโรคจากความยากจน  ความหมายการใชเงินทุนในชุมชน และ 
ความหมายครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดใชอยางพอเพียง เปนตน ขณะเดียวกัน 
ยังเห็นวาควรมีการปรับปรุงกรอบแนวคิดของแตละองคประกอบที่สำคัญ
ใหสอดคลองกับเรื่องเมืองและชนบท ไดแก  

ดานการมีสุขภาวะ ควรกำหนดคาอายุขัยเฉลี่ยของเขตเมือง  
เขตชนบท และระหวางเพศ  

ดานครอบครัวอบอุน ควรเพิ่มประเด็นเด็กที่ครอบครัวแตกแยก
และถูกคุกคาม รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนเขมแข็ง 
ควรเพิ่มประเด็นวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น  

ด านสภาพแวดลอมดี ควรพิจารณาถึงความตองการ 
ใชประโยชนของบุคคล และกลุมคนในพื้นที่นั้นๆ ควบคูกันไป 

ดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ควรคำนึงถึงการกอหนี้ 
ที่จำเปนตอปจจัย 4 ควรเพิ่มประเด็นการคุมครองผูบริโภค และระดับ 
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ด านสั งคมประชาธิป ไตยฯ องคประกอบของสั งคม
ประชาธิปไตยมี 3 ดานหลัก คือ การมีสวนรวมดานนิติบัญญัติ  
ดานบริหารจัดการ/การตัดสินใจ และดานตุลาการ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด
ความสมานฉนัททางสงัคม ควรม ี3 ตวัหลกั ไดแก เสรภีาพ ความเสมอภาค 
และภราดรภาพ 

ตัวชี้วัดในระดับเมืองและชนบท ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดซึ่งแยกได
เปน 3 กลุม คือ ตัวชี้วัดรวมของเขตเมืองและเขตชนบทที่สำคัญ ไดแก 
(1) ตัวชี้วัดดานสุขภาพรวมกัน การออมและสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน
ของครัวเรือน ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำราย สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ คดีอาชญากรรม คดีผูรองเรียนเรื่องทุจริตคอรรัปชัน  
และการประทวงตางๆ จากความขัดแยงทางสังคม/ผลประโยชน เปนตน  
(2) ตัวชี้วัดของเขตเมืองที่สำคัญ ไดแก พฤติกรรมการบริโภค/การใชชีวิต 
การวางงาน เยาวชนที่กระทำความผิด การศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เรื่อง “รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
ในสังคมไทย”.   เอกสารประกอบการประชุมประจำป 2550 ของ สศช. กรกฎาคม 2550 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สรุปผลการสำรวจความเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง “การพัฒนา
ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”.  มีนาคม 2550 
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ประเทศไทยเริม่เขาสูการปกครองสมยัใหมแบบตะวนัตก 

มาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 แตเริ่มรับเอาแนวคิดประชาธิปไตยมา
ใชในการปกครองประเทศในป พ.ศ. 2475 ควบคูไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เริ่มมาภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การพัฒนาประเทศไทยในกวา 
สี่ทศวรรษที่ผานมา ไดสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหกาวหนาอยางรวดเร็ว ประชาชนมีรายได และ
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น คนยากจนมีจำนวนลดลง แตในขณะ
เดียวกัน ไดปรากฏชองวางของความไมเทาเทียมระหวาง
คนรวยกบัคนจนทีถ่งึแมจะมแีนวโนมดขีึน้ แตกย็งัหางกนัอยูมาก 
มีกลุมผูดอยโอกาสทางสังคมที่จะตองไดรับการชวยเหลือ
จำนวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ ปญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบที่ขยายตัว และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซับซอนมากขึ้น  

นอกจากนั้น การพัฒนาประเทศยังสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต คานิยม และวัฒนธรรมของสังคมไทย 
ทีก่อใหเกดิปญหาทางดานสงัคมทีร่นุแรงขึน้ ทัง้ปญหายาเสพตดิ 

ปญหาความฟุมเฟอยในลักษณะวัตถุนิยม การเลียนแบบ
วัฒนธรรมตางชาติ เปนตน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน
ปจจบุนั ในทามกลางการหมนุเวยีนของขอมลูขาวสารและเงนิทนุ 
อยางรวดเร็วกวางขวางในยุคโลกไรพรมแดนเชนที่เปนอยู 
ในปจจุบันนี้ไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ และ
คานิยมใหมๆ ขึ้นและกระจายออกไปทั่วโลก กอใหเกิดกระแส
ผลักดันและเรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคำนึงถึง
ความเปนประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนมีขอเรียกรอง คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบรหิารจดัการประเทศ การพทิกัษสทิธมินษุยชน 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาประเทศใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
และยั่งยืนนั้น กระบวนการบริหารจัดการประเทศตองเปน
ประชาธิปไตยที่มีลักษณะเปดใหทุกภาคสวนในสังคมเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาพรอมๆ 
กัน ชวยกันดูแลใหการจัดสรรทรัพยากรและจัดสรรผล
ประโยชนจากการพัฒนามีความโปรงใส มีการกระจายอยาง
ทั่วถึงเทาเทียมและเปนธรรม ดังนั้น เพื่อใหทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการพัฒนาที่ เปนธรรมและยั่งยืน  
การบริหารจัดการประเทศของประเทศไทยจึงตองปรับเปลี่ยน
ใหการปกครอง ยดึระบอบประชาธปิไตยภายใตหลกัธรรมาภบิาล 
ที่จะขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำ
และเสริมสรางความเปนธรรม แตประเทศไทยในอดีตมีปญหา
การบริหารจัดการที่ดีเปนอยางมาก   

อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศในชวงกอนหนา
รัฐธรรมนูญป 2540 กระบวนการบริหารจัดการประเทศที่มี

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
รากฐานสังคมอยูเย็นเปนสุข 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด ปาริชาต เทพอารักษ 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 
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ลักษณะปดและมีการรวมศูนยอำนาจตัดสินใจไวที่รัฐบาลสวน
กลางคอนขางมาก แตก็ไดมีการปรับเปลี่ยน เปดโอกาสใหภาค
สวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้นตาม
ลำดับ แตระบบบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอยูก็ยัง
ไมสามารถปรับตัวใหทัน และเพียงพอกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลกที่
เปนไปอยางรวดเร็ว วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงเมื่อ 
ป 2540 นัน้มคีวามเชือ่วา สาเหตสุำคญัประการหนึง่เกดิจากการ 
บริหารจัดการที่ไมมีธรรมาภิบาล  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่8 และ 9 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดวางรากฐานของธรรมาภิบาล 
ใหกับสังคมไทย  ดังนั้นการสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการ
ประเทศที่ดีขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่องจะเปนตัวชวยเสริม
ใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมมีความแข็งแกรง ยั่งยืน ซึ่งจะสงผลใหประเทศมี
ภูมิคุมกัน มีการพัฒนาที่เปนธรรม มีกระบวนการรับผิดชอบ
และตรวจสอบการบริหารจัดการประเทศ มีความโปรงใส ซึ่งจะ
ทำใหสังคมไทยแข็งแกรง พรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
และพรอมแขงขันในเวทีโลก ตลอดจนสามารถสรางความเปน
ธรรมในการพัฒนาประเทศในทุกภาคสวนในสังคมอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกันอันจะเปนการวางรากฐานสังคมไทยไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ การเสริมสรางประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลให
เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น นับไดวาเปนการดำเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเปนแนวทางที่เปด
โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนเขามารวมในการบริหารประเทศ มี
กระบวนการรวมรับรู รับฟง รวมคิด และรวมรับผิดชอบ ทำให
การกำหนดนโยบาย มาตรการตางๆ ดำเนินไปดวยความรอบรู 
รอบคอบ และระมัดระวัง มีการใชเหตุใชผลใหการดำเนินงาน
เปนไปตามลำดับขั้นตอน ปองกันความผิดพลาด ลมเหลว 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
ดังนั้น การพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 
จึงกำหนดองคประกอบดานประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลเปน 

1 ใน 6 องคประกอบหลัก โดยไดมีการพัฒนากรอบแนวคิด 
นิยาม องคประกอบยอย ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัด เพื่อใชใน
การวัดผลความอยู เย็นเปนสุขในดานประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาล ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับการมีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลในการบริหาร และความ
สมานฉันทในสังคม 

 
§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢ÕßÀ≈—°
∏√√¡“¿‘∫“≈„π —ß§¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬¢Õß
ª√–‡∑»‰∑¬1 

การปกครอง (Governance) หรือ “การบริหาร
จัดการ” คือการใชอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาของประเทศหนึ่ง 
ซึ่งเปนคำกลางที่ไมแสดงวาดีหรือเลว การปกครองหรือ 
การบริหารจัดการประเทศมีปจจัยอันเปนองคประกอบยอยอยู 
2 สวนคือ 1) การจัดสรรอำนาจเพื่อสั่งการใหมีการใชทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดผลตามที่ตองการ 2) โครงสราง
ทางวัฒนธรรม ระบบคุณคาในสังคมเปนเครื่องกำหนด
พฤติกรรมของบุคคลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

เมื่อพิจารณาโครงสรางการปกครองหรือการบริหาร
จัดการประเทศจะสามารถจำแนกผูที่เกี่ยวของได 5 ภาค คือ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาคม ภาคประชาชนและ
ครอบครัว และภาคตางประเทศ โดยทั้ง 5 ภาคนี้ อาจจะมี
ความสัมพันธและทับซอนกันอยูเชน ปจเจกบุคคลอาจมีผล
ประโยชนรวมอยูในภาครัฐหรือภาคธุรกิจดวย แตที่สำคัญคือ
ความอิสระของแตละภาคตอกันจะสงผลตอการบริหารจัดการ
สังคม ถาภาคหนึ่งควบคุมอีกภาคหนึ่งไดอยางสิ้นเชิง ภาคที่
ถูกควบคุมยอมไมมีบทบาท และภาคที่ควบคุมก็จะบังคับ
ใหการจัดสรรทรัพยากรถือประโยชนของตนเปนสำคัญ  ดังนั้น 
จึงจำเปนตองสงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อสรางความเปนอิสระ
ของแตละภาคอันจะนำไปสูความเปนธรรมในการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น  

 

1 ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย หนา 17 - 45 
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 (1.3)  สาระของธรรมาภิบาล (Substance) คือ 
การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตองสราง
ความสมดุลระหวางองคประกอบตางๆ ของสังคมใหดำรงอยู
รวมกันอยางสันติสุขและสังคมมีเสถียรภาพ ความสมดุลที่
สำคัญคือการจัดสรรทรัพยากรของสังคมใหทุกภาคมีสวนได 
ที่ เหมาะสมและยอมรับได ซึ่งจะขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ  
1) โครงสรางหรือกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อจัดสรรทรัพยากร และ 2) เครื่องมือ 
ที่ใชคือกฎหมายตองยุติธรรม   

2.  หลักการธรรมาภิบาลมี 6 หลักการ 
 ธรรมาภิบาลเปนทั้ ง เปาหมายและวิธีการใน 

การพฒันา ถาพจิารณาในฐานะวธิกีารอนันำไปสูเปาหมายกจ็ะ 
หมายถึง เครื่องมือหรือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่ อใหบรรลุจุดมุ งหมายใน 
การพัฒนา อาทิ การเสริมสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางความเปนธรรมในสังคม 
เปนตน ในขณะที่ถาพิจารณาในฐานะที่เปนเปาหมายของ 
การพัฒนานั้นจะหมายถึงระบบบริหารจัดการที่มีองค 
ประกอบสำคญั คอื มคีวามเปนประชาธปิไตย ประชาชนมสีวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจ ใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในความสุจริต 
ความถูกตองดีงาม และโปรงใส ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึง
ประกอบดวย หลักการสำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2.1) หลักนิติธรรม  เปนหลักที่ถือเปนกฎกติกา

ในสังคมที่ทุกคนมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้น การตรากฎหมายที่ 
ถูกตอง เปนธรรม การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย โดยคำนึง
ถึงสิทธิ เสรีภาพ ของสมาชิก ระบบกฎหมายและกระบวน 
การยุติธรรมที่ดีมีความเปนธรรมและมีความชัดเจน มีระบบ

ความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาล 
1. ความหมายของธรรมภิบาล  โดย ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) หรือ การบริหารจัดการที่ดี เปน
แนวคิดสากลที่ไดนำมาใชในสังคมไทย โดยมีความหมาย
รวมถึงระบบโครงสราง กระบวนการตางๆ ที่วางกฎเกณฑ
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ
ประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวม
กันอยางสันติสุข  

 ธรรมาภิบาลแบบสากลเนนตรงกฎเกณฑ (Norm) 
ที่วางระบบ โครงสราง กระบวนการและความสัมพันธของภาค
สวนตางๆ 5 ภาคสวน ที่มีบทบาทรวมกันในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยภาคที่เปนหลักมี 4 ภาค 
คือภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาคม ภาคประชาชน
และครอบครัว สำหรับภาคตางประเทศที่จะตองคำนึงถึง
เฉพาะเมื่อไปมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองในยุค
ของโลกาภิวัตน ทั้งนี้คุณลักษณะสำคัญของธรรมภิบาล มีดังนี้  

 (1.1)  เปาหมายของธรรมาภิบาล คือ การพัฒนา
และอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคในสังคม กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือธรรมาภิบาลมีจุดมุงหมายในการสรางความเปนธรรม
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคม 
ไมใชภาคใดภาคหนึ่ง 

 (1.2) โครงสรางและกระบวนของธรรมาภิบาล 
(Structure and Process) ทีจ่ะนำไปสูเปาหมายความเปนธรรม 
และสันติสุขได จะตองเนนโครงสรางและกระบวนการที่วาง 
กฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของประเทศที่ทุกภาคไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
หรือภาคประชาสังคม ภาคปจเจกชนและครอบครัว มี 
สวนรวมกันบริหารจัดการประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
ไปขางหนา โดย 1) กฎเกณฑดังกลาวอาจจะประกอบดวย 
รฐัธรรมนญู กฎหมาย กฎ ขอบงัคบั รวมทัง้ธรรมเนยีมประเพณ ี
และทางศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เพราะกฎเกณฑดังกลาว 
จะสราง “สิทธิ” และการยอมรับของแตละภาคสวน และ  
2) กระบวนการทีม่ธีรรมาภบิาลตองมลีกัษณะสำคญั 4 ประการ 
คือ การมีสวนรวมของสาธารณชน (Public Participation) 
ความสุจริตและโปรงใส (Honesty and transparency) พนัธะ
ความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) และ กฎเกณฑที่
ยตุธิรรมและชดัเจน (Fair legal framework and Predictability)  
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ลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใชที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน จะชวยควบคุมการใชอำนาจของรัฐใหเปนไป
อยางชอบธรรม พรอมไปกับชวยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไมใหถูกละเมิดโดยการใชอำนาจรัฐ และจะเกิดผล
ในทางตรงกันขามหากกฎหมายและระบบยุติธรรมออนแอ จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชนจากขอกฎหมาย
และแพรกระจายกวางขวาง นำไปสูการทุจริตในระดับการใช
อำนาจหนาที่อยางไมระมัดระวัง กระทบตอสิทธิเสริภาพของ
ประชาชน และกระทบตอการลงทุนทางเศรษฐกิจ  

 (2.2) หลักคุณธรรม  เปนการพัฒนาใหบุคลากร
ของภาครัฐยึดมั่นในความถูกตองดีงามการสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อใหเปนผูที่มีความซื่อสัตย 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต  
การบริหารจัดการที่ดีภาครัฐเปนการบริหารที่ไมเพียงแตให
ความสำคญักบัประสทิธภิาพ แตตองใหความสำคญักบัการดำรง
รักษาไวซึ่งหลักการอันถูกตอง การยึดถือระบบคุณธรรม 
คุณคาและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะระบบคุณคาและ
คานิยมตางๆ ในระบบราชการจะเปนปจจัยกำหนดพฤติกรรม
ของขาราชการ และชี้นำวิธีการใหบริการแกประชาชนดวย   

 (2.3) หลักความโปรงใส  การทำงานที่เปดเผย
และสามารถตรวจสอบได  จะสงผลใหการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความดอยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการลดลง 
ดังนั้นถาภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการใหมีความโปรงใส
และเปดเผยใหประชาชนเขามารวมรับรูในวิธีการและขั้นตอน
การทำงาน ไดมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผล
การดำเนินงาน จะสงผลใหขาราชการมีความรับผิดชอบตอ 
การทำงานและผลของงาน มกีารปฏบิตังิานอยางถกูตอง เปนธรรม 
และกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติโดย
รวมมากขึ้น ซึ่งจะทำใหประชาชนมีความมั่นใจวาขาราชการมี
ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  

 (2.4) หลักการมีสวนรวม เปนปจจัยที่ทวีความ
สำคัญตอการบริหารกิจการบานเมืองมากขึ้นทุกขณะ เพราะ
การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามารวมรับรู มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการดำเนนิการของโครงการ รวมถงึไดรบัการเสรมิสราง 
ขีดความสามารถในการเขามามีสวนรวม การมีสวนรวม 
จึงเปนกระบวนการที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม

ทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวม
ทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยมี 
การแสดงทัศนะตางๆ ตอการดำเนินงานที่มีผลตอชีวิตความ
เปนอยู เพือ่ใหรฐับาลนำไปประกอบการตดัสนิใจระดบันโยบาย
การใหคำแนะนำปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอด
จนควบคุมการดำเนินงาน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปน 
การสือ่สารสองทาง มกีารแลกเปลีย่นขอมลูและรบัฟงความเหน็ 
ซึ่งกันและกันระหวางรัฐกับประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการที่
เสริมสรางความสามัคคีในชาติ ในขณะเดียวกันจะกอใหเกิด
กระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบายและการดำเนินงานของ
รัฐใหดำเนินงานที่รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น  

 (2.5) หลักความคุมคา การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตอง
บริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิด
ประโยชนสงูสดุแกสวนรวม คำนงึถงึความประหยดั ความคุมคา 
สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชน
เปนเปาหมายสูงสุดในการทำงาน วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ เมื่อป 2540 ที่ผานมามีสาเหตุสวนหนึ่ง 
มาจากการจัดสรรทรัพยากรในสังคมไปลงทุนในกิจการที่ไมกอ
ใหเกิดผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ เปนการบริหารจัดการที่ไม
ดีในสวนของภาครัฐ ในขณะที่รัฐยังคงฐานะเปนแกนสำคัญใน
กระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศและการให
บริการแกประชาชน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไก
การทำงานใหคำนึงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น   

 (2.6) หลักความสำนึกรับผิดชอบ เปนกระบวน 
การทำงานที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานใหดีขึ้น 
ความสำนึกรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานจะตอง
มีลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ คือ การมีเปาหมายที่ชัดเจน  
ทุกคนเปนเจาของรวมกัน การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้ออำนวยใหเกิดการรับผิดชอบ  
การทำงานอยางไมหยดุยัง้ การมแีผนสำรองการตดิตามประเมนิ
ผลการทำงาน เนื่องจากภาครัฐเปนผูใชอำนาจหนาที่ใน 
การบริหารจัดการกิจการของรัฐในทุกระดับ ดังนั้นจึงตองการ
สรางเครื่องมือและวัฒนธรรมสำนึกรับผิดชอบใหเกิดขึ้นแก
ขาราชการอยางกวางขวาง โดยเฉพาะความรับผิดชอบตอ
อำนาจหนาที่ในการบริหารและการเงิน การบังคับใหเกิด 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดจะเปนการตรวจสอบ
และควบคุมพฤติกรรมของขาราชการใหรับผิดชอบตอภารกิจ 
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ตอสังคม กระตือรือรนในการแกปญหาของประชาชน เคารพ
ความคิดเห็นที่แตกตาง และกลาที่จะยอมรับผลดีผลเสียจาก
การกระทำของตนเอง 

3.  ความสำคัญของธรรมาภิบาลเปนปจจัยเสริม
ระบอบประชาธปิไตย และเศรษฐกจิเสรนียิมใหเจรญิเตบิโต 
อยางยั่งยืน 

“ธรรมาภิบาล” มีบทบาทความสัมพันธที่เชื่อมโยง
โดยตรงกับความเปนประชาธิปไตย โดยมีผลการศึกษาที่บงชี้
และยอมรบัในระดบัสากลวา ประเทศทีม่กีารบรหิารการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น  
จะเสริมสรางใหธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา และยกระดับ
การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของประเทศใหเพิม่สงูขึน้อยางยัง่ยนื 
ทั้งนี้เนื่องจากผลการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นสงผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและกระบวนการทางสังคม โดย
การกอให เกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและมีอิสระทาง
เศรษฐกิจจำนวนมากพอที่จะเปนฐานของประชาธิปไตย เกิด
การตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ ในขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระบบเปด เกิดคานิยมใหมๆ และเกิดการหมุนเวียนของ 
ขาวสารและทนุแบบเปดจะทำใหการบรหิารประเทศตองคำนงึถงึ
ประโยชนของคนสวนใหญ การประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตองดี
งามของผูบริหารและผูนำจะไม ได รับการยอมรับและ 
ถูกคัดคานจากคนสวนใหญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
จะเปนรากฐานใหประชาธิปไตยยืนยาว 

 
°“√æ—≤π“¥—™π’ —ß§¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬∑’Ë¡’
∏√√¡“¿‘∫“≈ 

ดงันัน้ การพฒันาประเทศไทย ซึง่อยูภายใตการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยใหเกิดสันติสุขแกประชาชน และ 
ประเทศชาตอิยางยัง่ยนื จงึมคีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองพฒันา 
ระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มีธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหาร
เกิดความโปรงใส เปนธรรม และคำนึงถึงการมีสวนรวมของ 
ประชาชน และการพัฒนาดัชนีเพื่อวัด ความอยูเย็นเปนสุขรวม
กันในสังคมไทย จึงไดกำหนดองคประกอบดานประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาลเปน 1 ใน 6 องคประกอบหลัก โดยมีขั้นตอน
การดำเนนิการพฒันาตวัชีว้ดับนพืน้ฐานของกรอบแนวคดิ ดงันี ้

1. กรอบแนวคิดพื้นฐาน คือ การดำรงอยูในสังคม
อยางมีศักดิ์ศรี และมีความเทาเทียม เนื่องจากเปนที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา การดำเนินชีวิตอยูในสังคมที่มี 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลนั้นเปน
ปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอความอยูเย็นเปนสุข
ของคนในสังคม เพราะเปนระบอบการปกครองที่เปดโอกาสให
ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ รวมทั้งไดรับการปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเปนคนที่เทาเทียมกัน ผล
จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการชาวตางประเทศหลายทานที่
ศกึษาความสมัพนัธระหวางระบอบประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาล 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ หลายประเทศ 
ตางก็ยืนยันตรงกันวาประเทศที่มีความเปนประชาธิปไตยมาก 
หรือมีลักษณะเปดทางการเมืองสูง จะทำใหมีการถกเถียง 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และความคิดเห็นกันกวางขวาง เกิด
กระบวนการรวมตัวของประชาชน/ประชาสังคม และสราง 
คานยิมใหมๆ  ของภาคประชาชน โดยเฉพาะในเรือ่งความซือ่สตัย
สุจริต ความเปนธรรม ความเสมอภาค และประสิทธิภาพตางๆ 
ซึ่งกระบวนการดังกลาวนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สราง
ความเปนธรรม และความสุข สันติในสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งนำ
ไปสูการกำหนดความหมายไว ดังนี้ 

“สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล คนมีศักดิ์ศรี 
มีสิทธิเสรีภาพ มีความสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของความ
ยุติธรรม ยอมรับ เคารพและปฏิบัติตอผูอื่นโดยคำนึงถึงความ
เทาเทียมกัน และรวมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ เพื่อให
เกิดธรรมาภิบาลที่มีความโปรงใส คุมคา และเปนธรรม นำไปสู
สังคมสมานฉันท มีสันติสุขอยางยั่งยืน สามารถอยูรวมกับ
นานาอารยะประเทศไดอยางเปนมิตร” 

2. ปจจัยพื้นฐานรวมดานประชาธิปไตย และ
ธรรมาภิบาลที่สงผลตอความอยูเย็นเปนสุข จากความ
หมายของสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล สามารถ
แจกแจงปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน และเปน
ปจจัยรวมที่จะสรางสังคมที่โปรงใส เปนธรรม และอยูรวมกัน
ไดอยางสันติสุขได 3 องคประกอบยอย คือ การมีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย ดานสังคมที่มีธรรมาภิบาล ความสมานฉันทใน
สังคม ซึ่งนำไปสูการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลที่ตรง
ประเด็น เขาใจงาย และใชขอมูลสนับสนุนที่นาเชื่อถือได 10 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 (2.1) การมีจิตสำนึกประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง
ประชาชนมีความตื่นตัว รูจักรักษาสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพใน
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สวนของตนเอง และประพฤติ ปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่ของ
ตนเอง และเคารพสิทธิ หนาที่ของบุคคลอื่น ตลอดจนมีความ
กระตือรือรนเขารวมในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดย
ประเด็นการประเมินกำหนดไว 3 ประเด็น คือ การเคารพ
กฎระเบียบของสังคม การมีจิตสำนึกในการปกปองสิทธิของ
ตนเอง และการมีสวนรวมในการบริหารประเทศ และมีตัวชี้วัด
ที่จะใชคำนวณ 5 ตัว คือ สัดสวนสถิติการทำผิดกฎจราจรตอ
ประชากรพันคน สัดสวนขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยตอ
ขาราชการแสนคน สัดสวนคดีการจับกุมการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาตอประชากรแสนคน สัดสวนการรับเรื่องรองทุกข
ตอหนวยงานอิสระและหนวยงานตรวจสอบภาครัฐตอ
ประชากรแสนคน สัดสวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

 (2.2) สังคมที่มีธรรมาภิบาล หมายถึงการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่ดีมีระบบโครงสราง  
กฎเกณฑ กระบวนการ และกลไกดำเนินงานและการตรวจสอบ 
ที่มีคุณธรรม นิติธรรม ความโปรงใส ใหความสำคัญกับ
กระบวนการมีสวนรวม และความคุมคาในการใชทรัพยากร 

โดยจะพิจารณาจากประเด็นการประเมิน 3 ประเด็น คือ 
การบริหารประเทศที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได  
ภาคเอกชนมีการบริหารจัดการที่โปรงใสตรวจสอบได และ 
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังทองถิ่น ทั้งนี้จะใช
ตัวชี้วัด 4 ตัว ไดแก ดัชนีชี้วัดภาพลักษณการคอรรัปชั่นของ
ประเทศไทย (TI) ธรรมาภิบาลภาคเอกชน การประเมินผล
บรรษัทภิบาลของไทย สัดสวนรายไดขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตอรายไดรัฐบาล 

 (2.3) ความสมานฉันท สังคมที่อยูรวมกันฉันท
กัลยาณมิตร มีความพอใจรวมกัน มีความเห็นพองกัน พรอม
ยอมรับความแตกตางหลากหลายดานเชื้อชาติ ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และศาสนาของกลุมคนในสังคมเพื่อประโยชนของ
สวนรวม ซึ่งประเมินจากประเด็น การอาศัยอยูรวมกันดวย
ความกลมกลืน่ ปรองดองและสามคัคกีนั ยอมรบัในความแตกตาง
ของความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมคนภายใน
ประเทศ โดยจะใชตัวชี้วัด 1 ตัว คือ สัดสวนคดีการรองทุกข
และอุทธรณตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตอประชากร 
แสนคน 

       ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
 หนวย : รอยละ 

องคประกอบยอย ประเด็นตัวชี้วัด
แผนฯ 8 แผนฯ 9

2544 2545 2546 2547 2548 2549
 

ภาพรวมดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 59.74 58.65 53.05 52.91 58.83 61.17 
การมีจิตสำนึก 
ประชาธิปไตย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม 69.57 62.31 55.24 48.72 57.09 58.78 
มีจิตสำนึกในการปกปองสิทธิของตนเอง 57.54 57.09 70.14 61.77 81.59 91.98 
เขารวมในการบริหารประเทศโดยการตัดสินใจเลือก 
ผูแทนราษฎร 63.19 63.19 63.19 63.19 65.70 65.70 

   65.89 61.44 59.81 54.22 63.71 66.81 
สังคมที่มี 
ธรรมาภิบาล 

ภาคสวนตาง ๆ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 36.30 38.95 42.26 48.13 52.11 52.50 
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังทองถิ่น 59.08 62.42 63.40 65.02 67.14 68.72 
 41.99 44.82 47.54 52.35 55.87 56.56 

ความสมานฉันท อาศัยอยูรวมกันดวยความกลมกลืนปรองดองและ 
สามัคคีกัน 

100 100 41.25 48.56 46.29 51.43 

   100 100 41.25 48.56 46.29 51.43 
ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
หมายเหตุ :  ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100 ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9

 ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0 ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9
 ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9
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จากการทดสอบการใชตัวชี้วัดทั้ง 18 ตัวดังกลาว วัด
สถานการณในปจจุบัน ปรากฏวาสามารถรายงานสถานการณ
ดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลไดคอนขางชัดเจน 
และมีความสอดคลองกับขอเท็จจริงในตลอดชวง 4 – 5 ปที่
ผานมา กลาวคือ สังคมไทยมีระดับประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาลอยูในระดับตองปรับปรุง แมวาความตื่นตัว
ในการปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองสูงขึ้นมาก แตยังมี
ปญหาการเคารพสิทธิของผูอื่น เคารพกฎระเบียบสังคม 
ตลอดจนการทุจริตคอรรัปชั่น และความสมานฉันทของ
คนในชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
รวมทั้งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ 
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศใหเกิดความ
โปรงใสนั้น สงผลใหสังคมไทยตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลมากขึ้น คาคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องจากรอยละ 
58.65 ในป 2545 เปนรอยละ 61.17 ในป 2549 และเพิ่มสูงขึ้น
กวาในป 2544 ที่มีคาคะแนนรอยละ 59.74  

1. คนไทยจะมีจิตสำนึกประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 
ตอเนือ่ง อยูในระดบั รอยละ 66.81 ในป 2549 โดยการปกปอง
สิทธิของตนเองอยูในระดับดีมาก แตยังตองปรับปรุงเรื่อง 
การเคารพสิทธิผูอื่นซึ่งมีคาคะแนนเพียงรอยละ 58.78 ในชวงเวลา
กวา 30 ป ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข สังคมไทยไดพัฒนาประชาธิปไตย
กาวหนามาโดยลำดับ โดยเฉพาะตั้งแตมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ ป 2540 จนกระทั่งถึงป 2549 ไดถูกยกเลิกไป แต
ในตลอดชวงทศวรรษที่มีการใชรัฐธรรมนูญป 2540 ไดสงผล
ตอการพัฒนาจิตสำนึกในการปกปองสิทธิของตนเองเปนอยาง
มาก ความตื่นตัวเพิ่มสูงขึ้น อยางตอเนื่อง ตลอดในชวง 
ป 2545 - 2549 ที่รอยละ 57.09 - 91.98 การรักษาสิทธิในการ
เลือกผูแทนราษฎรไปเปนผูแทนในการบริหารประเทศยังอยูใน
ระดับตองปรับปรุงที่รอยละ 65.70 สวนการเคารพกฎระเบียบ
ของสังคมและสิทธิเสรีภาพของผูอื่นอยูในระดับที่เปนปญหา 
ทั้งในสวนของการทำผิดกฎจราจร การละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา เปนตน ซึ่งมีอัตราการละเมิดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซึ่งจะนำไปสูการขาดวินัยในการอยูรวมกัน 

2. สังคมไทยมีธรรมาภิบาลในระดับต่ำตอเนื่อง 
โดยปญหาอยูที่ภาพลักษณการคอรรัปชั่น ในป 2545 - 
2549 ดานสังคมที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนระหวางรอยละ 44 – 
56 ซึ่งแมวาจะสูงกวาในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ
ตนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งอยูระหวางรอยละ 41.99 - 44.82 
อันเนื่องจากธรรมาภิบาลในสวนของภาคธุรกิจเอกชนที่ดีขึ้น 
ทั้งในสวนของการวัดโดยหนวยงานภายนอก International 
Institute for Management Development (IMD) และหนวย
งานภายใน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ในการประเมินดานธรรมาภิบาลของ
บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย  จึงทำใหคะแนนเพิ่มสูงขึ้นมา
อยูที่รอยละ 60.75 ในป 2549 และ 59.16 ในป 2548 และ 
การกระจายอำนาจที่ดีขึ้นเล็กนอยแตก็ยังต่ำกวาเปาหมายที่
กำหนดไวในแผนการกระจายอำนาจ แตธรรมาภิบาลโดยรวม
ของสังคมก็ยังอยูในระดับต่ำที่ตองเรงแกไข โดยเฉพาะปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงขึ้นในปสุดทายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนใน
ดานความเปนธรรมในการแขงขัน ความรับผิดชอบตอสังคม 
และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกระจาย
อำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังลาชากวาเปาหมาย
คอนขามมาก ทั้งในเรื่องการกระจายอำนาจดานการเงิน  
การคลัง และการถายโอนบุคลากรจากสวนกลางไปยังทองถิ่น 

3. ความสมานฉันทของคนในชาติเปนปญหา
อยางมาก ตลอดชวงป 2546 – 2549 การละเมดิสทิธมินษุยชน 
อยูในระดับสูง จากการยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนในป 2549 ซึ่งมี 105.5 คดีตอประชากรพันคน 
นั้น เพิ่มสูงขึ้นจาก 54 คดีตอประชากรพันคนในป 2545 และ
สูงกวา 14 คดีตอประชากรพันคนในป 2544 ซึ่งแสดงวา
ปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรม ความเชื่อ และการไดรับการปฏิบัติ
ภายใตศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันนั้นยังไม
คลี่คลาย สังคมไทยยังมีปญหาความขัดแยงและใชความ
รุนแรงระหวางกันคอนขางมาก คะแนนความสมานฉันทในป 
2549 ที่มีอัตรารอยละ 51.43 นั้น ถึงแมจะดีขึ้นมากกวา 3 - 4 
ปที่ผานมาที่คาคะแนนอยูระหวางรอยละ 41.25 – 48.56 แตก็
ยังอยูในระดับต่ำและตองปรับปรุงอยางมาก  
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ทั้งนี้เพื่อใหสามารถใชดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข 

ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
อยางแทจริง จึงมีขอเสนอเพื่อรวมกันพิจารณาในประเด็นของ
การปรับปรุงตัวชี้วัด และประเด็นในระดับนโยบายเชิง
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัด 
 (1) สังคมที่มีธรรมาภิบาล : พัฒนาตัวชี้วัดเกี่ยว

กับความมีระเบียบวินัยของคนในสังคม และจำนวนองคการ
บริหารสวนตำบลที่มีการจัดอันดับความเขมแข็ง 

 (2) ความสมานฉันททางสังคม : พัฒนาตัวชี้วัด
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และ
ความเทาเทียมกัน 

2. ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรที่ตองดำเนินการ
โดยเรงดวน 

เสริมสรางระบบธรรมาภิบาล ใหมีความโปรงใสทุก
ภาคสวน ผลักดันการกระจายอำนาจใหสวนทองถิ่น เสริมสราง
ความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกตรวจสอบ สราง
วัฒนธรรมและกลไกที่สงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยง 
สงเสรมิความเทาเทยีมในการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรม จดัแบง 
ภารกิจการบริการระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่นใหชัดเจน 
ขยายฐานรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ 
พึ่งตนเองได และสงเสริมบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

3. ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรที่ตองดำเนินการ
ในระยะตอไป 

 (1) เสริมสรางความสมานฉันทในสังคมไทย มุง
เนนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
เปดโอกาสใหประชาชนมีเวทีสาธารณะเพื่อรวมกันระดมความ
คิดเห็น และสรางฉันทามติ ใหความสำคัญกับการมี
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมทั้งเปดโอกาสใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 (2) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย รับรู
และเคารพในสิทธิเสรีของผูอื่น เปดโอกาสการใหภาคสวนตาง 
ๆ มีสวนรวมในการพัฒนา สงเสริมความสมาฉันทของคนใน
ชาติ ปลูกจิตสำนึกธรรมาภิบาล คานิยม วัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย แกประชาชนทุกระดับ เสริมสรางมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สงเสริม
การรวมตัวของประชาชนเปนเครือขาย 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน 
สังคมไทย”. กรุงเทพฯ, 2550. 

ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,  “การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย”. (บริษัท สำนักพิมพวิญูชน จำกัด, กรุงเทพฯ, 
2542. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10”. 
 หางหุนสวนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง กรุงเทพฯ, 2550. 

✤✤✤✤✤ 
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∫∑π” 
ความเขมแข็งของชุมชนนับวามีบทบาท

ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในดานการเปนกลไกขับเคลื่อน
เพื่อการแกไขปญหาความยากจน การพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนอันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการเปน
รากฐานที่สำคัญของการพัฒนาในทุกดานๆ ไมวา
จะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
เพื่อเสริมสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนให
ดีขึ้น มีความสุข และมั่นคง รวมทั้งการเสริมสราง
ฐานรากของสังคมใหโครงสรางสังคมโดยรวมแข็ง
แรง มั่นคง และรองรับการพัฒนาประเทศใหมี
ความมั่นคงและยั่งยืนไดตอไป ซึ่งบทบาทความ
สำคัญดังกลาวไดสะทอนผานนโยบายของรัฐบาล
ชุดตางๆ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ที่ใหความสำคัญตอ
การ “เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน” อยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

ขณะเดียวกันประเทศไทยไดมีการปรับ
แนวคิดการพัฒนาจากการมุงเนนเพื่อสรางความ
มั่งคั่งและรายไดมาสูประเทศเปนหลัก มาเปนการ
พัฒนาที่เนนความสมดุลของการพัฒนาและการ 
บรูณาการทกุมติทิัง้ดานตวัคน สงัคม เศรษฐกจิ และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการนอมนำเอาปรัชญาของ

การพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ความเขมแข็งของชุมชน* 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด วรวิทย อวิรุทธวรกุล  และ ธีระพงษ มาลัยทอง 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

 

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศมากขึ้นตามลำดับ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  และไดนำ
ไปสูการกำหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 
2554) ใหมุงสู “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” 

ความเขมแข็งของชุมชนนับเปนปจจัยที่สำคัญอยางหนึ่งตอการ
เสริมสรางความอยูเย็นเปนสุขในชุมชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนพลังทุน
ทางสังคมที่มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง และการบริหารจัดการอยูในระดับ
สูง มีความเปนปกแผน แนนแฟน มีการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และ
สรางความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถควบคุมและจัด
ระเบียบทางสังคมของชุมชนใหเอื้อตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความ
สามัคคี เอื้ออาทร และชวยเหลือเกื้อกูลกันไดงาย มีการเรียนรูรวมกันใน
การกระทำ ตลอดจนมีศักยภาพในบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่
มีอยูอยางมีดุลยภาพสอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ

*  เรียบเรียงจากเอกสาร รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เอกสารประกอบการประชุมประจำป 2550 ของ สศช. เรื่อง  
 ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย , กรกฎาคม 2550 
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วัฒนธรรมชุมชนไดดี ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้นับเปนพื้น
ฐานสำคัญที่จะเสริมสรางความอยูเย็นเปนสุขใน
สังคมไทยใหมีความมั่นคงและยั่งยืนไดในที่สุด 

 
§«“¡À¡“¬·≈–Õß§åª√–°Õ∫
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ชุมชน เปนคำที่มีความหมายกวางขวาง 
และใชสื่อความหมายในลักษณะแตกตางกันออกไป 
ไมแนนอนตายตัว โดยอาจใหความหมายไดทั้งใน
เชิงปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา ซึ่งชุมชน
ในมิติการเสริมสรางความอยูเย็นเปนสุขอาจกลาว
สรุปไดวา คือ “การรวมตัวของกลุมคนที่มี
วัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความ
พยายามทำอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการ
กระทำ ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสารกัน ทั้งความเปน
ชุมชนยังทำใหเกิดการรวมพลังทางจิตวิญญาณใน
การเยียวยาใหเกิดความสุข ตลอดทั้งยังเกิดผูนำ
ตามธรรมชาติและมีการจัดการชุมชน ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการรวมคิด รวมทำ ความเปนชุมชนจึงเปน
พลังที่เขมแข็งในการแกปญหาไดทุกเรื่อง ทั้งทาง
เศรษฐกจิ สขุภาพ จติใจ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอม 
และการเมือง อันจะทำใหชุมชนมีพัฒนาการอยาง 
ตอเนือ่งและยัง่ยนื” 

สวนความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง 
“ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเปนปกแผน มีศักยภาพใน
การพึ่งตนเองและการเรียนรูในระดับสูง มีองคกรใน
ชุมชน กลุมผูนำการเปลี่ยนแปลง และภาคีเครือขาย
การพัฒนาที่ เขมแข็งของชุมชน รวมทั้งมีความ
สามัคคี เอื้ออาทร อยูรวมกันอยางสงบสุข และธำรง
ไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ที่เปนเอกลักษณของชุมชน /ทองถิ่นหรือเอกลักษณ
ความเปนไทยไดอยางตอเนื่อง” โดยสามารถแยก
องคประกอบความเขมแข็งของชุมชนออกไดเปน  
3 องคประกอบหลัก ดังนี้  

ชุมชนพึ่งตนเองได หมายถึง ชุมชนที่มีการ

รวมตัวกันอยางมั่นคง เปนปกแผน สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ 
ทรัพยากร และภูมิปญญาของชุมชนไดเปนหลัก มีกลุมผูนำ องคกรใน
ชุมชนและกระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอยางตอเนื่อง  

ชุมชนเกื้อกูลกัน คือ ชุมชนที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความ
สามัคคี และมีจิตสำนึกหวงแหนความเปนชุมชนของตนรวมกัน  

การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง คนในชุมชนไดรวมคิด รวม
ตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ ดวยความผูกพัน และมีอิสระเพื่อแกไข
ปญหา หรือพัฒนาความเปนอยูของชุมชน หรือรักษาคุณคาของประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของชุมชน /ทองถิ่นหรือ
เอกลักษณความเปนไทยใหดีขึ้นและอยางตอเนื่อง กับกลุมตางๆ  
ในชุมชน  

ทั้งนี้ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบที่ชุมชน
อาจไดรับจากกระแสโลกาภิวัตนมิใหทำลายเอกลักษณและวัฒนธรรม
ชุมชน โดยยึดมั่นในการใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง รูจักพัฒนา
ตนเอง คิดพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันในการดำเนินกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งการใชชีวิตอยางพอเพียง รูจักลดกิเลสและความตองการ
ของตนเองลง และทำประโยชนใหแกสวนรวมมากขึ้น มีการอยูรวมกัน
อยางเอื้ออาทร รู รัก สามัคคี รวมตลอดทั้งเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของชุมชน สามารถนำมาปรับพฤติกรรม ของชุมชนเองไดตอเนื่อง 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ไดมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน เพื่อชี้วัดผล
สำเร็จหรือผลลัพธความเขมแข็งของชุมชนที่มีตอการเสริมสรางความ
อยู เย็นเปนสุขที่ เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยไดนำผลการศึกษา วิจัย 
บทความทางวิชาการ รวมทั้งผลการพัฒนาตัวชี้วัดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับการเสริมสรางความอยูเย็น
เปนสุข หรือการพัฒนาคน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่องคกร/สถาบัน
และ สศช. ไดมีการพัฒนาขึ้น มาสังเคราะหหาตัวบงชี้หรือประเด็นตัว 
ชี้วัดและตัวชี้วัดที่สะทอนถึงเปาหมายสุดทาย (Ends) ของความเขมแข็ง
ของชุมชน ที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายความอยูเย็นเปนสุขในชุมชน
ไดในที่สุด 
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ผลการทบทวนและการระดมรับฟงความคิด
เห็นจากหนวยงานตางๆ ในเบื้องตนสามารถ
สังเคราะหไดตัวบงชี้หรือประเด็นชี้วัดความเขมแข็ง
ของชุมชน ซึ่งสะทอนถึงเปาหมายและกลไกการ
พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งที่สำคัญไดรวม 7 ตัว
บงชี้ และตัวชี้วัดรวม 16 ตัวชี้วัด โดยกระจายอยูใน
องคประกอบหลักของความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้ 

● ชุมชนพึ่งตนเองได ประกอบดวยตัว 
บงชี้หรือประเด็นชี้วัดที่สำคัญคือ ความเขมแข็งของ
องคกรชุมชน การเรียนรูเพื่อแกไขปญหารวมกัน
อยางตอเนื่อง และเศรษฐกิจชุมชน โดย 

 ✦ ความเขมแข็งขององคกรชุมชน  
หมายถึงองคกรในชุมชนใดๆ มีการรวมตัวกัน 
อยางมั่นคง เปนปกแผน มีการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี เปนที่พึ่งพิง
ของคนในชุมชนในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ 
(1) ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความ
มั่นคงขององคกรตางๆในชุมชนโดยรวม ซึ่งสะทอน
ถึงศักยภาพขององคกรตางๆ ของชุมชน ในการพึ่ง
ตนเองและเปนที่พึ่งพิงของสมาชิกกลุม (2) ตัวชี้วัด
กลุมองคกรในชุมชน ซึ่งสะทอนถึงความพยายาม
แกไขปญหาหรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชน
ใหมีความมั่นคงและพึ่งตนเองไดในที่สุด (3) ตัวชี้วัด
การพึ่งพิงทุนการเงินในชุมชน ที่สะทอนถึงขีดความ
สามารถการพึ่งพิงทุนขององคกรตาง ๆ ในชุมชน 
และ (4) ตัวชี้วัดความเขมแข็งของกลุมผูนำในชุมชน 
สะทอนถงึกลไกการขบัเคลือ่นชมุชนใหมคีวามเขมแขง็  

 ✦ การเรยีนรูเพือ่แกไขปญหารวมกนั 
อยางตอเนื่อง คือกระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือ
ภาคีเครือขายการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง การรูเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวตลอดเวลา ตลอดจน
การจัดการและการบริหารจัดการที่ดีของชุมชน โดย
มีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ (1) ตัวชี้วัดการเรียนรูกับ
ปราชญชาวบานหรือศูนยเรียนรูของชุมชน สะทอน

ถึงศักยภาพการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองไดภายใน
ชุมชน (2) ตัวชี้วัดผูมีภูมิปญญาทองถิ่น/ชาวบานในหมูบาน สะทอนถึง
ศักยภาพของความรูของคนในชุมชนที่จะพัฒนาตนเองได (3) ตัวชี้วัด
ภาคีเครือขายการพัฒนา สะทอนถึงแหลงเสริมสรางศักยภาพในการเรียน
รูของชุมชนไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ (4) ตัวชี้วัดการจัดทำแผน
ชุมชนที่มีคุณภาพ สะทอนถึงศักยภาพของการเรียนรูที่จะพัฒนาชุมชนไป
สูการพึ่งตนเองได  

 ✦ เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง หมายถึงชุมชนมีศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนสูง รวม
ทั้งคนในชุมชนมีงานทำและรายไดที่พอเพียงตอการเลี้ยงชีพของ
ครอบครัว ไมใหมีการอพยพออกไปหางานทำที่อื่น โดยมีชี้วัดที่สำคัญคือ 
(1) ตัวชี้วัดผูยายถิ่นที่หางานทำและตองการรายไดเพิ่ม ซึ่งสะทอนถึงผล
กระทบขั้นสุดทายของการเปนชุมชนพึ่งตนเอง และ (2) ตัวชี้วัดการ
ประกอบอาชีพเกษตรทฤษฎีใหมหรือการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สะทอนถึงการประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง  

● ชุมชนเกื้อกูลกัน ประกอบดวยตัวบงชี้หรือประเด็นชี้วัด 
ที่สำคัญคือ การจัดสวัสดิการในชุมชน และความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูล
ตอกัน โดย 

 ✦ การจัดสวัสดิการในชุมชน หมายถึงการเปนชุมชนที่มี 
ความเอื้ออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกำไรจากการดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญไดแก (1) ตัวชี้วัดการจัด
สวัสดิการของชุมชนอยางตอเนื่อง สะทอนถึงความสามารถของชุมชนที่
ใหการชวยเหลือและแบงปนกันของคนในชุมชน 

 ✦ ความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน หมายถึงชุม
ชนมีความสามัคคี และการชวยเหลือเกื้อกูลตอกันของคนในชุมชน ซึ่งมี
ตัวชี้วัดสำคัญไดแก  (1) ตัวชี้วัดครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน/หมูบาน ซึ่งสะทอนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่เขามารวม
กันเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนของสวนรวม  

● การมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวยตัวบงชี้หรือประเด็น 
ชี้วัดที่สำคัญคือ การเปนสมาชิกกลุม และการรักษาคุณคาของประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของชุมชน /ทองถิ่นหรือ
เอกลักษณความเปนไทย โดย 

 ✦ การเปนสมาชิกกลุม หมายถึงคนในชุมชนเขารวมกัน 
พัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือรวมแกไขปญหาของตนเองใหดีขึ้น โดยมีตัว
ชี้วัดที่สำคัญไดแก (1) ตัวชี้วัดครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมในชุมชน 
สะทอนถึงการเขารวมกับกลุมตางๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือ
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แกไขปญหาของคนในชุมชน และ (2) ตัวชี้วัดอาสา
สมัครในองคกรภาครัฐและเอกชน สะทอนถึงการมี
จิตสาธารณะของคนในชุมชนในการที่จะรวมกัน
พัฒนาชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดี 

✦ ก า ร รั ก ษ าคุณค า ขอ งป ร ะ เพณี  
วัฒนธรรมของชุมชน/ทองถิ่นหรือเอกลักษณ
ความเปนไทย หมายถึงการเขารวมกันรักษาคุณคา
ของประเพณี วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชน/
ทองถิ่นหรือของประเทศของคนในชุมชน โดยมีตัว 
ชี้วัดที่สำคัญไดแก  (1) ตัวชี้วัดคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม สะทอนถึงความ 
เขมแขง็ดานการรกัษาธำรงไวซึง่ประเพณ ีวฒันธรรมที่
เปนเอกลักษณของชุมชน/ทองถิ่นหรือเอกลักษณ

ความเปนไทยไดอยางตอเนื่อง และ (2) ตัวชี้วัดคนในชุมชนที่เขารวม
รักษา พัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น สะทอนถึงความเขมแข็งดาน
การรักษา พัฒนา ตอยอดภูมิปญญาใหเปนเอกลักษณของชุมชนไดอยาง
ตอเนื่อง  
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ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนตางๆ ดังกลาวขางตนนั้น เมื่อนำ
ไปทดสอบกับขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่ไดมีการจัดเก็บไว พบวามีตัว 
ชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนที่สามารถนำมากำหนดเปนตัวชี้วัดหลักเพื่อ
ใชคำนวณดัชนีความเขมแข็งของชุมชนในระดับประเทศในเบื้องตนได
เพียง 4 ตัวชี้วัด และเปนตัวชี้วัดเพื่อการอธิบายเสริมประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดหลักรวม 12 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดที่แสดงไว
ขางลางนี้ 

         ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพื่อการอธิบายของดัชนีความเขมแข็งของชุมชน 

องคประกอบหลัก/ 
ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดเพื่อการอธิบายเสริม 

ชุมชนพึ่งตนเองได 

1. สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความ    
    มั่นคงขององคกรชุมชน 

 

1. สัดสวนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่เขมแข็ง ตอกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทั้งหมด 
2. จำนวนกลุมผูผลิตของชุมชน ที่ผลิตผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (ผลิตภัณฑหนึ่งตำบลหนึ่งหมูบานเดิม) 
3. จำนวนกลุมองคกรในชุมชน 
4. จำนวนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
5. สัดสวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม 

1. สัดสวนหมูบานที่มีการเรียนรูโดยชุมชน 1. สัดสวนผูมีภูมิปญญาทองถิ่น/ชาวบานและปราชญชาวบานตอประชากรของหมูบาน 
2. จำนวนภาคีเครือขายการพัฒนา 
3. สัดสวนการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพระดับดีตอการจัดทำแผนทั้งหมด 

(ยังไมมี) 
 

1. สัดสวนผูยายถิ่นที่หางานทำและตองการรายไดเพิ่มตอผูยายถิ่นทั้งหมด  
      (ไมรวมผูยายถิ่นจากตางประเทศและกลุมที่ไมทราบ) 

ชุมชนเกื้อกูลกัน 

1. สัดสวนหมูบานที่มีการจัดสวัสดิการของชุมชน 
    อยางตอเนื่องตอหมูบานทั้งหมด 

 

1. สัดสวนหมูบานที่มีการจัดสวัสดิการของชุมชนตอหมูบานทั้งหมด 

(ยังไมมี) 1. สัดสวนครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน/หมูบาน 
การมีสวนรวมของชุมชน 

1. สัดสวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมในชุมชนตอ 
    ครัวเรือนทั้งหมด 

 

1. จำนวนอาสาสมัครในองคกรภาครัฐและเอกชน  
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ทั้งนี้ สศช. ไดนำตัวชี้วัดความเขมแข็งขาง
ตนมาจัดทำเปนดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดานความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อประเมินความเขมแข็งของ
ชมุชนในชวงป 2544 - 2549 พบวา มกีารพฒันาชมุชน 
ในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง 
แตยังอยูในขั้นตอนเชิงกระบวนการเรียนรูรวมกัน  
ยังไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทำให 

“ความเขมแข็งของชุมชนโดยรวมยังอยู
ในระดับต่ำและเกือบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งยังมีคาคะแนนต่ำสุด ในจำนวน 6 ปจจัย
รวมของความอยูเย็นเปนสุขดวยกัน โดยชุมชน
ยังพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดนอย การเรียนรู
รวมกัน และการชวยเหลือเกื้อกูลก็ยังอยูใน
ระดับที่ตองแกไข แตในสวนการมีสวนรวม 
พัฒนาทองถิ่นของชุมชนอยูในระดับสูง” 

โดยดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดานชุมชนเขม
แข็งในป 2544 – 2549 มีคาคะแนนระหวางรอยละ 
51 – 55 ซึ่งอยูในระดับต่ำที่ตองเรงแกไข และเปน
คาคะแนนที่เกือบจะไมเปลี่ยนแปลงจากป 2544 ที่
มีคาดัชนีรอยละ 54.32 ทั้งๆ ที่ชุมชนมีบทบาท
สำคัญตอการสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคม ชุมชนที่เขมแข็งจะสามารถจัดการพัฒนาได

สอดคลองกับวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมของตนเองและชุมชน ทั้งนี้ปจจัยที่
ยังไมเอื้อตอการสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก  

1. ความสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนอยูใน
ระดับต่ำ โดยมีคาคะแนนระหวางรอยละ 37 – 43 ในชวงป 2544 – 
2549 ทั้งๆ ที่รัฐไดสงเสริมการรวมตัวของประชาชน จัดตั้งองคกร/กลุม
ตางๆ ใหมีจำนวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงรอยละ 16 ตอป และมีจำนวนถึง 
50,321 กลุมในป 2549 แตในดานความเขมแข็งจากขีดความสามารถใน
การบริหารการเงินใหมีเสถียรภาพระดับดีมาก และระดับมั่นคงดีมีเพียง
รอยละ 25.69 ในป 2549 และลดลงจากรอยละ 36.81 ในป 2544  

2. ชุมชนกวารอยละ 60 ยังไมสามารถจัดสวัสดิการของ
ชุมชนไดอยางตอเนื่อง จากการจัดทำเปนกองทุนสวัสดิการของชุมชน 
เพื่อชวยเหลือสมาชิกของกลุมในดานการรักษาพยาบาล การเสียชีวิตของ
คนในชุมชน และการชวยเหลือคนยากจนในชุมชน ฯลฯ โดยในชวงป 
2544 – 2549 มกีารจดัตัง้กองทนุสวสัดกิารของชมุชนถงึรอยละ 84.52 – 88.26 
ของหมูบานทั้งหมด แตการดำเนินงานสวนใหญยังไมมีความตอเนื่อง
ตลอดป ซึ่งมีหมูบานที่สามารถดำเนินการจัดสวัสดิการของชุมชนไดอยาง
ตอเนือ่งทัง้ปอยูระหวางรอยละ 28.70 – 33.23 ของหมูบานทัง้หมดเทานัน้ 

3 การจัดการเรียนรูในชุมชนมีมากขึ้น แตก็ยังอยูในระดับ
ต่ำ ในปจจุบันการพัฒนาของรัฐเปนกระบวนการเรียนรูของชุมชนดวยกัน
ทั้งสิ้น อยางไรก็ตามถาพิจารณาเฉพาะจำนวนหมูบานที่มีประชากร 
รอยละ 70 ขึน้ไปไดมโีอกาสเรยีนรูผานศนูยการเรยีน แหลงเรยีนรูของชมุชน 
หรือศูนยสมาชิกของหมูบาน การจัดทำแผนชุมชน เปนตน พบวา เปน
สัดสวนคอนขางต่ำ โดยในป 2549 มีประมาณ 1 ใน 4 ของหมูบาน
ทั้งหมดเทานั้น เชนเดียวกันกับแผนชุมชนที่มีคุณภาพมีเพียงรอยละ 28 
ของแผนชุมชนทั้งหมด 

 
 ตารางที่ 2  แสดงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดานชุมชนเขมแข็ง        หนวย : รอยละ 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
แผนฯ 8 แผนฯ 9 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 

ภาพรวม 54.32 51.43 55.52 53.82 53.61 54.58 
ชุมชนพึ่งตนเองได 44.01 38.46 43.94 39.67 37.65 38.77 

สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคงขององคกรชุมชน 52.59 41.50 50.30 40.70 35.59 36.70 
สัดสวนหมูบานที่มีการเรียนรูโดยชุมชน 35.43 35.43 37.57 38.64 39.71 40.84 

ชุมชนเกื้อกูลกัน 41.00 41.00 43.00 44.00 45.00 47.47 
สัดสวนหมูบานที่มีการจัดสวัสดิการของชุมชนอยางตอเนื่อง 41.00 41.00 43.00 44.00 45.00 47.47 

การมีสวนรวมของชุมชน 88.26 87.78 91.20 91.94 94.15 93.30 
สัดสวนครัวเรือนเปนสมาชิกกลุม/องคกรในหมูบาน 88.26 87.78 91.20 91.94 94.15 93.30 

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
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สำหรับปจจัยที่เอื้อตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนที่สำคัญไดแกการมีสวนรวม
ของชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถี
ของชุมชนที่เปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวม
คิด ตัดสินใจ รวมดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรูป
แบบตางๆ มีการเขารวมเปนสมาชิกของกลุมเพื่อให
เกิดความยอมรับและเขารวมทำกิจกรรมรวมกัน
มากขึ้น โดยจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน
ทั้งหมดเปนสมาชิกของกลุม/องคกรในหมูบานมี
จำนวนสูงถึงรอยละ 95.95 ของจำนวนหมูบาน
ทั้งหมด 

อยางไรก็ตามแมวาความเขมแข็งของ
ชุมชนดานการพึ่งตนเองยังอยูในระดับต่ำ แต
ผลกระทบจากนโยบายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดในชนบท ทำใหการโยกยายออกนอกทอง
ถิ่น /ชุมชนลดนอยลง การที่คนในชุมชนบางสวน
ซึ่งอาจมีศักยภาพหรือขีดความสามารถทางดาน
อาชีพ /ทักษะการทำงานที่ไมสอดคลองกับงานหรือ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน และมีความจำเปนทาง
เศรษฐกิจตองอพยพโยกยายถิ่นออกไปหางานทำ
หรือตองการมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกทองถิ่น /ชุมชน
อยางถาวร ยอมเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึงเศรษฐกิจ
ของชุมชนนั้นๆ ไมสามารถสรางอาชีพ สรางงานได

ตลอดป หรือสรางรายไดที่เพียงพอตอคนในชุมชนไดอยางทั่วถึง  
แตผลจากที่รัฐบาลไดมีนโยบายรากหญาเพื่อสงเสริมการเพิ่มราย

ไดและพัฒนาอาชีพแกชาวชนบทอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบใหคนใน
ชนบทมีการอพยพโยกยายถิ่นจากสาเหตุทางดานเศรษฐกิจลดนอยลง 
ดังจะเห็นไดจากการสำรวจการยายถิ่นในรอบ 1 ป ในชวงป 2544 - 2549 
ของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา คนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่มีการโยก
ยายถิ่นเพื่อหางานทำหรือตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดลงจาก 795 คนตอ
ประชากรแสนคน ในป 2544 เหลือ 657 คนในป 2549 โดยคนในเขต
พื้นที่เทศบาลมีแนวโนมการโยกยายออกนอกทองถิ่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่
คนในพื้นที่นอกเขตเทศบาลมีแนวโนมลดนอยลง  

 
∫∑ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 

ผลการประเมินความเขมแข็งของชุมชนในชวงป 2544 – 2549 
พบวายังอยูในระดับคอนขางต่ำและเกือบไมเปลี่ยนแปลง โดยมีคาดัชนี
รอยละ 54.32 ในป 2544 เทียบกับรอยละ 54.58 ในป 2549 ซึ่งเปนระดับ
ต่ำที่สุดใน 6 ปจจัยรวมเพื่อเสริมสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม
ไทย โดยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจยังคงเปนปญหาของการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ขณะที่การจัดการความรูและการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันของชุมชนแมยังอยูในระดับต่ำ แตมีการเรียนรูรวมกันแกไข
ปญหาตางๆมากขึ้น สำหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง  

จากสถานการณดังกลาว จำเปนที่ทุกฝายตองรวมกันสนับสนุนให
เกิดความเขมแข็งของชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพราะชุมชนเปนฐานรากที่
สำคัญของสังคม ถาฐานสังคมแข็งแกรงยอมทำใหโครงสรางสังคมโดย
รวมแข็งแรงและมั่นคง ชุมชนเขมแข็งจึงเปนเสมือนปราการปองกัน
ประเทศจากการถูกภัยคุกคามจากกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่
รุนแรงในปจจุบัน และมีบทบาทสำคัญมากตอการเสริมสรางดุลยภาพ
ของประเทศและความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ดังนั้นแนวทาง
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน จึงควรใหความสำคัญในประเด็นตอ
ไปนี้ 

1 ขับเคลื่อนการเสริมสรางชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม
ใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ใหสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปน
อยูทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง โดย 

 (1) สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทำ รวมรับผิดชอบ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอม
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ของชุมชน มีกระบวนการเรียนรู และกระบวนการ
จัดการองคความรูอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งมีเครือ
ขายการเรียนรูทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนใหสามารถพัฒนา
ตอยอด นำไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง โดย 
สงเสริมใหกลุมปราชญ กลุมแกนนำและผูรูถายทอด
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นผานการเรียนรูและ
การจัดการความรูในชุมชน เสริมสรางโอกาสและ
สภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงแผนชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฯลฯ 

 (2) สรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชน เรงพัฒนาปรับปรุงองคกรชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และระบบสหกรณบนพื้นฐานศักยภาพความ
เขมแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยการ 
บูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและ
ความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิต
เพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้ง
การสรางความรวมมือกับภาคเอกชน เครือขายการ
ผลิตและบริการในการลงทุน สรางอาชีพ และราย
ไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม ตลอดจน
การสนับสนุนกลไกและเครือขายในการจัดการสราง
จิตสำนึกการปกปองทรัพยากร ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม เพื่อการยังชีพ และการใชประโยชนของ
ชุมชนอยางเปนธรรม 

 (3) พัฒนาปรับปรุงการจัดสวัสดิการ
ในชุมชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ใหทั่วถึง โดยเฉพาะในเขตเมืองยังขาดระบบ
โครงขายทางสังคม โดยสงเสริมกองทุนในชุมชน 
องคกรในชุมชน ตลอดจนเครือขายใหจัดสรร 
งบประมาณสวนหนึ่งสำหรับจัดทำระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบ สตรี และผูดอยโอกาสใหสามารถใชชีวิต

ไดอยางพอเพียง สำหรับในเขตชนบท ซึ่งมีระบบสวัสดิการครอบคลุมอยู
แลวนั้น การพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อใหเปนหลัก
ประกันที่มั่นคงใหกับประชาชน 

 (4) กระจายอำนาจการบริหารจัดการของประเทศสู
ชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพและกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจใหชุมชนมีบทบาทรับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณะ 
การแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกชุมชนเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนตางๆ รวมตัว
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปน
ระบบ 

 (5) สนับสนุนการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเปนธรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการให
บริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงิน
ชุมชนใหเขมแข็ง ตลอดจนสนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการ
จัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการ
ผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอยางเปนธรรม 

 
2 สงเสริมบทบาทของภาคีการพัฒนาใหมีสวนรวมสงเสริม

กระบวนการชุมชน ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนที่ชัดเจน และตอเนื่อง โดย 
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 (1) ปรับวิธีคิดของเจาหนาที่ภาครัฐใหมี
มุมมองในการแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชน
แบบองครวม เปนผูหนุนเสริมศักยภาพ ชุมชน 
อำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถดำเนิน
การไดดวยตัวเอง ตลอดทั้งทำความเขาใจกับ
แนวทางการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเพิ่มบทบาทในการดำเนินการและ
สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 

 (2) ปรับบทบาทสถาบันการศึกษาใหมี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กับนักวิจัย
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาองคความรูในการผสมผสาน 
ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
เชน การทำเกษตรผสมผสาน และการทำหัตถกรรม
พื้นบาน เปนตน โดยรวบรวมความรูตางๆ อยางเปน
ระบบ เผยแพรสูชุมชนและมีกระบวนการพัฒนา
ตอยอดใหเกิดประโยชนสูการพึ่งตนเองและการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 (3) สงเสริมองคกรสวนทองถิ่นนำแผน
ชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
ทองถิ่นและผลักดันการดำเนินงานภายใตแผน
ชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดม
ทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสรางการมี
สวนรวมและความเปนเจาของที่นำไปสูการพัฒนา
ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

 (4) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย ขอ
บังคับและมาตรการการเงินการคลัง การระดมทุน
นอกระบบงบประมาณ เพื่อเอื้ออำนวยใหภาคสวน
ตางๆ เขามารวมสนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็ง 
อาทิ การลดภาษีหรือชดเชยคาใชจายใหแกธุรกิจ
เอกชนที่สรางอาชีพในชุมชน การรวมทุนในชุมชน 
ฯลฯ 

 (5) สงเสริมภาคเอกชน โดยใหมีบทบาท
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชน การสรางผูประกอบการใหม รวมสราง

ผลิตภัณฑของชุมชนจากความหลากหลายทรัพยากรและศักยภาพของ
ชุมชน สนับสนุนทั้งในรูปเงินลงทุน โอกาสทางการตลาด องคความรู โดย
มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

 (6) ใชสื่อในชุมชนทุกรูปแบบในการใหความรู/สรางคานิยมที่
ดีแกชุมชน เชน ขอมูลเกี่ยวกับสินคาอันตราย การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางกิจกรรมใหครอบครัว การ
สรางสำนึกรักบานเกิด การเชิดชูคนดี และการสรางระเบียบวินัยของคน 
ชุมชน เปนตน 

 (7) องคกรพัฒนาเอกชนให มีบทบาทในการจัดการองคความ
รู ถายทอดองคความรูแกชุมชน เปนพี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการเขามีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น 
โดยสนับสนุนในรูปเงินทุนดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 (8) สงเสริมสถาบันศาสนารวมมือกับสถาบันการศึกษา 
ชุมชนและสถาบันครอบครัวในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน การ
ปลูกฝงคานิยม จิตสำนึก และการสืบสานจารีตประเพณีรวมทั้งเปนศูนย
รวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนใหมารวมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน 

สำหรับดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขดานความเขมแข็งของชุมชน
นั้น ควรมีการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดใหมีความตอเนื่อง และพัฒนาตัว
ชี้วัดใหมๆ เพื่อใหครอบคลุมกรอบแนวคิดของการชี้วัดความอยูเย็น
เปนสุขมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
1. ความเขมแข็งขององคกรในชุมชน ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัด

ที่สำคัญคือ สัดสวนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคงของ
องคกรตางๆ ในชุมชนโดยรวม  สัดสวนครัวเรือนที่ดำเนินชีวิตหรือ
ประกอบอาชีพหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สัดสวนการพึ่งพิง
ทุนการเงินของกลุมตอทุนดำเนินการทั้งหมด  สัดสวนกลุมวิสาหกิจชุมชน
เขมแข็งตอวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด  และสัดสวนกลุมผูนำที่เขมแข็งตอ
กลุมองคกรชุมชนทั้งหมด 

 
2. การรักษาคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน/ทอง

ถิ่นหรือเอกลักษณความเปนไทย  ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่สำคัญคือ  
สัดสวนคนในชุมชนเขารวมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม  และสัดสวน
คนในชุมชนที่เขารวมรักษา พัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

✤✤✤✤✤ 
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คงไมมีใครปฏิเสธไดวา ความอยูเย็นเปนสุขของคนเรา ขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอมรอบตัวคนและสังคมเปนอยางมาก ไมวาจะเปนสิ่ง
แวดลอมทางดานสังคม เชน การมีสิ่งจำเปนในการดำรงชีวิตอยางเพียง
พอ มีความปลอดภัย หรือในดานธรรมชาติ เชน การไดอาศัยอยูในที่ซึ่ง
แวดลอมดวยธรรมชาติอันสมดุลและปลอดมลพิษ ดังนั้น สภาพแวดลอม
และระบบนิเวศที่สมดุล จึงเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ขณะเดียวกัน ปจจัยสำคัญซึ่งเปนตัว
กำหนดสภาพแวดลอมรอบตัวคนก็คือ วิถีการดำเนินชีวิตของคนนั่นเอง 
โดยจะเห็นวา สังคมที่คนกับคนและคนกับธรรมชาติ ดำเนินชีวิตอยูรวม
กันบนปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและมีความสมานฉันท ไมเบียดเบียนกัน 
จะทำใหสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและทางธรรมชาติดี แตหากคนใน
สังคมอยูรวมกันอยางเบียดเบียน หรือมีการใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกิน
ความสามารถในการรองรับแลว ก็ยอมจะนำมาซึ่งสภาพแวดลอมที่ไม
เอื้ออำนวยตอความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของคนในสังคมอยางแนนอน 

สภาพแวดลอมและ 
ระบบนิเวศสมดุล 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด โดย จำนง พวงพุก และ นิสวันต พิชญดำรง 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

 
«‘∂’™’«‘µ Ÿà ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ëæ÷ß
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เมื่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนมีสวนสำคัญ
เปนอยางยิ่งตอสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและ
ธรรมชาติดังนี้แลว วิถีชีวิตที่จะมุงไปสูสภาพ
แวดลอมที่พึงปรารถนาจึงเปนการปรับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคมใหเหมาะสม ซึ่งหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนับเปนสิ่งที่เหมาะสมเปน
อยางยิ่งในการนำมาปรับใช โดยสังคมตองมีความ
พอประมาณกับปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ใน
ขณะเดียวกันทุกคนในสังคมที่อยูรวมกันตองมีคุณ
ธรรม ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีการสราง
ภูมิคุมกันใหแกครอบครัว ชุมชน และสังคมจาก
ปญหายาเสพติด จึงจะทำใหสังคมมีความสงบสุข  

การมีคุณธรรมนั้นรวมถึงการไมเบียดเบียน
ธรรมชาติ ดวยการไมนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมา
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ใช จนเกินความสามารถในการฟนตัวเองตามธรรมชาติ จนเปนเหตุให
ระบบนิเวศขาดความสมดุล หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีอยูกลายเปนพิษ
ตอสุขภาพอนามัย ทุกคนในสังคมตองมีจริยธรรมในการอนุรักษ และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา โดยมีการใชอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงยึดหลักพอประมาณในการบริโภค ลดการบริโภคที่
ฟุมเฟอยลง ซึ่งเมื่อคนในสังคมปฏิบัติไดดังนี้แลว ยอมจะนำไปสูความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยไดในที่สุด 

 
ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–
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 การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยและประชากรโลก เปนแรงกดดัน
โดยตรงตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ดวยความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งดานการผลิตและการบริโภคที่
ตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงวัตถุดิบสำคัญ และใชสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติเปนแหลงรองรับของเสียจากการผลิต  นอกจากนี้ การเพิ่ม
ขึ้นของประชากรยังนำมาซึ่งความตองการที่อยูอาศัยที่มากขึ้น ในขณะที่
พื้นที่บนผิวโลกไมสามารถขยายเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรได การเพิ่ม
ขึ้นของประชากรบนขอจำกัดดังกลาว จึงสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลด
ลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางไมอาจหลีกเลี่ยง
ได ดังนั้น หากมนุษยยังคงดำเนินวิถีชีวิตตามกระแสบริโภคนิยม ก็จะยิ่ง
เรงใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลงไปเร็วขึ้น และสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมกวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูอยาง
จำกัด ยังนำมาซึ่งการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ และกอใหเกิดปญหา
ความไมปลอดภัยในการดำรงชีวิต รวมทั้งการจัดสรรปจจัยพื้นฐานใน
การดำรงชีวิตหลายอยาง ทั้งที่ดิน น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ยังไม
สามารถทำไดอยางทั่วถึง ซึ่งสิ่งเหลานี้ ลวนเปนปจจัยสำคัญที่มีผล
โดยตรงตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของคนทั้งสิ้น  

 
°“√ª√–‡¡‘π ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–√–∫∫π‘‡«»: 
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การประเมินสภาพแวดลอมรอบตัวคนวา มุงสูความอยูดีมีสุขของ
คนเพียงใดนั้น จำเปนตองพิจารณาปจจัยที่สงผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมของคนดังกลาวดวย ซึ่งเมื่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดริเริ่มพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมี
สุขขึ้นในป 2545 เพื่อประเมินผลกระทบสุดทายของการพัฒนาประเทศที่
มีตอตัวคนนั้น ปจจัยดานสภาพแวดลอมจึงเปนองคประกอบอันสำคัญ
ประการหนึ่งของดัชนีดังกลาว รวมกับองคประกอบอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 7 

องคประกอบ ไดแก สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการ
ทำงาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิต
ครอบครัว สภาพแวดลอมในการดำรงชีวิต และการ
บริหารจัดการที่ดี โดยองคประกอบสภาพแวดลอม
ในการดำรงชีวิตนั้น ประกอบดวย 3 ดาน คือ  

1) ด านที่ อยู อ าศั ยและสาธารณูป โภค 
เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาประชาชนจะมีความ
สุขไดจะตองมีความมั่นคงในที่พักอาศัย และมีน้ำ
สะอาดใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

2)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เนื่องจากเห็นวาปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ทั้งดาน
การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของบุคคล และ  

3)  ดานสิ่งแวดลอมบุคคลที่เห็นวาปญหา
มลพิษทั้งในเรื่องขยะและคุณภาพแหลงน้ำ สงผล
กระทบตอสุขภาพอนามัยของคน รวมทั้งเล็งเห็น
ความสำคัญของทรัพยากรปาไม ที่ชวยรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและเปนแหลงปจจัยการผลิต 

ตอมา แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได
กลายเปนกระแสหลักของการพัฒนา ทั้งในระดับ
ประเทศและในระดับโลก ดังนั้น สศช. จึงไดเริ่ม
พัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในป 2547 
โดยขอบเขตการพิจารณาเปนการใหความสำคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงสูดุลยภาพของมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม สำหรับดัชนีชี้วัดการพัฒนา
ที่ยั่ งยืนของประเทศไทยที่ เกี่ ยวของกับสภาพ
แวดลอม มีอยูในมิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอม โดย
ในมิติสังคม เนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงในการดำรงชีวิต ที่คำนึงถึงสภาพ
แวดลอมในการดำรงชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  

สำหรับในมิติสิ่งแวดลอม ไดใหความสำคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอมทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามสมดลุระหวางการ
ใชประโยชนกบัความสามารถในการฟนตวั ตลอดจน 
การคงไวซึ่ งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมที่ดีไมใหเสื่อมโทรม เพื่อสนองความ
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ตองการของคนรุนปจจุบันและสงวนรักษาไวใหคนรุนอนาคต รวมทั้งการ
กระจายโอกาสและการมี ส วนร วมใน เ รื่ อ งการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยได
พัฒนาตัวชี้วัดขึ้นทั้งหมด 39 ตัว ซึ่งครอบคลุมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมในการดำรงชีวิตดวย โดยในมิติสังคม อาทิ ตัวชี้วัด
สัดสวนคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดตอประชากร และในมิติ 
สิง่แวดลอม อาท ิพืน้ทีป่าไม พืน้ทีป่าชายเลน ปริมาณสตัวเศรษฐกจิทีจ่บัได
ในอาวไทยตอชั่วโมง ปริมาณของเสียที่ไดรับการบำบัด และคุณภาพ
อากาศในเมืองหลัก เปนตน 
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อยางไรก็ตาม การพัฒนาดัชนีชี้วัดในดานสิ่งแวดลอมในชวงที่
ผานมา เปนการวัดแยกสวนระหวางสภาพแวดลอมทางดานสังคม และ
สภาพแวดลอมทางดานธรรมชาติรอบตัวคน แตเปาหมายการพัฒนาใน
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นั้น เปนเปาหมายที่มีมุมมองในภาพกวาง 
โดยมองสภาพแวดลอมรอบตัวคนไปจนถึงระดับสังคม และการอยูรวม
กันกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอยางสมดุล  

ดังนั้น ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขดานสภาพแวดลอมที่ใชใน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงพิจารณาในความ
หมายที่กวางขึ้น ไมตีกรอบเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทานั้น แตหมายรวมถึงสภาวะแวดลอมในการดำรงชีวิตดวย โดยไดให
นิยามใหมของสภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่สมดุลไววา หมายถึง 
“การเขาถึงปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ อาศัยอยูในสังคมที่
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพและมี
ระบบนิเวศที่สมดุล เกื้อกูลตอการดำรงชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความ
สุขและยั่งยืน”  ซึ่งจากขอบเขตดังกลาวสามารถแยกไดเปน 4 องค
ประกอบยอย ดังนี้ 

1. ปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต หมายถึง การมีที่อยูอาศัยที่
มั่นคง และสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคไดเพียงพอ สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจาก 2 ประเด็นคือ ความมั่นคงดานที่
อยูอาศัย และความสามารถในการเขาถึงสาธารณูปโภคไดอยางเพียงพอ  

2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง สภาพ
แวดลอมที่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ตลอดจนการประกอบอาชีพ 
ไมมีปญหาความรุนแรงในสังคม ซึ่งประเด็นการประเมินที่จะชวยบงชี้ถึง
สภาพแวดลอมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ประกอบดวย 2 ประเดน็ คอื ปญหาอาชญากรรม และยาเสพตดิ  

3. สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี หมายถึง การที่
มลภาวะตางๆ ไดรับการดูแลควบคุม และแกไขให
ฟนคืนสูสภาพที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอ
คณุภาพชวีติ ความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิ และ 
ความสขุของบคุคลและสงัคม โดยประเดน็การประเมนิ 
จะพจิารณาจาก มลภาวะตางๆ ทีไ่ดรบัการดแูลแกไข  

4. ระบบนิเวศที่สมดุล เปนระบบที่สรรพสิ่ง
ตางๆ พึ่งพิงและพึ่งพาอาศัยกันและกันอยางไดดุล
ทางธรรมชาติ การดำเนินชีวิตที่พอเหมาะพอควร 
สอดคลองกับความสามารถในการรองรับของระบบ
นเิวศ เปนปจจยัสำคญัทีจ่ะไมทำใหทรพัยากรธรรมชาต ิ
และระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง สงผลดีตอคุณภาพ
ชีวิต และการประกอบอาชีพ การประเมินระบบ
นิ เวศจะพิจารณาจากความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศตางๆ  
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จากองคประกอบยอยของสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศที่ครอบคลุมทั้งในมิติสังคมและมิติ
สิ่งแวดลอมดังกลาว ทำใหการพัฒนาดัชนีชี้วัด
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศจะตองกำหนดตัว 
ชี้วัดที่ครอบคลุมและครบถวนในทั้งสองมิติ ซึ่ง สศช. 
ไดพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดโดยผานกระบวนการมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นจากภาคีตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกจากตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยที่ สศช. ไดพัฒนาขึ้น 
ทำใหไดตัวชี้วัดสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและ 
สิ่งแวดลอมขึ้นจำนวนหนึ่ง  

ตัวชี้วัดดังกลาวไดผานกระบวนการกลั่น
กรอง โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญวา จะตองสามารถนำมา
ใชไดจริง ทำใหตัวชี้วัดหลายตัวไมสามารถนำมา
ใชได อาทิ ในกรณีของปจจัยพื้นฐานในการดำรง
ชีวิต ที่หลาย ๆ เวทีระดมความคิด มีความเห็นวา จะ
ตองครอบคลุมปจจัยพื้นฐานทั้งหมด ไดแก ไฟฟา 
ประปา ถนนหนทาง ตลอดจนโทรศัพท อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา การ
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เขาถึงไฟฟาและถนนของคนไทยนั้นเกือบเต็มรอยละรอยแลว หรือ
โทรศัพทที่ขณะนี้มีจำนวนเลขหมายมีมากเกินกวาความตองการ  

ดังนั้น การขยายตัวจึงเกิดขึ้นไดนอยมาก ทำใหตัวชี้ดังกลาวไม
สามารถสะทอนการเปลี่ยนแปลงของความอยูเย็นเปนสุขไดอยางชัดเจน 
ซึ่งหากจะนำมาใชเปนตัวชี้วัด ก็จะตองเปนตัวชี้วัดดานคุณภาพ แตการ
วัดดานคุณภาพเปนสิ่งที่กระทำไดยาก ตัวชี้วัดเชนนี้จึงถูกคัดออก ตัวชี้วัด
ดานสภาวะแวดลอมทางสังคมที่มีการเสนอแนะในเวทีระดมความคิด
หลายตัวก็มีขอจำกัดวา ไมสามารถใชเปนตัวแทนในภาพรวมของ
ประเทศได เชน ความปลอดภัยบนทองถนน ความปลอดภัยในพื้นที่
เฉพาะ เชน พื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สวนบุคคล เปนตน  

ทั้งนี้ เมื่อไดพิจารณาทั้งดานความเหมาะสมและความเปนไปได
ในการจัดทำเปนตัวชี้วัดแลว องคประกอบดานปจจัยพื้นฐานในการดำรง
ชีวิตที่ไดมีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก สัดสวนครัวเรือนที่มีบานและที่ดินเปน
ของตนเอง และสัดสวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใชในครัวเรือน สวนองค
ประกอบดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย 2 ตัว 
ชี้วัด คือสัดสวนคดีอาชญากรรมตอประชากรพันคน และคดียาเสพติดตอ
ประชากรพันคน  

การพัฒนาตัวชี้วัดดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งควรมีตัว 
ชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งดานดิน น้ำจืด น้ำเค็ม และอากาศ ก็มีขอจำกัดเชนกัน 
อาทิ ดานคุณภาพดิน ไมมีการจัดเก็บขอมูลที่จะนำมาใชได ดานน้ำเค็ม 
การวัดคุณภาพน้ำทะเลสามารถทำไดเปนเฉพาะบางจุด ไมเหมาะสมที่
จะใชเปนตัวแทนได สวนดานอากาศ ปญหาคุณภาพอากาศเปนปญหา
เฉพาะจุด และมีตัวแปรที่ใชวัดคุณภาพหลายตัว จึงไมสามารถใชเปนวัด
ไดอยางเหมาะสม แตเนื่องจากปญหาที่กระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพของคนมาก คือ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) 
และมีการตรวจวัดที่กระทำกันสม่ำเสมอ จึงสามารถนำเอามาใชเปนตัว
วัดดานอากาศได แมวาจะมีจุดออนบางก็ตาม  

นอกจากนี้มีตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเปนที่สนใจของประชากรโลก 
คือ การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของประเทศไทย  
แมวากาซ CO2 อาจไมมีผลกระทบโดยตรงตอความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในปจจุบันที่แสดงใหเห็นชัดเจนได แตกาซ CO2 เปนกาซหลักที่เปนตน
เหตุสำคัญของภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งสงผลกระทบตอ
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในทางออม เชน อากาศรอนที่รอนกวาเดิม 
การปรวนแปรของสภาวะอากาศ ฝนที่ตกไมตรงตามฤดูกาล รวมทั้ง
อุทกภัย เปนตน และขอมูลการปลอยกาซ CO2 ดังกลาว ยังสามารถบงชี้
ถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงานอีกดวย ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ จึงไดนำเอาปริมาณการปลด

ปลอย CO2 มาใชเปนตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข
ดานสภาพแวดลอมอีกตัวหนึ่ง  

สวนดานระบบนิเวศที่สมดุลนั้น ตัวชี้วัดที่
ผานการคัดกรองและสามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใชใน
การวัดความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญ เชน ตัวชี้วัดที่บงบอกความเหมาะสมของ
ปริมาณการใชน้ำใตดิน ดานระบบนิเวศบก ตัวชี้วัด
ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติคือพื้นที่ปาตอ
พื้นที่ประเทศ และระบบนิเวศชายฝง ตัวชี้วัดคือ การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลน สวนระบบนิเวศ
ทะเลซึ่งใชปริมาณสิ่งมีชีวิตในทะเลเปนตัววัด คือ
ความสามารถในการจับปลาในทะเล (CPUE) ซึ่ง
ชวยบงชีถ้งึความอดุมสมบรูณของสตัวนำ้ชายฝงทะเล 
และมีการสำรวจตามหลักวิชาการเปนประจำทุกป 
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ดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้นขางตน เมื่อทดสอบดวย
ขอมูลจริง พบวา สภาพแวดลอมและระบบนิเวศยัง
อยูในระดับที่ตองปรับปรุง แมวาจะมีการพัฒนาขึ้น
ในทุกดาน และยกระดับขึ้นมาจากระดับตองเรง
แกไข ตัง้แตชวงหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 กต็าม 
โดยคาคะแนนของป 2549 อยูทีร่อยละ 66.36 สงูกวา 
คาคะแนนในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
หรือป 2544 ที่มีคาคอนขางต่ำเพียงรอยละ 56.77 
ดานที่มีการขยายตัวสูงสุด คือ ระบบนิเวศ รองลงมา 
ไดแก ความปลอดภัยในชี วิ ตและทรัพยสิน  
สวนปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตปรับตัวขึ้นเพียง
เล็กนอย และคุณภาพสิ่งแวดลอมปรับตัวดีขึ้น 

สวนการที่คาคะแนนสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศโดยรวมของป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 
นั้น ปจจัยหลักมาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ดานปจจัยลบ 
ที่ฉุดใหสภาพแวดลอมและระบบนิเวศลดลง คือ
ความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย และการเพิ่มขึ้นของคดี
ความรุนแรงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน และคดียาเสพติด  
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ผลจากการทดสอบดัชนีชี้วัดนี้นับวาสอดรับกับความจริงที่ปรากฏ 
เพราะการพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมา ไดใหความสำคัญสภาพ
แวดลอมทางสังคม ดวยการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ มาตั้งแตแผน
พัฒนาฯ ฉบับแรก เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหกับภาคเศรษฐกิจไป
พรอมๆ กับเปนการใหบริการกับประชาชนใหมีความสะดวกสบายในการ
ดำเนินชีวิต แตการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ที่ผานมาตกอยูแตในเขต
เมืองเปนสวนใหญ การเรงกระจายการพัฒนาออกสูชนบทยังทำไดไม 
ทัว่ถงึ และยงัตองพฒันาคณุภาพเพิม่เตมิ ปญหาอาชญากรรมและปญหา
ยาเสพติดไดรับการเอาใจใสทั้งปองกันและปราบปราม แตยังขาดความ
ตอเนื่อง ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนยังอยูในระดับจำกัด ทำให
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ยังอยูในระดับที่จะ
ตองปรับปรุงตอไป 

ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้น การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผาน
มาเปนการพัฒนาที่เนนการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยหลักใน
การผลิต มีการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ และผลจากรูปแบบ
การดำรงชีวิตของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมบริโภคนิยม นำมา
ซึ่งปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศที่ไมสมดุล ทั้งนี้ การดำเนินงานของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการเพื่อการฟนฟู ปรับปรุง
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไมประสบผลสำเร็จเทา
ที่ควร  

 

∫∑ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
ผลจากการประเมินดวยดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้น

ชี้ชัดวา สภาพแวดลอมและระบบนิเวศมีหลาย
ปจจัยที่ตองไดรับการดูแลอยางจริงจัง ดังนั้น เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศที่มีปญหาใหดีขึ้นทั้งสภาพแวดลอมทางสังคม 
และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ควรมีการดำเนิน
การที่สำคัญๆ ดังนี้ 

1. ภาครัฐยังจะตองผลักดันการพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานใหเพียงพอและครอบคลุม ดวย
การจัดทำโครงการสรางที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน
สำหรับประชาชนที่ดอยโอกาส สนับสนุนการ
กระจายสาธารณูปโภคใหครอบคลุมและทั่วถึงนอก
เขตเมือง โดยเฉพาะน้ำประปา พรอมทั้งตองมีการ
พัฒนาคุณภาพควบคูกันไปดวย โดยการขยายเขต
บริการน้ำประปาใหครอบคลุมมากขึ้น พรอมทั้ง
พัฒนาแหลงน้ำประปา และพัฒนาคุณภาพน้ำ
ประปาในภูมิภาคใหไดมาตรฐาน สามารถใชน้ำ
ประปาเปนน้ำดื่มได 

2. ภาครัฐและภาคประชาชนตองรวมมือ
กัน มีความเขมงวด เอาจริง และตอเนื่อง ใน

หนวย : รอยละ
 แผนฯ 8 แผนฯ 9

2544 2545 2546 2547 2548 2549
ภาพรวม 56.77 58.10 59.33 63.80 66.08 66.36

ปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 71.35 72.85 74.08 74.60 74.60 73.85
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 38.91 37.84 53.06 56.53 59.22 50.76
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 56.29 55.28 54.61 57.84 60.25 61.91
ระบบนิเวศสมดุล 58.90 63.67 59.82 67.99 71.08 74.87

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 - 100 ระดับดี = รอยละ 80.0 - 89.9 
 ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 - 79.0 ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 - 69.9 
 ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9 

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดานสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 
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การปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรม พรอม
ทั้งสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม พรอมไป
กับการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว สงเสริมการสราง
ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมอยาง 
เทาเทียมกัน  

3. การควบคุมมลพิษจากแหลงผลิต จำเปนจะตองใหเปนไป
อยางเขมงวด ควบคูกับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
พรอมกับการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการนำขยะกลับมาใช
ประโยชนใหม โดยสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพใหองคกรเอกชนได
ใชสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รณรงค
และประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่จะนำไปสูการมี
สวนรับผิดชอบในการปองกันและแกปญหามลพิษ สงเสริมและพัฒนา
ขบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน และไมกอใหเกิดมลพิษ (Clean 
Technology) ลดปริมาณของเสียจากแหลงกำเนิด โดยการติดตามตรวจ
สอบปริมาณมลพิษในแหลงตางๆ อยางตอเนื่อง พรอมทั้งพัฒนาเกณฑ
การปฏิบัติเพื่อควบคุมมลพิษ จัดทำมาตรการจัดการของเสียอันตรายที่
ครอบคลุมทั้งการทิ้ง รวบรวม และการกำจัดอยางถูกวิธี และสงเสริมการ
ทำเกษตรอินทรีย ทั้งวิธีการผลิต และการสรางเครือขายดานการตลาด
สำหรับสินคาเกษตรอินทรีย  

4. ภาครัฐตองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ในการปองกัน อนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแกปญหาที่กระทบตอความสมดุล
ของระบบนิเวศ พรอมทั้งพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความถูกตองครบถวน สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ดวยการสรางจิตสำนึกและ
ตระหนักรูในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอวิถีชีวิต รวมทั้งสิทธิ
และหนาที่ในการใชประโยชนรวมกัน กระจายอำนาจในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับชุมชนในทองถิ่นที่
มีศักยภาพในการบริหารจัดการ สงเสริมองคความรู
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงเสริมชุมชนใน
การสรางกลไกในการปกปองคุมครอง และการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและ
เปนธรรม 

สำหรับดัชนีชี้วัดดานสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น แมวาจะสะทอนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศได
ระดับหนึ่ง แตยังคงมีขอจำกัดในดานขอมูล อาทิ 
ดัชนีดานระบบนิเวศ ซึ่งตัวชี้วัดไมสามารถ
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดานระบบนิเวศไดทั้งหมด 
ทำใหอาจสะทอนสถานการณที่คาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวัดความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดวย
ปริมาณสัตวน้ำเศรษฐกิจที่จับไดในอาวไทย ซึ่งอาจ
ไมเพียงพอ จึงควรมีขอมูลอื่นประกอบดวย เชน 
ความอุดมสมบูรณของหญาทะเล แนวปะการัง และ
สัตวทะเลอื่นๆ เปนตน อีกทั้งขอมูลการนำน้ำบาดาล
ขึ้นมาใชก็ยังมีขอจำกัด เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูล
ที่สมบูรณเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
เทานั้น นอกจากนี้ ยังมีปญหาในดานขอมูลที่ไมเปน
อนุกรมและขอมูลที่ขาดหายไปในบางปอีกดวย จึง
จำเปนตองมีการพัฒนาระบบขอมูลใหสมบูรณยิ่ง
ขึ้นตอไป 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม
ไทย. เอกสารประกอบการประชุมประจำป 2550 เรื่องความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย วันที่ 6 กรกฎาคม 2550  
ณ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี, 2550. 

หนังสือพิมพคม-ชัด-ลึก, เตือนภัยธรรมชาติไทยอีก 50 ปขางหนารุนแรงแน. คอลัมน : วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี, 25 ตุลาคม 
2548. 

✤✤✤✤✤ 



26 ม.ค.-มี.ค. 50

∫∑π” 
ครอบครัว  เปนสถาบันพื้นฐานที่ เกิดขึ้นเองโดย

ธรรมชาติตามความจำเปนในการดำรงอยูของมนุษย  มีความ
สำคัญและมีอิทธิพลที่สุดตอชีวิตของทุกคนในสังคม  โดย
ครอบครัวซึ่งเปนหนวยยอยเล็กที่สุดของสังคม  มีความสำคัญ
ทั้งดานสังคมวัฒนธรรม  ดานเศรษฐกิจ  และดานการเมืองการ
ปกครอง 

 ดานสังคมวัฒนธรรม  ครอบครัวจะทำหนาที่หลอ
หลอมกลอมเกลาและพัฒนาพื้นฐานบุคลิกภาพใหแกสมาชิก
ของครอบครัว ดวยการอบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ความเอื้อ
อาทร เกื้อหนุน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน พรอมทั้งปลูก
ฝงคุณธรรม จริยธรรม  คานิยม  ความเชื่อ  สรางเสริมทัศนคติ 
และถายทอดวัฒนธรรมทางสังคมใหแกสมาชิกในครอบครัว  
เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
ขณะเดียวกันครอบครัวยังเปนตาขายนิรภัยขั้นแรกที่ใหหลัก

ความอบอุนของครอบครัวไทย  
ความสุขที่ยั่งยืน 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด มนัส  วณิชชานนท 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

ประกัน คุมครอง ชวยเหลือ เกื้อกูลสมาชิกเมื่อตกทุกขไดยาก  
และปญหาสังคมหลายประการที่เกิดขึ้นสามารถแกไขไดโดย
สถาบันครอบครัว  ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสถาบันพื้นฐานใน
การสรางสังคมที่นาอยู 

ดานเศรษฐกิจ  ครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็ก
ที่สุดที่มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศ  
ทั้งดานการผลิต การบริโภค และการออม  ซึ่งถาบุคคลใน
ครอบครวัไดรบัการปลกูฝงนสิยัรกัการทำงาน มคีวามรบัผดิชอบ  
ซื่อสัตยตออาชีพของตน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวินัย 
ในตนเอง  และรูจักใชจายอยางมีเหตุผล  ก็จะทำใหสมาชิก 
ในครอบครัวเปนผูผลิตและผูบริโภคที่มีคุณภาพ  และเปน 
พลังพื้นฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
สวนรวมของประเทศตอไป 

ดานการเมืองการปกครอง  ครอบครัวเปนเสมือน
แหลงเรียนรูและบมเพาะทักษะทางการเมืองการปกครอง  ซึ่ง
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เปนผลมาจากการที่สมาชิกในครอบครัวใชชีวิตรวมกันอยางมี
กติกา  รูจักบทบาทหนาที่รับผิดชอบของตนเอง  เคารพในสิทธิ
ซึง่กนัและกนั มคีวามเอือ้อาทรตอกนั มกีารรวมกนัปรกึษาหารอื 
ตัดสินใจ และทำกิจกรรมในบรรยากาศที่สงบสุข สิ่งเหลานี้จะ
เปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามครรลองประชาธิปไตยตอไป 

ครอบครัวที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจดังกลาวขางตนได
อยางมีประสิทธิภาพ  ตองเปนครอบครัวที่อบอุนและเขมแข็ง  
ซึ่งขึ้นอยูกับทั้งปจจัยภายในครอบครัวเองและปจจัยแวดลอม
ในชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  โดยปจจัยเหลานี้จะ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน  และความกาวหนาของ
เทคโนโลยี่ แตหากสถาบันครอบครัวออนแอก็จะเกิดปญหา
ครอบครัว ซึ่งสงผลกระทบทั้งตอคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวและคุณภาพชีวิตโดยรวมของสังคม  ขณะเดียวกัน
ปญหาสังคมโดยรวมก็จะยอนกลับไปกระทบตอวิถีการดำเนิน
ชีวิตครอบครัวอีกดวย 

จากความสำคัญของสถาบันครอบครัวดังกลาว รัฐบาล
ไดกำหนดใหวันที่ 14 เมษายนของทุกป เปนวันครอบครัวแหง
ชาติ เริ่มตั้งแตป 2533 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคใหเกิด
ความตระหนักในความสำคัญของสถาบันครอบครัว และให
ครอบครัวพัฒนาความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อใหเกิดความอบอุนในครอบครัว ตอมาในป 2547 รัฐบาล
ไดประกาศวาระแหงชาติเมืองไทยแข็งแรง โดยกำหนดให
ครอบครัวอบอุนเปนเปาหมายหนึ่งใน 17 เปาหมายของวาระ
แหงชาติเมืองไทยแข็งแรงดวย  

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
10  ซึ่งกำลังดำเนินการอยูในปจจุบันจนถึงป 2554  มีนโยบาย
ที่จะพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง มีสัมพันธภาพ
ที่ดี เกิดความอบอุน รักษา สืบทอดวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีสู
คนรุนตอไป โดยมุงเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคม
บนฐานของความมีเหตุมีผล ดำรงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจ
และสังคม กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน รวมทั้งสงเสริม
การดำรงชีวิตที่มีความปลอดภัยนาอยูและสงบสุข บนพื้นฐาน
ของความยุติธรรมในสังคม สามารถใชชีวิตประจำวันไดอยางมี
ความสุขและไดรับการคุมครองสิทธิตางๆ อยางเปนธรรม 

 

§«“¡À¡“¬¢Õß§√Õ∫§√—« : ¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬ 

ในอดีตเมื่อพูดถึง ครอบครัว ก็จะเปนที่เขาใจไดชัดเจน
วา เปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีความสัมพันธในทางสาย
โลหิตหรือทางการสมรส ไดแก พอ แม บุตร รวมถึงเครือญาติที่
อาศัยรวมอยูดวย เชน ปู ยา ตา ยาย พี่ ปา นา อา แตใน
ปจจุบันจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเปน
พลวัตร ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรการ
แพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยีการสื่อสาร และกระแส 
โลกาภิวัตนที่ เขามาอยางรุนแรง ไดสงผลกระทบตอชีวิต
ครอบครัวไทย โดยครอบครัวมีรูปแบบและความสัมพันธที่
หลากหลายซับซอนมากขึ้น ไมไดมีเฉพาะครอบครัวขยายและ
ครอบครวัเดีย่วทีป่ระกอบดวยพอแมลกูเทานัน้ ยงัประกอบไปดวย 
ครอบครัวแบบอื่นๆ เชน ครอบครัวที่พอหรือแมเลี้ยงลูกตาม
ลำพัง ครอบครัวที่อยูคนเดียว  ครอบครัวที่เปนญาติพี่นองกัน  
ครอบครัวที่คูครองเปนเพศเดียวกัน 

รวมทั้งจากการที่ไมใชเครือญาติหรือไมไดเปนสาย
เลือดเดียวกัน ก็สามารถอยูรวมกันเปนครอบครัวได เชน 
ครอบครัวที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  ครอบครัวที่เปนเพื่อนกัน 
รวมทั้งคูสมรสที่อยูรวมกันโดยมิไดจดทะเบียนสมรสก็มีมากขึ้น
เชนกัน จึงทำใหความหมายของครอบครัวมีความหลากหลาย
มากขึ้นตามสถานการณที่เปลี่ยนไป  ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดใหความหมายของ
ครอบครัวไวกวางๆ เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2556 ไววา 

 “ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลที่ผูกพันและใชชีวิต
รวมกัน  ทำหนาที่เปนสถาบันหลัก ฐานรากสำคัญยิ่งตอการ
ดำรงชีวิต  ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะ  
นอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถวนทั้งบิดา มารดา และบุตร” 

ครอบครัวมีความเปนพลวัต (Dynamic)  โดยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตางๆจะมีผลกระทบตอการ
ทำบทบาทของสมาชิกครอบครัว  นอกจากนี้ครอบครัวยังมี
ความเปน “วัฏจักรชีวิตครอบครัว” (Family Life Cycle) จาก
ขั้นแตงงานใหมๆที่เริ่มใชชีวิตรวมกันเปนสามีภรรยาอยางมีจุด
หมายรวมกัน  ตอมาเมื่อมีลูกก็ตองปรับบทบาทมารวมรับ
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ภาระและความรับผิดชอบในฐานะเปนบิดามารดา มีสิ่งใหมๆ
ที่ตองเรียนรู  ซึ่งจะสงผลตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว ทั้งนี้
การอยูรวมกันเปนครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ก็จะ
ชวยใหคุณภาพชีวิตครอบครัวมีความมั่นคง สำหรับในชวงที่ลูก
แยกครอบครัว  จะมีความรูสึกวาบานวางเปลาและบิดา
มารดาอยูในวัยชรา  อาจทำใหความสุขในครอบครัวไดรับผล
กระทบดวย  จากลักษณะความเปนพลวัตและวัฎจักรชีวิต
ครอบครัวดังกลาว มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครอบครัว
อันเกิดจากตัวแปรที่สำคัญ 2 ประการคือ  การทำบทบาท
หนาที่ของครอบครัว  และสัมพันธภาพในครอบครัว 
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สถาบันครอบครัว เปนรากฐานที่สำคัญตอการดำรง
ชี วิ ตของสมาชิกในครอบครั วที่ มี หลากหลายรูปแบบ  
บรรยากาศอบอุนภายในครอบครัวเปนพื้นฐานสำคัญของ
ความสุขในครอบครัว แตการจะเปนครอบครัวที่อบอุนไดนั้น 
มาจากแนวคิดพื้นฐานวา ครอบครัวเปนมากกวาสถานที่รวม
ตัวบุคคล โดยบุคคลเปนผูสรางครอบครัว คนในครอบครัวจะมี
ความสุขหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของสมาชิกแตละ
คนในครอบครัวเปนสำคัญ เนื่องจากการอยูรวมกันใน
ครอบครัว ทุกคนในครอบครัวตางก็จะมี “บทบาท” และ 
“หนาที่” ทั้งตอตนเองและตอสมาชิกในครอบครัว ถาทุกคนมี
ความรับผิดชอบในการเปนสมาชิกครอบครัวที่ดีก็จะไมกอให
เกิดปญหาครอบครัว และการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
จะเปนปจจัยเกื้อหนุนและทำใหคนในครอบครัวมีความรัก 

ความผูกพัน มีความเขาใจกัน และชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 

ดังนั้น   ครอบครัวอบอุน จึงหมายถึง กลุมบุคคลที่มี
ความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ ในการดำเนินชีวิต
รวมกันอยางมีจุดหมายในบรรยากาศที่สงบสุข ดวยการ
ทำบทบาทหนาที่ครอบครัวไดอยางเหมาะสม และมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

ครอบครัวอบอุนตามความหมายขางตน  สามารถ
พัฒนาเปนดัชนีชี้วัดครอบครัวอบอุนที่สะทอนความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในครอบครัวไดจาก 2 องคประกอบหลัก คือ  
การทำบทบาทหนาที่ของครอบครัว และการมีสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว  ซึ่งทั้ง 2 องคประกอบจะตองดำเนินการพัฒนา
ไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความสุขของคนในครอบครัว
ไดอยางแทจริง  สำหรับการพัฒนาตัวชี้วัดของแตละองค
ประกอบมีขอจำกัดจากขอมูลที่ยังขาดความครบถวนและ
ความสมบูรณ  ทำใหจำเปนตองคัดเลือกบางตัวชี้วัดที่มีขอมูล
สมบูรณเทานั้นมาคำนวณเปนดัชนีครอบครัวอบอุน  

บทบาทหนาที่ของครอบครัว การดำเนินชีวิตใน
ครอบครัวจะมีความสุขไดนั้น ครอบครัวจะตองทำหนาที่ดูแล
ความตองการและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก โดยใหการเลี้ยง
ดูและอบรมบุตรหลานใหเปนคนดีมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ดีใน
การดำเนินชีวิต และชวยเหลือใหสามารถพึ่งตนเองได รวมทั้ง
มีหนาที่ดูแลผูสูงอายุเพื่อเปนการแสดงความรักความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ และใหผูสูงอายุมีบทบาทถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ใหกับคนรุนตอๆ ไป การประเมินใน
การทำบทบาทหนาที่ของครอบครัว จะพิจารณาจากผลกระทบ
สุดทายที่มีตอเด็กและผูสูงอายุใน 2 ประเด็น คือ เด็กไดรับการ
เลี้ยงดูที่เหมาะสมตามชวงอายุ และผูสูงอายุไดรับการดูแล
เอาใจใสจากคนในครอบครัว โดยจะใชตัวชี้วัด 2 ตัว คือ อัตรา
เด็กเรรอนและถูกทอดทิ้งตอเด็กแสนคน และรอยละของผูสูง
อายุที่อยูคนเดียวตอผูสูงอายุทั้งหมด 

สัมพันธภาพในครอบครัว เปนปจจัยสำคัญทำให
สมาชิกในครอบครัวอยูรวมกันดวยความรักความอบอุน และ
เอื้ออาทรตอกัน สามารถดำรงความเปนครอบครัวและสืบทอด
ความเปนครอบครัว ซึ่งเมื่อครอบครัวมีความรักความอบอุน 
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สมาชิกก็จะมีสภาพจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ มีพลัง
ที่จะสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ในสังคมไดอยางเขมแข็ง 
การประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว จะพิจารณาจากผล
กระทบสุดทายที่มีตอคูสมรสใน 3 ประเด็น คือคูสมรสมีความ
มุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาครอบครัวรวมกัน มีความอดทน
และมีความวางใจกันและกัน และรวมกันแกปญหาครอบครัว
ดวยเหตุผลเพื่อสรางบรรยากาศที่สงบสุขในครอบครัว โดยจะ
ใชตัวชี้วัด 3 ตัว ไดแก อัตราการจดทะเบียนสมรสตอพันครัว
เรือน อัตราของประชากรที่ผานการสมรสแตแยกกันอยูตอ
จำนวนประชากรที่เคยสมรส 1,000 คน และอัตราการจด
ทะเบียนหยาตอพันครัวเรือน 

การวัดดัชนีครอบครัวอบอุนตามองคประกอบและตัว 
ชีว้ดัขางตน พจิารณาจากปจจยัภายในครอบครวัเทานัน้  โดยจะ 
เปนพื้นฐานไปสูความเขมแข็งของครอบครัวซึ่งเกิดจากปจจัย
ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว ทั้งนี้ถาครอบครัวมีความ
อบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมมีความสุข และหากทุก
ครอบครัวในชุมชนเปนครอบครัวอบอุนก็จะเปนรากฐานการ
สรางชุมชนที่เขมแข็งและตอเนื่องไปถึงสังคมที่เขมแข็งไปดวย 
ดังนั้น การวัดสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันจึงตองคำนึงถึงองค
ประกอบดานครอบครัวอบอุนดวย 

การเสริมสรางความอบอุนของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะสราง “ภูมิคุมกันทางจิตใจ” 
ของคน โดยการสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวทำหนาที่ในการ
เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมตามวัย และยึดเหนี่ยว
จิตใจ สรางศรัทธาและปลูกฝงใหหยั่งลึกใน “ศีลธรรมพื้นฐาน” 
คือ การเคารพในศักดิ์ศรี คุณคา สิทธิและหนาที่ของความเปน
คนอยางเทาเทียมกัน ยึดมั่นในคุณความดีทั้งตอตนเองและ 
ผูอื่น สำนึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยความซื่อสัตยสุจริต และ “การใชชีวิต
อยางพอเพยีง” รูจกัลดกเิลสและความตองการของตวัเองลง มกีาร
อยูรวมกันดวยความรัก ความผูกพันและความเอื้ออาทรตอกัน  

รวมทั้งมี “ความรอบรูและทักษะ” ในการสื่อสารใน
ครอบครัวเพื่อปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวอยางมีเหตุผล ครอบครัวที่ปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จะนำไปสู “ครอบครัวอบอุน” ที่มีความ

สมดุลระหวาง “โลกวัตถุ” กับ “จิตวิญญาณของความเปน
ครอบครัว” 
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ครอบครัวไทยเชนเดียวกับครอบครัวทั่วไปในโลก  ได
ผานกระบวนการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
มีความเปนพลวัตร  ทามกลางกระแสความเจริญและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  สงผลใหวิถีการดำเนินชีวิต
ครอบครัวในสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากแตกอน  โดยมี
การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สงผลกระทบตอความอบอุนของ
ครอบครัว สรุปไดดังนี้ 

1. โครงสรางครอบครัว : ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
 ในอดีตครอบครัวในสังคมไทย มีเอกลักษณโดดเดน

เปนครอบครัวขยายที่มีความอบอุน มีระบบเครือญาติและ
สายใยผูกพันมาชานาน มีสมาชิกในครอบครัวอยางนอย  
3 รุน คือ รุนปูยาตายาย รุนพอแม และรุนลูก มีการตัดสินใจ
รวมกันดวยความรักความเขาใจและเหตุผล และรูจักการให
อภัยกัน  สิ่งนี้ชวยเสริมสรางใหความสัมพันธในครอบครัวมี
ความสนิทสนมใกลชิดแบบระบบเครือญาติ  เด็กๆนอกจากจะ
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาแลว  ยังไดรับการ
ถายทอดคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ
ตางๆ  จากปูยาตายายและญาติผูใหญที่อาศัยอยูในครัวเรือน
เดียวกันดวย 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผาน
มา ไดทำใหครอบครัวไทยเปลี่ยนไปเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
โดยสำนักงานสถิติแหงชาติไดสำรวจลักษณะของครัวเรือนไทย
ในป 2548 พบวา มีครอบครัวเดี่ยวมากถึงรอยละ 53.7  และมี
ครอบครัวขยายเพียงรอยละ 32.5  ในจำนวนครอบครัวเดี่ยวนี้
ยังมีรูปแบบที่หลากหลาย กลาวคือเปนครอบครัวเดี่ยวที่อยู
ดวยกันระหวางพอและแมและลูกรอยละ 33.1 ครอบครัวที่
อาศัยอยูระหวางสามีและภรรยาเทานั้นรอยละ 13.3 และอีก
รอยละ 7.3 เปนครอบครัวที่มีเพียงพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง
อาศัยอยูกับลูก ซึ่งเปนปญหาสังคมอยางหนึ่งที่เปนผลพวงมา
จากการหยารางของคูสามีและภรรยา   
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นอกจากนี้ปจจัยดานเศรษฐกิจทำใหทุกคนทั้งหญิง
และชายตองดิ้นรนตอสูแขงขันในการประกอบอาชีพเพื่อการ
ดำรงอยูในสังคมมากขึ้น  สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูดวย
กนันอยลง ขาดการดแูลเอาใจใสซึง่กนัและกนั  ความหวงใยอาทร
และพึง่พาตอกนัลดนอยลง ทำใหขาดการปฏสิมัพนัธทีด่รีะหวาง 
สมาชิกในครอบครัว อีกทั้งยังขาดการไดรับการปลูกฝงคานิยม
และคณุธรรมทีด่งีามของสงัคมไทยจากปูยาตายาย  ปจจยัเหลานี ้
ไดนำไปสูปญหาครอบครัวและปญหาสังคมตางๆตามมา 

2. การยายถิ่นของบิดามารดา : สงผลใหเด็กขาด
ความอบอุน 

 การยายถิน่ของประชากรวยัแรงงานจากชนบทเขาไป 
หางานทำในเมือง มีการสรางครอบครัวใหมซึ่งมีลักษณะเปน
ครอบครัวเดี่ยวในเมือง และสวนใหญเมื่อมีลูกแลวไมมีเวลา
เลี้ยงดูจะสงไปใหปูยาตายายเลี้ยงแทน  ทำใหผูสูงอายุสวน
หนึ่งโดยเฉพาะในชนบทตองทำหนาที่แทนพอและแมเด็ก  โดย
จะตองรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กทั้งดานกายภาพและจิตใจ  
และหากพอแมเด็กไมรับผิดชอบสงเสียคาเลี้ยงดูหรือขาดการ
ติดตอ  ผูสูงอายุตองรับภาระหนักขึ้นทั้งในการหารายไดเลี้ยง
ครอบครัวและใหการอบรมสั่งสอนเด็ก เกิดเปนครอบครัวอีกรูป
แบบหนึ่งที่มีแตผูสูงอายุและเด็ก  ซึ่งจากรายงานการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบ
วา ในชวงป 2545 – 2549 มีจำนวนครัวเรือนที่ผูสูงอายุเปน
หัวหนาครัวเรือนประมาณรอยละ 21.5 ของจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด นับวาเปนอัตราที่สูง ในจำนวนนี้เปนครัวเรือนใน
ชนบทถึงรอยละ 72  

ครัวเรือนที่ผูสูงอายุตองรับภาระเปนหัวหนาครัวเรือน
จะสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุทั้งสุขภาพรางกายและ
จิตใจ มีความเสี่ยงตอการทำหนาที่ครอบครัวในการดูแลความ
ตองการและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในครอบครัว  โดย
เฉพาะเด็กๆ ที่ไมไดอยูใกลชิดกับพอและแมจะสงผลกระทบ
ตอพัฒนาการของเด็ก  จากรายงานของกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบวา ในจำนวนคดีเด็ก
และเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ  เปน
คดีที่เกิดจากเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูกับผูอื่นที่ไมใชพอและ
แมเพิม่ขึน้จากรอยละ 20 ในป 2544 เปนรอยละ 22 ในป 2549 

3. แบบแผนการดำรงชวีติ : เนนความสำเรจ็เชงิวตัถ ุ
 ผลจาการที่สังคมไทยไดถูกขับเคลื่อนไปดวยระบบ

เศรษฐกิจที่สลับซับซอน รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตนที่เขามา
อยางรุนแรงนั้น แมวาจะมีสวนชวยใหเกิดความสะดวกสบาย
ในการดำรงชีวิต แตไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่
มีการอยูรวมกันและพึ่งพิงกันมาเปนสังคมที่ตองตอสูดิ้นรน
แขงขันกันมากขึ้น โดยเนนความสำเร็จเชิงวัตถุมากกวาความดี
งามทางดานจิตใจและคุณธรรม ซึ่งตองดิ้นรนใหมีรายไดสูง
ที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนครอบครัวเปนเพียงสวนประกอบ
ที่มีความสำคัญระดับรองเมื่อเทียบกับสังคมการงานและธุรกิจ 
เปนเหตุใหการทำหนาที่ของครอบครัวในการปลูกฝงถายทอด
สิ่งดีงามทางจิตใจลดนอยลง  และเขาสูทิศทางที่ไมสอดคลอง
กับบริบทเดิมทางสังคมวัฒนธรรมไทย  

โดยปจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับปญหาวิกฤตคา
นิยม จริยธรรม และพฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการดำเนินชีวิต 
ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนใน
สังคม เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติ
ที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดนำไป
สูประเด็นปญหาครอบครัวที่นับวันจะยุงยากซับซอนในการ
ปองกันแกไข  
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การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวทั้งดานโครงสราง
ครอบครัวและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ยึดติดคานิยมทาง
วัตถุ  สงผลใหครอบครัวไมสามรถทำบทบาทหนาที่ไดอยาง
สมบูรณ และสัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลง  ทำให
บรรยากาศในครอบครัวขาดความอบอุน  ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ดัชนีครอบครัวอบอุนจาก 2 องคประกอบหลัก คือ การทำ
บทบาทหนาที่ของครอบครัว และการมีสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว โดยใชตัวชี้วัดรวม 5 ตัวชี้วัด ภายใตความหมายของ
ครอบครัวอบอุนที่ไดนำเสนอขางตนแลว ไดชี้ใหเห็นวา  ความ
อบอุนของครอบครัวในป 2549 อยูในระดับต่ำกวาในชวง 5 ป
ที่ผานมา  โดยดัชนีไดลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 67.87 
ในป 2544 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปน 
รอยละ  58.75 ในป 2549 
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ผลกระทบจากความอบอุนของครอบครัวที่ลดลง ไดกอ
ใหเกิดปญหาวิกฤตสำคัญที่ครอบครัวเผชิญอยู ดังนี้ 

1. เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น  ผลกระทบ
จากการที่ครอบครัวไมไดทำบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม 
และมีการยอมรับกันมากขึ้นใหสถาบันอื่นๆ ในสังคมเขามารับ
ทำหนาที่แทน รวมถึงเด็กถูกกระทำทารุณจากครอบครัว ตลอด
จนการถูกละเลยไมสนองตอบความตองการพื้นฐาน เชน 
อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู ทำใหมีเด็ก
เรรอนและถูกทอดทิ้งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากเด็ก

เรรอนและถูกทอดทิ้งอยูในสถานสงเคราะหและสถานแรกรับ
และสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 35.11 คนตอเด็กแสนคน ใน
ป 2544 เปน 46.86 คนในป 2548 และ 48.49 คนในป 2549 
ซึ่งแมวาเด็กเรรอนและถูกทอดทิ้งที่อยูในสถานสงเคราะหจะ
เปนขอมูลบางสวนไมครอบคลุมเด็กเรรอนและถูกทอดทิ้ง
ทั้งหมด แตก็สะทอนใหเห็นประเด็นปญหาไดคอนขางชัดเจน 

ในอดีตครอบครัวในสังคมไทย มีเอกลักษณโดดเดน
เปนครอบครัวขยายที่มีความอบอุน มีระบบเครือญาติและ

 ที่มา :  สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 ประมวลขอมูลจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมการปกครอง  และสำนักงานสถิติแหงชาติ 

ดัชนีครอบครัวอบอุน

องคประกอบและตัวชี้วัด
แผนฯ 8 แผนฯ 9

2544 2545 2546 2547 2548 2549

บทบาทหนาที่ของครอบครัว

 - อัตราเด็กเรรอนและถูกทอดทิ้ง

   (คนตอเด็กแสนคน)

 - รอยละของผูสูงอายุที่อยูคนเดียว

   ตอผูสูงอายุทั้งหมด

72.99

88.84

57.14

72.83

88.51

57.14

69.16

86.14

52.17

60.33

72.02

48.65

58.63

66.56

50.70

56.16

64.32

48.00

สัมพันธภาพในครอบครัว

 - อัตราการจดทะเบียนสมรส

   (คูตอพันครัวเรือน)

 - อัตราของประชากรที่ผานการสมรส 

   แตแยกกันอยู (คนตอจำนวน

   ประชากรที่เคยสมรส 1,000 คน)

 - อัตราการจดทะเบียนหยา

   (คูตอพันครัวเรือน)

64.45

51.11

87.03

55.20

63.02

44.13

88.84

56.09

66.01

49.68

94.39

53.98

65.49

52.33

91.09

53.04

60.90

49.40

82.45

50.83

60.47

53.25

78.77

49.39

ภาพรวม 67.87 66.94 67.27 63.42 59.99 58.75
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สายใยผูกพันมาชานาน ปจจุบันโครงสรางครอบครัวได
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นถึงกวา
รอยละ 50 ของจำนวนครอบครัวทั้งหมด มีสวนทำใหผูสูงอายุ
ตองใชชีวิตอยูในครอบครัวขนาดเล็ก หรือจำเปนตองใชชีวิต
โดยลำพังมากขึ้นกวาในอดีต  จากขอมูลการสำรวจประชากร
สูงอายุ  และการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ของสำนักงาน
สถิติแหงชาติ พบวา ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
6.3 ของผูสูงอายุทั้งหมดในป 2545  เปนรัอยละ 7.1 ในป 
2548  และรอยละ 7.5  ในป 2549  

2. ครอบครัวแตกแยกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนลำดับ  
จากความออนแอของครอบครัวที่นับวันจะมีปญหาครอบครัวที่
ยุงยากซับซอนในการปองกันแกไข  ที่สำคัญมักเกิดจากความ
ขัดแยงทางดานความคิดและการกระทำ ที่ไมสามารถปรับ
เขาหากันใหเปนที่ยอมรับรวมกันของคูสมรส โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความไมพรอมในการใชชีวิตอยูรวมกัน ขาดความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับการใชชีวิตคู มีการคาดหวังซึ่งกันและกันสูง 
คำนึงถึงแตความสุขและความสำเร็จในหนาที่การงานเปน
สำคัญ  มีความประพฤติที่ไมอยูในศีลธรรม และการขาดความ
รับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน ทำใหคูสมรสขาดความไว
วางใจซึ่งกันและกัน นำไปสูการขัดแยงและการทำรายทั้งทาง
รางกายและจิตใจ เปนสาเหตุใหคูสมรสตองแยกกันอยูหรือ
หยาขาดจากกัน  

จากรายงานการสำรวจสถานภาพสมรสของประชากร
อายุ 15 ปขึ้นไปของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรที่
มีปญหาครอบครัวและแยกกันอยู (ทั้งจดทะเบียนและไมจด
ทะเบียน) เพิ่มขึ้นจากอัตรา  20.67 คนตอประชากรที่เคยสมรส
พันคนในป 2544  เปน  21.82  และ  22.84  คนตอประชากรที่
เคยสมรสพันคนในป  2548  และ  2549  ตามลำดับ  ใน
จำนวนประชากรที่แยกกันอยูนี้ สวนใหญ รอยละ 60 อาศัยอยู
ในเขตชนบท และอีกรอยละ 40 อาศัยอยูในเขตเมือง 

นอกจากจะมีการแยกกันอยูในระดับที่คอนขางสูงแลว 
ยังมีแนวโนมของการหยารางเพิ่มขึ้นอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก
อัตราการจดทะเบียนหยาไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 4.4 คู
ตอพันครัวเรือน ในป 2544  เปน 4.8 คู ในป 2548  และ 4.9 คู  
ในป 2549  และจากรายงานการสำรวจของสำนักงานสถิติแหง

ชาติ ในชวงป 2544 - 2549 ก็พบวา มีจำนวนประชากรที่หยา 
(ทั้งจดทะเบียนและไมจดทะเบียนหยา) เพิ่มขึ้นจากอัตรา 
15.30 คนตอประชากรที่เคยสมรสพันคนในป 2544 เปนอัตรา 
19.06  คน ในป  2548  และ 17.18 คน ในป 2549 ในจำนวน
ประชากรที่หยากันนี้ เปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทถึง
รอยละ 60 และอาศัยอยูในเขตเมืองรอยละ 40  การลมสลาย
ของครอบครัวเหลานี้ไดนำไปสูการเปนครอบครัวพอหรือแม
เลี้ยงเดี่ยว เปนผลใหพอหรือแมคนใดคนหนึ่งตองเปนผูเลี้ยงดู
ลูกตามลำพังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เด็กที่อาศัยอยูใน
ครอบครัวพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว มักจะขาดความอบอุนจาก
ครอบครัวและจะมีผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก 

 
∫∑ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 

ความเปนครอบครัวเกิดขึ้น  เมื่อบุคคลสองคนที่มี
รากฐานของความรักความผูกพัน ตัดสินใจแตงงานเพื่อดำเนิน
ชีวิตรวมกัน  ครอบครัวที่เกิดขึ้นใหมๆจะเต็มไปดวยความรัก
ความเขาใจและความเอื้ออาทรตอกันจนแทบไมมีอะไรที่ขัด
แยงกันเลย  แตเมื่อวันเวลาผานไป  กลับพบวา มีครอบครัว
มากมายขาดความอบอุน  ชีวิตครอบครัวไมมีความสุขตามที่
คาดฝนไว  โดยครอบครัวไมสามารถทำบทบาทหนาที่ไดอยาง
สมบูรณ  ดวยเหตุผลที่ทั้งพอและแมตองออกไปทำงานนอก
บาน  ไมมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และไมมีเวลาที่จะให
กับครอบครัว ทำใหตางคนตางอยู ขาดจิตวิญญาณของความ
เปนครอบครัว  สัมพันธภาพภายในครอบครัวก็เสื่อมถอยลง  มี
ความขัดแยงและความรูสึกนึกคิดที่ตางกันปรากฏขึ้นมากมาย  
มีการกาวราวรุนแรงเขาหากันจนถึงขั้นการทำรายทั้งทาง
รางกายและจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

จนทำใหสถาบันครอบครัวที่เคยเปนสถาบันที่ปลอดภัย
และสงบสุขในอดีต มีแนวโนมเปนสถาบันที่อันตรายมากที่สุด  
สะทอนถึงความออนแอของสถาบันครอบครัว ทั้งนี้เปนเพราะ
ครอบครัวขาดโอกาสในการเรียนรูและขาดกลไกสนับสนุนให
ครอบครัวสามารถทำบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม และ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ดังนั้น แนวทางการดำเนิน
งานเสริมสรางความอบอุนในครอบครัวระยะตอไป ควรสง
เสริมคนในครอบครัวนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ใชเปนแนวทางในการดำรงชีวิต  เพื่อใหมีความสมดุลระหวาง 
“โลกวัตถุ” กับ “จิตวิญญาณของความเปนครอบครัว”  โดย
ใหความสำคัญในประเด็นตอไปนี้  

สงเสริมการเรียนรูของครอบครัวเพื่อใหสามารถ
ทำหนาที่ไดอยางเหมาะสมบนบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย โดยสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินชีวิตครอบครัวเพื่อเตรียมความพรอมกอนสราง
ครอบครัว ใหคูสมรสรูคุณคาและความรับผิดชอบบทบาท
หนาที่ตามสถานภาพของวงจรชีวิตในครอบครัว  อบรมเลี้ยงดู
บุตรและดูแลสมาชิกในครอบครัวบนพื้นฐานของวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยไมขัดตอหลักสุขภาพ
อนามัยและศีลธรรมอันดีงามของสังคม  รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนใหครอบครัวมีความรู ทักษะ และสามารถเอาใจใส
ดูแลผูสูงอายุใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข และ
ถายทอดวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ใหกับคนรุนตอๆ ไป 

สงเสริมใหครอบครัวรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
และมีคานิยมความเปนครอบครัว โดยสรางเสริมความรู
ความเขาใจและทักษะการสื่อสารในครอบครัว เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัว พรอมทั้งรูจัก
จัดการกับปญหาโดยหลีกเลี่ยงการใชวิธีการรุนแรงในการ

ทำรายทั้งทางรางกายและจิตใจ แตใชเหตุผลและวิธีเชิงสันติ
ในการแกปญหาครอบครัวบนพื้นฐานของความรักและความ
เอื้ออาทรตอกัน  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธใน
ครอบครัวอยางตอเนื่องทั้งในโอกาสเทศกาลและในเวลาปกติ  
รวมทั้งใชเครือขายชุมชนในการเฝาระวังการกระทำความ
รุนแรงในครอบครัว ใหมีกลไกการประสานเพื่อใหความชวย
เหลือคุมครอง 

รณรงคการสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสงเสริมบทบาทของสื่อชุมชน
และสื่อสาธารณะ ในการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอ
เนื่อง เพื่อสรางคานิยมครอบครัวอบอุนผานบทบาทชายหญิง 
และขอมูลขาวสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดำรงชีวิต  
สงเสริมบทบาทของชุมชนในการสรางความรักความเขาใจและ
สัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว และระหวาง
ครอบครัวกับชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอยางสม่ำเสมอ  
รวมทั้งรณรงคใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไป เพื่อ
สรางความตระหนักในคุณคาของครอบครัวไทยและบทบาท
หนาที่ของครอบครัว การปรับเปลี่ยนคานิยมและความเชื่อที่ไม
ถูกตองเกี่ยวกับครอบครัว และบทบาทชายหญิง 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล, การพัฒนาดัชนีความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัวสำหรับประเทศไทย. หจก.กราฟฟค 1  
แอดเวอรไทซิ่ง,กรุงเทพมหานคร, 2546. 

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, นโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556. องคการสงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพมหานคร. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบ  
พ.ศ. 2550-2554, หางหุนสวนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, กรุงเทพมหานคร. 2550 

สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, รายงาน 
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย. เอกสารทางวิชาการ สมพ.1 ลำดับที่ 20 เลมที่  
18/2548,  2548. 
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เปนธรรม  

∫∑πÌ“ 
การพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาเกือบ 4 

ทศวรรษที่ผานมา ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 
เปนการพัฒนาที่มุงเนนไปสูการขยายการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจควบคู ไปกับการมุ งรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผลสำเร็จของการพัฒนา 
สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยในอัตราสูง รายได
ตอหัวสูงขึ้น พรอมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ไทยใหดีขึ้นระดับหนึ่ง แนวทางการพัฒนาดังกลาว 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ
ไทยจากการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเปนหลักมาสู
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งกลายเปนการผลิตหลักอันดับ
หนึ่งของประเทศ ขณะที่ โครงสรางสังคมไทยปรับ
จากสังคมเกษตรกรรมหรือสังคมชนบทมาเปนสังคม
อุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองมากขึ้น  

ผลสำเร็จของการพัฒนาดังกลาว สวนหนึ่ง
เกดิจากการใชความไดเปรยีบทีป่ระเทศมอียูในขณะนัน้ 

เศรษฐกิจเขมแข็งและ 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด วีณา เตชะพนาดร และ ภารา จันทรสุวรรณ 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

อันไดแก การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน 
ราคาถูกเปนจำนวนมากเพื่อเปนฐานในการขยายตัวดานอุตสาหกรรม 
ขณะเดียวกัน ประเทศยังตองพึ่งพาทั้งวัตถุดิบ ความรู เทคโนโลยี การ
ลงทุน รวมทั้งการพึ่งตลาดจากตางประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับสินคา
อุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญผลิตเพื่อการสงออก ทำใหเศรษฐกิจไทยขาด
ความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจตางประเทศกับภาคเศรษฐกิจใน
ประเทศ ขณะที่ ผลประโยชนจากการพัฒนาไมไดกระจายไปทุกภาคสวน
อยางเปนธรรม นำไปสูปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายไดระหวางคนกลุมตางๆ ในสังคมและระหวางชนบทกับเขต
เมือง ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แมวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น แตก็เกิดปญหาสังคม
ตามมา และยังทำใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม สง
ผลตอการพัฒนาที่ไมยั่งยืน 

สถานการณดังกลาวไดผลักดันใหทุกภาคสวนในสังคมไทยตาง
ตระหนักถึงความจำเปนที่ตองทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศและการ
ดำรงอยูของสังคมไทย โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดปรับเปลี่ยนแนวคิด
และทิศทางจากการมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก มาใชเศรษฐกิจ
เปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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อยางไรก็ตามไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและ
การเงินในป 2540  สงผลกระทบตอคนและสังคม
โดยรวม ซึ่งไดตอกย้ำวาเศรษฐกิจไทยยังมีปญหา
เชิงโครงสรางเศรษฐกิจที่สะสมและไมไดรับการ
แกไขอยางจริงจัง ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศยัง
ไมไดวางรากฐานใหเขมแข็งเพียงพอที่จะสามารถ
พึ่งพิงตนเองและมีภูมิคุมกันได ประเทศจึงตอง
เผชิญกับความเสี่ยงและไมสามารถปรับตัวใหทันตอ
ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงได  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10  จึงไดนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ โดย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ใหความสำคัญกับการฟนฟู
ระบบเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ มุงวางรากฐาน 
การพฒันาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง 
มีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
และสามารถพึง่ตนเองไดมากขึน้ ขณะที ่แผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 10  มุงสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสู 
”สังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน” (Green and 
Happiness Society)  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจตอง
มุงเนนการพัฒนาอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพและ
สรางความเปนธรรมในสังคม  ยึดหลักความเพียง
พอ ที่มุงใชความมีเหตุผลในการพัฒนาประเทศให
ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว  

 ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ได
พัฒนาดัชนีชี้วัดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อใช
ประเมินผลกระทบการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 รวมทั้งใชเปนสัญญาณเตือนภัยและบอก
ถึงสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประกอบดวย 5 องคประกอบของการ
สรางรากฐานทางเศรษฐกิจใหมั่นคง คือ การพึ่งพา
ตนเองทางเศรษฐกิจ ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ การ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ และการ

กระจายการพัฒนาที่เปนธรรม  
ทั้งนี้ แนวคิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจดังกลาวไดถูกนำมา

พัฒนาตอยอดเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาดัชนีความเขมแข็ง
และเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนองคประกอบที่สำคัญหนึ่งในหกองค
ประกอบของดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ซึ่งเปนดัชนีที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการวัดผลสำเร็จและผลกระทบของการ
พัฒนาที่มุงไปสูเปาหมายการสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม
ไทย สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
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กรอบแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาดัชนี เศรษฐกิจเปนเครื่องมือ
สำคัญในการสรางความสุขของคน การมีรายไดนำมาซึ่งอำนาจในการ
เปนเจาของสินคาและบริการตางๆ รวมทั้งการจับจายใชสอย เพื่อสนอง
ความตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมใหเจริญ
กาวหนา  ซึ่งแนวคิดการพัฒนาในการสรางความเขมแข็งและเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความสุขของคนไทย ไดใหความสำคัญกับ
การปรับวิถีการดำรงชีวิตและวิถีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตหลักการที่ยึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตางๆ โดยใหความสำคัญกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งของรากฐานเศรษฐกิจ เพื่อให
เศรษฐกิจไทยเติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถเรียนรูและสรางภูมิคุมกัน
ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน มุงการพัฒนาที่สมดุลและ
บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และการเมือง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูเย็นเปนสุขรวม
กันในสังคมไทย ดังนั้น 

เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม จึงหมายถึง เศรษฐกิจที่เชื่อม
โยงระหวางปจเจกบุคคลที่มีสัมมาชีพที่มั่นคง กอใหเกิดรายไดที่เพียงพอ
ตอการดำรงชีวิต มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน อยูภายใต
เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการ
กระจายรายไดและกระจายผลประโยชนการพัฒนาในกลุมตางๆ ใน
สังคมอยางเปนธรรมและเทาเทียม นำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำของ
รายไดและหลุดพนจากปญหาความยากจน  

การพัฒนาดัชนี  สศช.ไดมีการทบทวนดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ การระดมความคิดเห็นจากเวที
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ชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาค รวมทั้ง ความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ  เห็นวา
ความเขมแข็งและเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ควร
สะทอนถึงความสัมพันธเชื่อมโยงจากเศรษฐกิจ
ระดับปจเจกบุคคล ครัวเรือนและเศรษฐกิจในภาพ
รวม โดยสามารถกำหนดองคประกอบยอย ประเด็น
การวัด และตัวชี้วัดที่ใชในการคำนวณดัชนีฯ ไดดังนี้  

 (1) การมีสัมมาชีพ เปนองค
ประกอบที่สะทอนการมีงานทำที่สุจริตมั่นคง ทำงาน
ไดเต็มศักยภาพ ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น มี
รายไดที่เพียงพอในการดำรงชีวิตอยางมีความสุข 
โดยไมมีหนี้สินและยังมีเงินเหลือเพื่อการเก็บออมไว
ใชเมื่อยามจำเปน รวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคง
และความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดชวงชีวิต
การทำงานและเมื่อยามหลุดพนวัยทำงาน โดยมี
ประเด็นการวัด 3 ประเด็น คือ การมีงานทำ การมี
รายไดที่เพียงพอ และการมีหลักประกันความมั่นคง
และปลอดภัยในการทำงาน และมีตัวชี้วัดที่ใช
คำนวณดัชนี 3 ตัวชี้วัด คือ อัตราการวางงาน 
สัดสวนครัวเรือนที่มีรายไดที่สูงกวารายจายไมนอย
กวารอยละ 10 และสัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการ  

  (2) เศรษฐกิจเขมแข็ง เปนองค
ประกอบที่สะทอนระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ สมดุลและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง
ไดในการผลิตโดยใชปจจัยการผลิตและตลาด
ภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจมากพอที่จะรองรับหรือจัดการกับความ

ผันผวนทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ มีขีดความสามารถใน
การปรับตัวใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความ
สามารถในการแขงขันของประเทศโดยการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งมีประเด็นการวัดที่สำคัญ 4 ประเด็น คือ เศรษฐกิจ
เติบโตอยางมีเสถียรภาพ การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ การมีภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และมีตัวชี้วัดที่ใช
คำนวณดัชนี 7 ตัวชี้วัด คือ สัดสวนการนำเขาวัตถุดิบและสินคาทุนตอ 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ ระดับการเปดประเทศ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดุล
บัญชีเดินสะพัดตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และประสิทธิภาพ
การผลิตรวม  

 (3) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ เปนองคประกอบที่
สะทอนการกระจายรายไดอยางเปนธรรมและเทาเทียม ลดความเหลื่อม
ล้ำของชองวางระหวางคนรวยและคนจน และนำไปสูการลดปญหาความ
ยากจน ตลอดจนมีการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 
โดยกระจายผลตอบแทนจากการผลิตอยางเทาเทียม  สามารถประกอบ
ธุรกิจในระบบไดอยางเสรี ปราศจากการผูกขาดหรือธุรกิจการคาที่ไมเปน
ธรรม โดยมีประเด็นการวัด 2 ประเด็น คือ การกระจายรายไดอยางเปน
ธรรมและเทาเทียม และการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปน
ธรรม และมีตัวชี้วัดที่ใชคำนวณดัชนี 3 ตัวชี้วัด คือ สัดสวนคนยากจน
ดานรายได สัมประสิทธิ์จินี และดัชนีไทล  
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เศรษฐกิจมีความเขมแข็งมากขึ้น มีการเจริญเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ มีภูมิคุมกัน สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง แตยัง
มีปญหาความมั่นคงและความเหลื่อมล้ำของรายไดเพิ่มสูงขึ้น โดย
ดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60.20 ในป 2544 
เปนรอยละ 67.82 ในป 2549 โดยปจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจาก
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คนไทยมีงานทำเพิ่มมากขึ้น แต
ปจจัยที่ยังเปนจุดออนคือความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 
ลดลง และมรีายไดไมเพยีงพอตอการดำรงชพี ขาดหลกัประกนัความมัน่คง
ในการทำงาน นอกจากนี้ ความยากจนและการกระจายรายไดยังเปน
ปญหาสำคัญของสังคมไทย  
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คนไทยมีสัมมาชีพที่มั่นคงจากการมี 
งานทำเพิม่มากขึน้ อยางไรกต็ามยงัมปีญหารายได
ไมเพียงพอและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยปญหาการ
วางงานคลี่คลายลง อัตราการวางงานลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 1.38 ในป 2549 ทำใหผูวางงานเหลือ
เพียง 5 แสนคน เนื่องมาจากการขยายตัวของภาค
การผลติทัง้อตุสาหกรรม บรกิาร และอสงัหารมิทรพัย 
ประกอบกับนโยบายของรัฐในการสรางงานและ 
รายไดเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในระดับรากหญา 
แตยังคงมีปญหาวางงานเฉพาะกลุมผูจบการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา ซึง่บงชีว้าการผลติกำลงัคนไมสอดรบั
กับความตองการของตลาดแรงงานหรือโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ คนไทยยังมี 
หลักประกันความมั่นคงในการทำงานไมเพียงพอ 

โดยสัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการยังอยูในระดับต่ำเพียงรอยละ 32.37 
ในป 2549 ยังมีแรงงานนอกระบบอีกกวารอยละ 70 ที่ยังไมไดรับ 
การดูแล 

แมวาคนไทยมีสัมมาชีพมั่นคงจากการมีงานทำมากขึ้น สงผลให
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น แตครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประเทศยังไมสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดย
ครวัเรอืนทีส่ามารถพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิจากการมรีายไดสงูกวารายจาย 
ไมนอยกวารอยละ 10 ซึง่เพยีงพอในการดำรงชวีติอยางเปนสขุกลบัลดลง 
จากรอยละ 58.29 เหลือรอยละ 56.2 ของครัวเรือนทั้งสิ้นในป 2549 และ
หนี้เฉลี่ยตอครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องในอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 9.33 ตอ
ปจาก 82,485 บาทในป 2545 เพิ่มเปน 116,588 บาทในป 2549 ขณะที่
ครัวเรือนมีการเก็บออมลดลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดำรงชีพของ
ครัวเรือนและเปนปญหาแกสังคมและภาครัฐในที่สุด 

ความเขมแข็งโดยรวมทางเศรษฐกิจอยูในสถานะภาพที่ดี 

แผนภูมิดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100.0 ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9 
 ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0 ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9 
 ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9 
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ตารางที่ 1  : ตัวชี้วัดดานการมีสัมมาชีพ 
ตัวชี้วัดการมีสัมมาชีพ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

อัตราการวางงาน (รอยละ) 3.23 2.24 2.02 1.98 1.72 1.38 
สัดสวนครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวารายจายไมนอยกวารอยละ 10  
(รอยละ) 

-  58.29 - 58.30 - 56.20 

สัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการ (รอยละ) 25.90 28.43 29.39 30.00 31.49 32.37 
ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ  

จากการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีความ
สามารถในการปรบัตวัใหทนัตอการเปลีย่นแปลง
ไดดีและมีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดย
ดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งในชวงป 2545 - 2549 มีคา
มากกวารอยละ 70 เมื่อเทียบกับป 2544 ที่มีคา 
รอยละ 69.22 ซึ่งเปนผลมาจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงไดดี อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย
ยังมีจุดออนในเรื่องการพึ่งตนเอง ซึ่งเปนผลมาจาก
โครงสรางการผลิตและการสงออกที่ตองพึ่งพาภาค
อุตสาหกรรมและการนำเขาสินคาวัตถุดิบและน้ำมัน
ในสัดสวนที่สูง อีกทั้งระดับการเปดประเทศที่เพิ่มขึ้น 
ทำใหตองเผชิญกับความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่
ไมสามารถควบคุมไดมากขึ้น 

เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวไดอยางมี
เสถียรภาพ โดยในป 2549 อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 4.99 เพิ่มขึ้นจากป 2548 
ที่มีอัตราขยายตัวรอยละ 4.49 เปนผลมาจากการ
เรงรัดการเบิกจายของภาครัฐ พรอมกับการผอนคลาย 
นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย และ
การสรางความเชื่อมั่นตอการลงทุนทั้งภายในและ
ตางประเทศ ไดสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศขยาย
ตัว และยังมีเสถียรภาพจากอัตราเงินเฟอที่ลดแรง
กดดันลง อัตราการวางงานยังต่ำ ดุลการคาและ 
ดลุบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุ และทนุสำรองทีอ่ยูในระดบัสงู 

เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุมกันมากขึ้นจากสัดสวนหนี้สาธารณะที่
ลดลง อยางไรก็ตามระดับการเปดประเทศที่เพิ่มขึ้นยังเปนปจจัย
เสี่ยงที่สำคัญ สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ที่ลดลงมาโดยตลอดจาก
สัดสวนรอยละ 57.11 ในป 2544 เปนรอยละ 42.06 ในป 2549 เปนไป
ตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดใหปรับลดสัดสวนหนี้
สาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 50 อยางไรก็ตาม ประเทศยังอยูใน
ภาวะเสี่ยงตอความผันผวนจากปจจัยภายนอกจากระดับการเปด
ประเทศ1เพิ่มขึ้นจาก 125.22 ในป 2544 เปนรอยละ 143.61 ในป 2549 
จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการสงออกของไทยที่ยังไมมีการ
กระจายสินคาและตลาดสงออกที่มากพอ ตลอดจนการแขงขันทางการ
คาระหวางประเทศที่มีความรุนแรงและมีความเสี่ยงตอการผันผวนของ
ตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งระดับการเปดประเทศที่เพิ่มขึ้น นาจะสงผลให
เศรษฐกิจไทยขาดความสมดุลระหวางการพึ่งเศรษฐกิจในประเทศกับการ
พึ่งพาภายนอกที่มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง 

 การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกยังอยู
ในเกณฑดี จากประสิทธิภาพการผลิตที่มีแนวโนมดีขึ้น จากรอยละ 
1.32 ในป 2544 เปนรอยละ 2.30 ในป 2549 โดยประสิทธิภาพการผลิต
สาขาเกษตรกรรมเปนตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพรวมตั้งแตป 2547-2548 
เนื่องจากตองพึ่งพิงธรรมชาติและปจจัยการผลิตที่สงผลตอการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนการผลิต ขณะที่ ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตาม ยังมีความเหลื่อมล้ำระหวางผลิตภาพแรงงานสาขา
เกษตรกรรมซึ่งต่ำกวาภาคอุตสาหกรรมถึง 9 เทา นอกจากนี้ ประเด็น
ดานการวิจัยพัฒนายังไดรับความสำคัญคอนขางนอย เมื่อพิจารณาจาก
คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
เทากับรอยละ 0.28 ต่ำกวารอยละ 0.4 ตามที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 

1 ดัชนีระดับการเปดประเทศ จะพิจารณาจากสัดสวนมูลคาการสงออกและนำเขาสินคาและบริการตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยระดบั 
 การเปดยิง่มากแสดงวาเศรษฐกจิของประเทศเสีย่งตอการขาดความสมดลุสงูและมคีวามออนไหวตอการเปลีย่นแปลงในตลาดโลกมาก 
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การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจมีแนวโนมลด
ลง เปนปจจัยสำคัญที่บั่นทอนความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากการขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรม ที่สงผลใหมีการนำเขาวัตถุดิบและ
สินคาทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 36.93 
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป 2545 เปน
รอยละ 46.24 ในป 2548 และปรับตัวลดลงเหลือ
รอยละ 41.08 ในป 2549 สะทอนถึงขีดความ
สามารถในการพึ่งตนเองดานปจจัยการผลิตยังคง
เปนจุดออนซึ่ ง เสี่ ยงตอการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณโลกทีม่กีารแขงขนัรนุแรงมากขึน้ ขณะที ่
ฐานะการออมของประเทศเริ่มไมเพียงพอตอการ
ลงทุน โดยสัดสวนชองวางการออมตอการลงทุน 
ลดลงอยางตอเนือ่งตัง้แตป 2545 และลดลงจนตดิลบ
รอยละ 3.76 ในป 2548 อีกทั้งสัดสวนการออมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประ เทศ เกื อบไม
เปลี่ยนแปลงอยูที่ประมาณรอยละ 30.5 ในชวงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9  

ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในป 2549 
เนื่องจากสัดสวนคนจนลดลงและการกระจายผลตอบแทนในแตละ
สาขาการผลิตเทาเทียมมากขึ้น อยางไรก็ตาม ความยากจนและการ
กระจายรายไดยังคงเปนปญหาความสำคัญของสังคมไทย โดย
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 14.93 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ในป 2545 เหลือรอยละ 9.55 ในป 2549 คิดเปนคนจน 6.1  
ลานคน ขณะที่สัมประสิทธิ์จินีของรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค2  
(Gini Coefficient) ลดลงจาก 0.428 ในป 2543 เปน 0.425 ในป 2547  
แตเพิ่มขึ้นเปน 0.418 ในป 2549   

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาชองวางรายจายของกลุมประชากรที่มี
รายจายมากที่สุดรอยละ 20 ตอกลุมประชากรที่มีรายจายนอยที่สุด 
รอยละ 20 กลบัเพิม่สงูขึน้จาก 7.7 เทา ในป 2545 เปน 7.9 เทา ในป 2549  
ซึ่งเปนขอบงชี้วาการกระจายผลประโยชนในการพัฒนายังไมทั่วถึง
ประชากรทุกหมูเหลายังทัดเทียมกัน  ขณะที่ การกระจายผลตอบแทนใน
แตละสาขาการผลติหรอืดชันไีทล (Theil Index) มแีนวโนมดขีึน้จากรอยละ 
0.161 ในป 2544 เปนรอยละ 0.146 ในป 2549 อยางไรก็ตาม ยังมีความ
เหลื่อมล้ำระหวางผลตอบแทนการผลิตรายสาขา โดยการผลิตสาขา
เกษตรกรรมและกอสรางยงัเปนสาขาการผลติทีเ่สยีเปรยีบการผลติสาขาอืน่ 

 

2 คาสัมประสิทธจินี่ (Gini Coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูปของสัดสวน (Gini Ratio) ซึ่งคาอยูระหวาง 0 กับ 1  
 ยิ่งคาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค/รายไดมีมากขึ้น โดยคำนวณจากการใชคาของพื้นที่ 
 ระหวาง Lorenz curve ของการกระจายรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค/รายได กับเสนการกระจายรายจาย/รายไดสัมบูรณเปนตัวตั้ง และ 
 คาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายจาย/รายไดสัมบูรณทั้งหมดเปนตัวหาร 

ตารางที่ 2 : ตัวชี้วัดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ               หนวย : รอยละ 
ตัวชี้วัดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

สัดสวนการนำเขาวัตถุดิบและสินคาทุนตอ GDP 39.67 37.54 38.81 42.07 46.19 41.80 
สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 30.20 30.50 30.80 31.10 30.30 30.30 
สัดสวนชองวางการออมตอการลงทุน 25.38 28.28 23.43 16.11 -3.76 na. 
สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 57.11 53.89 49.41 47.54 45.89 42.06 
ระดับการเปดประเทศ 125.22 121.70 124.58 136.53 148.91 143.61 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.17 5.32 7.14 6.28 4.49 4.99 
ดุลบัญชีเดินสะพัดตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 5.31 5.54 5.56 4.24 -2.01 3.53 
ประสิทธิภาพการผลิตรวม 0.62 3.38 5.06 3.59 1.97 2.30 
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∫∑ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 
การพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผานมา มุง

เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมิไดตระหนัก
ถึงความสมดุล ความยั่งยืนและรากฐานทาง
เศรษฐกิจที่เขมแข็งมั่นคง อยางไรก็ตามแนวคิด
ทิศทางการพัฒนาเริ่มปรับเปลี่ยนโดยมุงความ
สำคัญตอการเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจ พึ่งตนเองและสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางรู เทาทัน รวมทั้งการ
กระจายผลการพัฒนาอยางเปนธรรม เพื่อมุงสู 
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาในระยะตอไป 
ควรสงเสริมการปรับโครงสรางภาคการผลิตและ
สนับสนุนการใชวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อลด
การนำเขา รวมทั้งเสริมสรางระบบการออมภายใน
ประเทศใหดีขึ้น เรงเสริมสรางการวิจัยและพัฒนา 
ใหแกภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อตอยอดใหกับภาค
อุตสาหกรรม โดยมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้  

1. การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับโครงสรางภาค
เกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิารใหเหมาะสม 
กับฐานการผลิตของประเทศ ควรใชภูมิปญญา 
ทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย และความหลากหลาย

ตารางที่ 3 : ตัวชี้วัดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 2543 2545 2547 2549 

สดัสวนคนจนดานรายจาย (รอยละ) 20.98 14.93 11.16 9.55 
จำนวนคนจน (ลานคน) 12.6 9.1 7.0 6.1 

สมัประสทิธจนิี ่ของรายจายเพือ่การอปุโภคบรโิภค 0.428 0.418 0.425 0.418 

ชองวางรายจาย (กลุม 20% สดุทาย/กลุม 20% แรก) (เทา) 8.09 7.72 8.00 7.90 

ดัชนีไทล (รอยละ) 0.1738 0.1552 0.1394 0.1463 

ที่มา : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ทางชีวภาพรวมกับความรูสมัยใหม เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมี
มูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการ
ลงทนุทีด่ ีและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2. สนับสนุนการลดการพึ่งพิงจากปจจัยภายนอก ในดาน
การนำเขาสินคาทุน วัตถุดิบ และพลังงาน โดยรณรงคใหทุกภาคสวน
สรางจิตสำนึกใหรวมกันอนุรักษพลังงานและใชพลังงานอยางประหยัด 
รวมทั้งสงเสริมการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกตางๆ อยาง
จริงจัง รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทน เพื่อสามารถรองรับความตองการในภาวะขาดแคลน และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการใหใชสินคาทุนและ
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วัตถุดิบนำเขาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. สงเสริมระบบการออม เพื่อลดการ 

พึ่งพิงแหลงเงินทุนจากภายนอก ขณะเดียวกันควร
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตั้ งแตระดับปจเจก 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ในการนอมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวิต เพื่อใหรูจักดำรงชีวิตอยางเหมาะสมกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ  

 4. สงเสริมระบบการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค และการผลิต การ
คิดคนนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย โดยการเพิ่มคาใชจายของภาครัฐผาน
ทางรูปแบบการพัฒนาตาง ๆ อาทิระบบการศึกษา 
สื่อการเรียนการสอน การกระจายขอมูลขาวสารเรื่อง
การวิจัยและพัฒนาใหทั่วถึงทั้งประเทศ ตลอดจนสง
เสริมการผลิตเพื่อการคาใหแกนวัตกรรมเหลานี้ 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ประมวลสาระชุดวิชา การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง 

และวัฒนธรรมไทย. สำนักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ, 2549. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549).  สหมิตรพริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ, 2549. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  

พ.ศ. 2550 – 2554,  หางหุนสวนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ, 2550. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม

ไทย.  บริษัทรุงศิลปการพิมพ (1997) จำกัด, กรุงเทพฯ, 2550.   

5. พัฒนาศักยภาพแรงงานและปรับปรุงระบบการคุมครอง

ทางสังคมเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี ให
ครอบคลุมทั่วถึงและเปนธรรม โดยยกระดับสมรรถนะแรงงานใหสูงขึ้น 
ตัง้แตระดบัพืน้ฐานไปถงึระดบัวชิาชพี โดยเพิม่พนูความรูและทกัษะพืน้ฐาน
ในการทำงานใหสามารถรองรับและเรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพรอม
กาวสูสังคมแหงการเรียนรู รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกัน
สังคมเพื่อสรางหลักประกันแกคนทุกชวงวัย  ✤✤✤✤✤ 
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∫∑π” 
“ความสุข ” เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนแสวงหาและ

ปรารถนา ความสุขมีทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ เปนความ
สุขในระดับจิตใจและปญญา และความสุขจากภายนอก เชน 
ปจจัยตางๆ ในการดำรงชีวิต การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน และความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม ดังนั้น ในยุคปจจุบันที่ความสัมพันธ
ระหวางองคกรตางๆ มีความซับซอนมากขึ้น และเชื่อมโยงทั้ง
ถึงกันหมดอยางไรพรมแดนในทุกภาคสวนของสังคมโลก  
ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจุดหนึ่งจะสงผลไปยังอีก
จุดหนึ่งอยางรวดเร็ว ยอมจะทำใหความสุขของแตละบุคคลมี
ความแตกตาง หลากหลายมากขึ้น แตก็มีสิ่งที่ เปนปจจัย 
พื้นฐานในการสรางความสุขของมนุษยรวมกัน โดยมุงสูความ
สมดุลในมิติตางๆ อาทิ ความสมดุลระหวางการพัฒนาดาน
กายและจิตใจ ความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดลอมที่นำไปสูความยั่งยืนเพิ่มขึ้น ความสุขจึงเปนภาวะ
ความสมดุลที่ทุกอยางประสานสัมพันธกันอยางลงตัว ตั้งแต
ระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ 

ความสุขในระดับบุคคล ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความสุข
ของชุมชนและสังคม จึงเปนภาวะความสมดุลของกาย จิตใจ 
และปญญาที่ประสานสัมพันธกันอยางลงตัวพอดี การมี
รางกายที่แข็งแรงไมเจ็บปวย มีสุขภาพจิตใจที่สมบูรณดีงาม 
และมีสติปญญา การเรียนรูในระดับที่สามารถคิดเปน ทำเปน
ไดนั้น ตองใหความสำคัญกับกระบวนการ และวิธีปฏิบัติที่เปน
ไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริม
พฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เหมาะสม พอประมาณ มีเหตุมีผล 
ตระหนักและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะมีภัยอันตรายและ 
สงผลเสียตอรางกายและจิตใจ การสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชนสาธารณะตางๆ  
รวมทั้งสรางโอกาสและลูทางการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิต เพื่อใหจิตใจเขมแข็งและสามารถปรับตัวไดอยางรู

สุขภาวะของคนไทย1 

จุดเร่ิมตนของความอยูเย็นเปนสุข 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด ปาริชาต เทพอารักษ  และ อมราวรรณ ทิวถนอม 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

คน ไทย มี สุ ข ภ าพก า ย  

สุขภาพจิต และความสามารถใน

การเรียนรูดีขึ้นอยางตอเนื่อง แต
การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม

และการเรียนรูที่มีคุณภาพยังอยูใน

ระดับต่ำตองเรงแกไข 
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เทาทันการเปลี่ยนแปลง อันจะเปนภูมิคุมกันใหสามารถพึ่ง
ตนเองได ปฏิบัติภารกิจในสังคมไดอยางปกติสุข และมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนำไป
สูความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม 

ดังนั้น ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม
ไทยที่ สศช. และเครือขายรวมกันพัฒนาขึ้น จึงไดกำหนดให
องคประกอบดานการมีสุขภาวะเปนองคประกอบแรกจาก
ทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัว
อบอุน 3) ชุมชนเขมแข็ง 4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม  
5) สภาพแวดลอม และระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งองคประกอบการมีสุขภาวะ 
เปนเรื่องที่เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนองครวม โดยเริ่มจาก
ตนเอง ไปสูครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม  
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ และเปนปจจัย
พื้นฐานที่จะทำใหบุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข นับตั้งแตเริ่มปฏิสนธิใน
ครรภมารดา ผานการเจริญเติบโตในแตละชวงวัย และดำเนิน
ชีวิตอยูจนกระทั้งถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ทั้งยังประโยชนตอการพัฒนาประเทศใน
ฐานะทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา 

 
°“√æ—≤π“°“√¡’ ÿ¢¿“«–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π Ÿà
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ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยตองเริ่มตนที่
การมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย 
ทางจิตใจ และจิตวิญญาณ และทางสติปญญาที่เชื่อมโยง
สัมพันธกันอยางเปนองครวมทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และอื่นๆ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่จะทำใหบุคคลสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  
นับตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดาผานการเจริญเติบโตใน
แตละชวงวัย และดำเนินชีวิตอยูจนกระทั่งถึงวาระสุดทายของ
ชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งยังประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศในฐานะทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา 

แนวทางการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยในระยะ

แรกๆ (ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 -7) เปนการพัฒนาที่มุงเพื่อ
ผลิตกำลังคนใหตอบสนองความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสำคัญกับการสงเสริมสุข
ภาพใหแข็งแรง และมีการศึกษาในระดับที่สามารถทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะตอมา (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 9) 
ไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนา โดยกำหนดให 
“คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา พรอมทั้งนอมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา
เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ สำหรับการพัฒนาในมิติ
อื่นๆ เปนเพียงเครื่องมือในการพัฒนาคน  

แนวทางการพัฒนาประเทศไดปรับเปลี่ยนทิศทางสูการ
พัฒนาศักยภาพของคนในทุดมิติ เพื่อใหคนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และมีความสุข โดยในดานสาธารณสุข มุงเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนแบบองครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ ควบคูกับการมีหลักประกันสุขภาพที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการสรางและจัดการระบบสุขภาพ และให
มีการเรียนรูและใชประโยชนจากภูมิปญญาไทยและสากลในการ 
ปองกันและสงเสริมสุขภาพ สงผลใหประชาชนรอยละ 97.75 
มีหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น  

ในขณะเดียวกันดานการศึกษานั้น เริ่มมีแนวคิดปฏิรูป
การศึกษาขึ้นมาตั้งแตป 2537 และนำไปสูพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 ที่บังคับใชในปจจุบัน โดยมี 
เปาหมาย เพื่อพัฒนาคนใหมีความรูและทักษะที่หลากหลาย 
คิดเปนทำเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาและสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ควบคูไปกับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูประบบและกระบวนการ
เรียนการสอนใหผูเรียนรูจักวิธีคิด รูวิธีเรียนรู ตลอดจนปฏิรูป
ระบบการผลิตและพัฒนาครู กระจายอำนาจการบริหารจัดการ
ศึกษาไปสูโรงเรียนใหทองถิ่นชุมชนและประชาชนมีสวนรวม 
ควบคูไปกับการยกระดับทักษะฝมือคนไทยโดยเฉพาะการผลิต
และพฒันากำลงัคนระดบักลางใหมคีณุภาพ ไดมาตรฐาน และ 
สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ปจจุบัน (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10)  ไดมีการกำหนด
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวม
กัน” ทิศทางการพัฒนาคนจึงใหความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนอยางสมดุลทั้งจิตใจ รางกาย และความรูและ
ทักษะความสามารถ เพื่อใหมีความเพียบพรอมทั้งดานคุณ
ธรรมและความรู ใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางอยูเย็นเปนสุข 
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก คือ 

1) การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมนำความรู  
โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัย
ตลอดชีวิต ใหมีพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต ทักษะแรงงาน 
ใหพรอมกาวสูโลกของการทำงานและการแขงขันอยางมี
คุณภาพ สรางและพัฒนากำลังคนที่เปนเลิศ เพื่อสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและ 
องคความรูสมัยใหม ตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ  

2) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็ง
แรงทั้งกายและใจ เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบ
วงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกันการฟนฟูสภาพรางกาย
และจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและ
การบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั ลด ละ เลกิพฤตกิรรมเสีย่งตอสขุภาพ   

3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุขบนฐานของความมีเหตุผล ดำรงชีวิตอยางมั่นคง 
ปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม  
พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม สรางโอกาส
ในการเขาถึงแหลงทุน เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบ
บูรณาการ มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการ
สรางจิตสำนึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ตระหนักถึง
คุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 
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ความหมายของสุขภาวะ  การประเมินสุขภาวะของ
คนไทย นอกจากจะประเมนิผลกระทบสดุทายของความสมบรูณ
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาแลว ยังพิจารณาถึง
กระบวนการ และพฤติกรรมที่นำไปสูสุขภาวะที่ดี ไดแก การมี
พฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตระหนักถึงภัยอันตรายที่มีผลเสียตอรางกายและจิตใจ ยึดมั่น
ในศีลธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต เรียนรูดวยตนเองอยาง 
ตอเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยาง
รูเทาทัน และดำเนินชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไดอยางปกติสุข มีการศึกษาซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญใน
การสรางโอกาส และพัฒนาสติปญญาและกระบวนการเรียนรู
ของคนใหสามารถ “คิดเปน ทำเปน” เรียนรูที่จะพึ่งตนเอง และ
ใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะความสามารถของตนเอง
ใหเปนประโยชนในการดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจ และสตปิญญา 
ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจในสังคม และมีสวนรวม 
ในการพฒันา และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ มภีมูคิุมกนัจากกระแสทนุนยิม หรอืกระแส 
โลกาภิวัตน อันจะนำไปสูความอยูดีมีสุขของสังคมโดยรวม 

ดังนั้น การมีสุขภาวะ จึงหมายถึง ภาวะที่บุคคลปราศ
จากโรคภัยไขเจ็บ มีรางกายที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจที่ดี 
มีความเมตตากรุณา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิต
อยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝรู สามรถ “คิดเปน ทำเปน”  
มีเหตุมีผล อยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

ปจจัยพื้นฐานการสรางความอยูเย็นเปนสุข จาก
ความหมายของการมีสุขภาวะ สามารถแจกแจงออกเปน
ปจจัยพื้นฐานที่จะสงผลใหเกิดความอยูเย็นเปนสุขได แบงออก
เปน 3 องคประกอบยอยที่มีความเชื่อมโยงกันอยางเปน 
บูรณาการ ไดแก 1) สุขภาพกายดี 2) สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ 3) มีสติปญญา และใฝรู สามารถอธิบายแตละ
องคประกอบยอย ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 สุขภาพกายดี มีความหมาย
ครอบคลุมถึง การมีรางกายที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี  
มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เหมาะสม สงผลใหหางไกลจาก 
โรคภัยไขเจ็บ ไมมีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง และมีอายุยืนยาวอยาง 
มีคุณภาพ โดยไดกำหนดประเด็นการประเมินไว 2 ประเด็น 
คือ 1) รางกายแข็งแรง สมบูรณ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม
เปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ไมเจ็บปวย ไมมีโรคประจำตัว/ 
โรคเรือ้รงั สงผลใหการใชจายในดานรกัษาพยาบาลลดลง และ 
2) อายุยืนยาวอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชวยเหลือตนเองได 
โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก รอยละของประชากรที่มีโรคเรื้อรัง
หรือโรคประจำตัว และอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
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องคประกอบที่  2 สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม หมายถึง ความสามารถในการใชกลไกปรับตัวที่ 
ถูกตอง สามารถปรับอารมณ ความรูสึกสูสภาวะสมดุลได
โดยที่ตนเอง และสิ่งแวดลอมไมเดือดรอน มีความสัมพันธที่ดี
กับบุคคลอื่น ตลอดจนมีจิตใจที่ดีงาม เอื้อเฟอ เผื่อแผ รวมทั้งมี
จิตสำนึกความเปนไทย โดยกำหนดประเด็นการประเมินไว 2 
ประเด็น ไดแก 1) จิตใจดี ไมเจ็บปวยทางจิต มีสติ สามารถ
ปรับตัวใหอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข และ 2) ยึดมั่นใน 
ศีลธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณา
ตอเพื่อนมนุษย จะใชตัวชี้วัด 2 ตัว คือ อัตราการฆาตัวตาย
ตอประชากรแสนคน และสัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคน 

องคประกอบที่ 3 มีสติปญญา และใฝรู คือ การรู
เทาทันและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม
ได สามารถใชประสบการณ ศักยภาพและทักษะความ
สามารถของตนเองใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจตางๆ 
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยกำหนดประเด็นการประเมิน
ไว 3 ประเด็น คือ 1) ความสามารถในการเรียนรู มีโอกาส
ทางการศึกษาที่เปนพื้นฐานทำใหคิดเปน ทำเปน รูเทาทันและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี 2) มีการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
สามารถคิดคน พัฒนานวัตกรรม และ 3) ใฝรู กระตือรือรนตอ
การรับรูขอมูล ขาวสาร ติดตามคนควาหาความรูเพิ่มเติม  
ซึง่จะใชตวัชีว้ดั 3 ตวั คอื อตัราการเรยีนรู จำนวนปการศกึษาเฉลีย่
ของประชากรอายุ 15 – 59 ป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การเสริมสรางสุขภาวะดีขึ้นเปนลำดับ คนไทยมี
โอกาสไดเขารบัการดแูลสขุภาพดขีึน้ แตในดานสขุภาพจติ 
การมีคุณธรรม และสติปญญาใฝรูนั้น ยังอยูในเกณฑ 
ที่ต่ำคอนขางมาก 

จากการประมวลผลการวิเคราะหตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัด 
สามารถสรุปสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม
ไทยดานการมีสุขภาวะได ดังนี้ 

การพัฒนาสุขภาวะของคนไทยทั้งในดานสุขภาพ
กาย จติใจ และความสามารถในการเรยีนรูที ่“คดิเปน ทำเปน” 
ของคนไทยดีขึ้นเปนลำดับ สวนการพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณภาพการเรียนรูยังอยู ในระดับที่ 
ตองเรงแกไข ดัชนีสุขภาวะเพิ่มขึ้นจากระดับรอยละ 68.01 
ในป 2544 เปน 72.27 ในป 2549 เปนผลจากการดำเนิน
นโยบายของรัฐในการพัฒนาคุณภาพคน ทั้งทางสุขภาพ
อนามัยและการศึกษาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน
กวา 40 ป ทำใหสุขภาวะของคนไทยดีขึ้นตอเนื่อง สุขภาพ 
แข็งแรง อายุยืนยาวและการศึกษาสูงขึ้น โดย 

คนไทยมีสุขภาพกายโดยรวมดีขึ้น อยางไรก็ตาม  
ยังตองเฝาระวังโรคเรื้อรังที่ปองกันได คนไทยมีสุขภาพกาย
ดีขึ้น การเจ็บปวยลดลง และมีอายุยืนยาวขึ้นจาก 72.45 ป  
ในป 2544 เปน 73.2 ป ในป 2549 ผลการดำเนินนโยบาย
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทำใหคนไทยสามารถเขาถึง
บริการอยางทั่วถึงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.75 ในป 2549 
อยางไรก็ตาม การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่ปองกันไดเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปจากพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่มีแนวโนม
รุนแรงขึ้น ในดานการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และมีพฤติกรรมทาง 
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

ในดานจิตใจ คนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้นตอเนื่อง  
ในขณะที่จิตสำนึกในคุณธรรมกลับเสื่อมถอยลงอันเนื่อง
มาจากวิถีชีวิตและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปสูการแขงขันเพื่อ
ความอยูรอด มุงวัตถุนิยมและบริโภคนิยม นำไปสูปญหาสงัคม
ที่ซับซอนและรุนแรงขึ้นทุกขณะ การกอคดีอาญามีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นทุกป เฉลี่ยรอยละ 12 ตอป เด็กและเยาวชนซึ่งเปน
ทรัพยากรที่สำคัญของชาติในอนาคต มีพฤติกรรมการใชชีวิต
ไมเหมาะสม มีสัดสวนสูงขึ้นและเริ่มมีอายุนอยลง ซึ่งเปน
วิกฤตที่นาเปนหวงของสังคมไทย 

สวนคุณภาพการศึกษาหรือการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยังอยูในระดับต่ำ และแมคนไทยไดรับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูง
ขึ้นเปน 8.5 ป แตยังอยูในเกณฑต่ำเมื่อเทียบกับประเทศ 
เพื่อนบานในเอเชียที่มีคาเฉลี่ยประมาณ 10 - 12 ป ยังมีปญหา
คุณภาพการศึกษาที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา
คะแนนลดลงในทุกวิชา และทุกระดับชั้น และผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาที่เกินกวาครึ่งไมไดมาตรฐาน นอกจากนั้น 
ผูที่มีการเรียนรูในระดับคิดเปนทำเปนมีเพียงรอยละ 40 ของ
ประชากรทั้งสิ้น (อายุ 15 ปขึ้นไป) จึงจำเปนตองเรงรัด 
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาไทยโดยเรงดวน 
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จากสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 

ดานการมีสุขภาวะ พบวา ในปจจุบันยังมีปญหาในหลายๆ 
ดานที่จะตองเรงแกไข ทั้งในดานการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพการเรียนรู จึงไดนำไปสูขอเสนอแนวทางสำคัญที่จะ
ตองดำเนินการโดยเรงดวน และที่ตองดำเนินการในระยะตอไป 
เพื่อใหการพัฒนาประเทศมุงสูความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตองดำเนินการโดย
เรงดวน 

 (1) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหคนและ
สังคมโดยเรงดวน เรงพัฒนาจิตสำนึกในคุณธรรมของคนไทย
ควบคูไปกับการพัฒนาความรู โดยกำหนดใหการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม เปนยุทธศาสตรชาติที่ทุกภาคสวนรวมกัน
ขับเคลื่อนใหเกิดพลังผลักดันสังคมสูคุณธรรม ความดีงาม 

พรอมทั้งสงเสริมแนวทางดำเนินชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมและ
ความพอเพียงโดยอาศัยบทบาทของ 3 สถาบันหลัก (บวร : 
บาน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา/โรงเรียน)  
ทำหนาที่เปนแกนกลางในการพัฒนาจิตใจ 

 (2) พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตสำนึกใน 
ศลีธรรม โดยการผลกัดนัใหครอบครวั ชมุชน สถาบนัศาสนาและ 
สถาบันการศึกษารวมกันพิจารณาและปลูกฝงทัศนคติของเด็ก
และเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่สำนึกในคุณคาของความ 
ดีงาม อยูในกรอบของศีลธรรม เรียนรูในการทำประโยชนเพื่อ
สงเสริม รวมทั้งมีมาตรการดูแลตักเตือนและเฝาระวังความ
ประพฤตขิองเดก็และเยาวชนใหหางไกลอบายมขุ และยาเสพตดิ 

 (3) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหนำ
ไปสูการคิดเปน ทำเปน พัฒนาหลักสูตรใหหลากหลาย
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ฝกใหเด็กคิด วิเคราะห

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขดานการมีสุขภาวะ 

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
หมายเหตุ :  ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100  ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9 
  ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0 ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9 
  ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9 

 

หนวย : รอยละ  

ดัชนีสุขภาวะ 

สุขภาพกายดี 
สติปญญา และใฝรู 

สุขภาพจิตใจดี มีคุณภาพ จริยธรรม 
สติปญญา และใฝรู 



ม.ค.-มี.ค. 50 17

อยางมีเหตุผล เปนระบบ มีการเรียนรูรวมกันจากวิชาการและ
ประสบการณจริงที่บูรณาการเรื่อง ศีลธรรม วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น จัดระบบการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคม และนำไปสูการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. ขอเสนอแนะนโยบายที่ตองดำเนินการในระยะ
ตอไป 

 (1) สรางเสริมสุขภาวะของประชาชนในชุมชน
และสังคม โดยการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรและมุง
ดูแลสุขภาพเชิงปองกันเพื่อใหประชาชนทุกชวงวัย สามารถ
ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ สงเสริมใหมีการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี และใหความสำคัญ
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของผูคนใน
ชุมชนและสังคม  

 (2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหนำ
ไปสูการคิดเปน ทำเปน และเรงขยายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม
และองคความรู เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาสูสังคมฐานความรู 
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีการ 
สอดแทรกคุณธรรมความดีงามไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 (3) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
และผูปกครองทุกระดับ ใหตั้งอยูบนความถูกตอง สุจริต และ
ยุติธรรม โดยการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดพลัง 
ผลักดันสังคมสูคุณธรรม ความดีงาม โดยใชการศึกษาพื้นฐาน
ในระดับการศึกษาภาคบังคับเปนเปาหลอมวินัย คุณธรรม 
และวัฒนธรรมใหกับเยาวชนไทย 

 (4) พัฒนาระบบฐานขอมูลให เปนระบบ  
ทันสมัย และมีการจัดเก็บอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสามารถ

แจกแจงระดับการวัดไดทั้งในระดับประเทศ และเมือง-ชนบท 
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดใหสามารถสะทอนประเด็นการประเมินได
อยางชัดเจน เชน คิดเปน ทำเปน การมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เปนตน 

3. พัฒนาตัวชี้วัดเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัด
ที่จะสะทอนประเด็นการวัดในเชิงคุณภาพหรือนามธรรมมาสู
การวัดในรูปธรรมภายใตการมีสวนรวมในการกำหนดความ
หมายหรือนิยาม และประเด็นการวัดที่เหมาะสมกับบริบทของ
ไทย ในองคประกอบดานตางๆ โดยนำประเด็นขอเสนอแนะ
และความเห็นจากภาคสวนตางๆ มาประกอบการพิจารณา 
เชน   

● สขุภาพกายด ี : รอยละของประชากรทีอ่อกกำลงักาย 
หรอืเลนกฬีา และรอยละของประชากรทีไ่มมภีาวะโภชนาการเกนิ 

● สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม : พัฒนาตัวชี้วัด 
ดานคุณธรรม โดยเฉพาะ “การมีจิตสาธารณะ” ซึ่งปจจุบันการ
จัดเก็บขอมูลยังไมมีฐานขอมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกใน
องคกรสาธารณประโยชน /องคกรพัฒนาสังคมแตละประเภท 
จึงทำใหไมสามารถนำมาใชวัดผลที่สะทอนถึงตัวคนไดอยาง
ชัดเจน เชน ระดับ MQ (Moral Quotient หมายถึง ความฉลาด
ทางจริยธรรม/ ระดับสติปญญาทางดานศีลธรรม) สัดสวนของ
ประชากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม/วัฒนธรรม และ
อัตราการเพิ่มของอาสาสมัครที่ชวยเหลือสังคม 

● มีสติปญญาและใฝรู : ตัวชี้วัดที่สะทอนการ 
นำความรูไปประพฤติ /ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข
และพอใจ เชน สัดสวนประชากรที่สามารถนำความรูไป
ประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข 

✤✤✤✤✤ 
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สงัคมไทย 

การสรางองคความรู และตัวชี้วัด ชุตินาฎ วงศสุบรรณ  ทีปรัตน วัชรางกูร และ นิสวันต พิชญดำรง 
สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 

การพฒันาดชันชีีว้ดั 
ความอยูเยน็เปนสขุรวมกันใน 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ป ที่ประเทศไทยไดพัฒนาประเทศโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนแนวทางหลัก  
ซึ่งแตละแผนจะมีจุดมุงเนนที่เหมาะสมกับสถานการณในชวงเวลานั้น จนมาถึงวันนี้ ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่ใหความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสราง “ความสุข” ของคน การวัดความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ 
ในชวงเวลานี้ จึงจำเปนตองตอบโจทยสำคัญที่วา เราจะวัดความสุขของคนไดอยางไร 
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ในชวงแรกของการวางแผนพัฒนาประเทศ เปนชวงที่ประเทศ
ไทยกำลังตองการความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยหวังที่จะกำจัดปญหา
ความยากจนของประชาชนสวนใหญของประเทศ การวัดความสำเร็จของ
การพัฒนาในชวงดังกลาว จึงเนนไปที่เรื่องการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) มากกวาเรื่อง
ความสมดุล เสถียรภาพและความยั่งยืน ซึ่งแมวาผลการพัฒนาในชวงดัง
กลาวจะไดสรางความเจริญเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยใหดีขึ้นได แตขณะเดียวกันก็ไดสงผลกระทบ

ใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปญหาความยากจน และการกระจาย
รายไดระหวางคนกลุมตางๆ ในสังคมที่มีชองวาง
หางกันมากขึ้น ปญหาเหลานี้ทับถมทวีขึ้นจนแสดง
ใหเห็นถึงผลเสียอันรายแรงอยางชัดเจนในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในป 2540 ซึ่งรุนแรงและมี
ขอบเขตกวางขวางครอบคลุมทุกภาคสวน และเปน
บทเรียนอันสำคัญที่ทำใหคนสวนใหญตองหันกลับ
มาทบทวนวา แทที่จริงแลว จุดมุงหมายสุดทายของ
การพัฒนาประเทศคืออะไร 
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กระแสแนวคิดดังกลาว ไดผลักดันใหเกิดการปรับกระบวนทรรศน
การพัฒนาถือเปนจุดเปลี่ยนสำคัญในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่ไดปรับเปลี่ยนจุดเนน
ของการพัฒนาประเทศไปที่ “ความอยูดีมีสุขของคน” ซึ่งเปนแนวคิดที่ตอ
เนื่องมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) พรอมนอมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต
หลักการที่ยึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน 
มุงการพัฒนาที่สมดุลและมีการบูรณาการทุกมิติทั้งดานตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดี
มีสุขของคนไทย แนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงดังกลาวไดกอใหเกิด
การรวมตัวเรียนรูและขยายเครือขายการพัฒนาอยางกวางขวางมั่นคง 
และเปนพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญในการรวมกำหนดวิสัยทัศน
และเปาประสงคหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ใหมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 
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เมื่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปสูการสราง
ความอยูดีมีสุขในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 และสรางสังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การใช GDP เปน
เครื่องมือชี้วัดการพัฒนาจึงไมเพียงพอ และแมแตเครื่องชี้วัดที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดพัฒนา
ขึ้นมาใหมใหครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 ซึ่งประกอบ
ดวย ดัชนีความอยูดีมีสุข ดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ถึงแมจะสามารถสะทอนมิติเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความเปนธรรมไดชัดเจนมากขึ้น แตยังไมสามารถใชเปนเครื่องมือ
วัดสถานภาพ ระดับการพัฒนา ผลสำเร็จและผลกระทบของการพัฒนา
ประเทศที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 เนื่องจากขอบเขตของนิยามความสุขไดขยายจากมิติของการ
ดำรงชีวิตและแนวปฏิบัติของปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ 
สังคมไทยไปสูการวัดในดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอง 
ดีงามตางๆ ดวย  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ตองพัฒนาดัชนี 
ชี้วัดขึ้นใหมใหสะทอนความอยูเย็นเปนสุข ที่ทุกภาค
สวนทุกระดับเห็นพองตองกัน และสามารถนำไป
ปรับใชเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายการสราง
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยตอไป 
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คำถามที่มักเกิดขึ้นกับคนสวนใหญเมื่อกลาว
ถึงการวัดความสุขคือ “ความสุขเปนสิ่งที่วัดได
หรือไม” เนื่องจากความสุขมีนิยามแตกตางหลาก
หลาย ขึ้นอยูกับแตละบุคคลและมีความเปนนาม
ธรรมคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ไดมีผูพิสูจนแลว
วา ความสุขของคนในภาพรวมระดับประเทศนั้น 
สามารถวัดไดจริง โดยในชวงป 2547 ประเทศภูฏาน
เปนผูริเริ่มพัฒนา “ดัชนีความสุข” (Gross National 
Happiness : GNH) ขึ้นอยางเปนรูปธรรม ภายใต
แนวคิดที่วา การพัฒนาประเทศไมควรคำนึงถึงการ
พัฒนาดานวัตถุเพียงอยางเดียว หากตองคำนึงถึง
ความสุขของประชาชนในดานจิตใจ และความ
สมดุลในการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ จาก 5  
องคประกอบหลักคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การอนุรักษวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม  
การพัฒนาที่สมดุลเปนธรรม และการบริหารจัดการ
ที่ดี ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนใหนานาประเทศเริ่มตื่นตัว
และหันมาใหความสนใจกับความพยายามที่จะวัด
ความสุขอยางจริงจัง 
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สำหรับการวัดความสุขของประเทศไทย เพื่อ
ตอบโจทยการวัดความสำเร็จในการพัฒนาสู “ความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย” ซึ่งเปนวิสัย
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ทัศนและเปาประสงคหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นั้น สศช. ได
กำหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันในสังคมไทยขึ้น 3 ประการ คือ 

(1) คำนึงถึงความสอดคลองกับ “วิสัยทัศนประเทศไทย” ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งไดมาจากการระดมความคิดของประชาชน
ในทุกภาคสวน คือ มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวม
กัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู 
รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล ดำรงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

(2) ยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งชี้ถึง “แนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐใหดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  เพื่อให
เกิดความสมดุลและพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวาง
ขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี” โดยยึดหลัก “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 
ประการ คือ “ความพอประมาณ” “ความมีเหตุผล”  และ “ระบบ
ภูมิคุมกัน” โดยที่การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช 
“คุณธรรม” และ “ความรอบรู” นำการพัฒนา  

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดและมุมมอง
ที่ใหความสำคัญกับภาวะความสมดุล ที่เกิดจากทุกองคประกอบที่
สัมพันธกันอยางถูกตอง พอดี มีความสมดุล การพัฒนาตองอยูภายใต
หลักดุลยธรรม คือการกระทำที่นำไปสูความสมดุลของทุกมิติที่เปนองค
ประกอบของสังคมในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล (กาย ใจ สติปญญา) 
ระดับชุมชน (สวนกลางกระจายอำนาจใหแกทองถิ่น) และระดับสังคม 
(การมีระบบเศรษฐกิจสังคมซึ่งเปนธรรม) ดังนั้นจึงกลาวไดวา  คานิยม
ของการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความสุข” หรือ “ความอยูเย็นเปนสุข” 
เนื่องจากสะทอนความสมดุลและความเปนธรรมในทุกมิติของการ
พัฒนา และใหความสำคัญในเชิงคุณคาของความสุขมากกวารายไดหรือ

ความมั่งคั่ง เนนคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุ และ
เปนสิ่งที่มีคุณคาที่ทุกคนสามารถแบงปนกันได 

(3) ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงที่ปรับจาก
การมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปนการ
พัฒนาที่ยึด “คน” เปนตัวตั้ง ใหความสำคัญกับผล
ประโยชนและความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนหลัก 
และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนา
ใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีหลักการ
สำคัญ คือ 

 (3.1) ตองปรับวิธีคิดและวิธีการ
พัฒนา จากเดิมที่มีลักษณะแบบแยกสวนตาม
ภารกิจและหนาที่ มาเปนแบบบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกมิติของการพัฒนาเปนองค รวมที่มีคนเปน
ศูนยกลาง ซึ่งวิธีคิดและวิธีการพัฒนาเพื่อสราง 
“ความอยูเย็นเปนสุข” ก็ตองมองความสุขอยางเปน
องครวม ในทุกปจจัยที่เกี่ยวของและตอบสนองตอ
การรักษาสมดุลและการมีวิถีชีวิตอยูรวมกันอยาง
สอดคลองตามสภาพแวดลอม ไมรบกวนเบียดเบียน
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเสียสมดุล 

 (3.2) ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความ
แตกตางของความหลากหลายทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอม
ของพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ โดย
เฉพาะความแตกตางระหวางภูมิภาค และระหวาง
ชนบทกับเมือง ดังนั้น การพัฒนาดัชนีชี้วัดในแตละ
องคประกอบจึงตองพิจารณาจำแนกตามความแตก
ตางเชิงพื้นที่ระหวางชนบท เมือง ระหวางภูมิภาค
และจังหวัดเพื่อใหดัชนีสะทอนความแตกตางของ
ความอยูเย็นเปนสุขในแตละพื้นที่ 

 (3.3) ปรับกระบวนการพัฒนาจาก 
“บนลงลาง” มาเปนจาก “ลางขึ้นบน” ยึดหลัก 
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“การมีสวนรวมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ 
 (3.4) พัฒนาอยางเปนไปตามลำดับขั้นตอน เริ่มตน

จากการพึ่งตนเองใหไดกอน แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุมพึ่งพากัน
และกัน และสรางเครือขายการพัฒนาเชื่อมโยงสูภายนอกเพื่อความสุข
และความเจริญกาวหนาในลำดับตอไป ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับ
แนวความคิดการสรางความสุขที่มีหลายระดับเริ่มตั้งแตระดับบุคคลและ
สามารถขยายไปสูครอบครัว ชุมชน สังคมเพื่อสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยางยั่งยืนได 
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สศช. ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคม
ไทย ภายใตกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวัด “ความสุข” ดังกลาวขางตน 
ทัง้นี ้การพฒันาดชัน ีไดยดึหลกัการจดัทำใน 5 ประการทีส่ำคญัดงัตอไปนี ้

(1) ดำเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน การพัฒนาดัชนีชี้วัดดังกลาว ควรเริ่มดวยการใหทุกฝาย
เห็นความสำคัญและยอมรับที่จะใช “ความสุข” เปนคานิยมรวม โดยให
ทุกฝายเห็นพองในกรอบความคิดและนิยามความสุขที่ตรงกันกอน แลว
จึงสรางตัวชี้วัดที่สะทอนถึงคานิยม การกำหนดนโยบาย รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลนโยบาย พรอมทั้งใชกระบวนการพัฒนาดัชนีเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและสรางเครือขายในทุกภาคสวน เพื่อกระตุน
ใหเกิดความตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิดและคานิยมของคนในสังคม เกิด
เปนคุณคาใหมในการสรางความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทย 

(2) สามารถสะทอนถึงที่มาของความสุข ซึ่งมีที่มาได 2 ทาง 
คือ ความสุขภายใน เปนความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไมไดขึ้นอยูกับ
การมีหรือไมมีปจจัยภายนอกโดยตรง มักจะเปนความสุขในระดับจิตและ
ปญญา ประกอบดวย ความสุขจากการมีอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ 
ความดีงาม ความสงบ เปนตน และ ความสุขภายนอก มักจะสัมพันธ
กับปจจัยตางๆ ในการดำรงชีวิต ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน 
และปจจัยทางสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ความสุขจากการมีปจจัยสี่ที่พอ
เพียง การมีความมั่นคงในชีวิต การมีครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง และ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

(3) ความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทยควรกำหนดจากปจจัย

ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับรวมกัน และ
สามารถวัดผลไดเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากความสุขที่ยั่งยืนจะตองเปนความสุขที่ 
เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจกบุคคล และครอบครัว 
ระดับชุมชน และระดับสังคมซึ่งแตกตางกันตาม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น การจัดทำ
ดัชนีวัดความอยูเย็นเปนสุขจึงควรพัฒนาจากปจจัย
ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับรวมกันวา มีผลตอ
ความอยูเย็นเปนสุข เชน หลักความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม และหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
กา รสะท อนคุณค าของป จจั ยที่ มี อิ ท ธิ พลต อ 
วิถีชีวิตของคนที่ เชื่อมโยงกันทั้ งทุนมนุษย ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศ ทุนวัฒนธรรม ทุน
สังคม และทุนเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
สมดุล เปนธรรม และยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเปน 
การวัดที่ภาวะวิสัยของความอยูเย็นเปนสุข เพราะ
เปนการวัดที่มีความชัดเจนเปนรูปธรรม และ
สามารถบอกไดในเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลที่มีการ
จัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถวัดผลได 
อยางตอเนื่อง    

(4) การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู เย็น
เปนสุขเปนการสะทอนเฉพาะเปาหมายสุดทาย
ของการพัฒนา (Ends) โดยจะพิจารณาเชื่อมโยง
ถึงวิธีการ (Means) ตางๆ ที่จะสงผลตอการ
บรรลุเปาหมายความอยูเย็นเปนสุขดวย ซึ่งอาจ
เปนไดทั้งผลการพัฒนาและกระบวนการ วิธีการ
พัฒนาที่เปนปจจัยเอื้อสุขใหไปสูเปาหมายของความ
สุขขั้นสุดทายที่กำหนดไว นอกจากนี้ ในการพัฒนา
ควรคำนึงถึงตัวชี้วัดความสุขทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนการวัดความอยูเย็นเปนสุขของ
คนในสังคมอาจวัดไดจากความสามารถในการ
จัดการ “ความทุกข” ทั้งทางรางกายและจิตใจ ก็นับ
ไดวาเปนการสรางความสุข 
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(5) พัฒนาดัชนีชี้ วัดความอยู เย็นเปนสุขทั้ งในระดับ
ประเทศ และระดับเมือง-ชนบท โดยระดับสังคมไทย จะตองสามารถ
นำไปใชกำหนดและปรับทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบาย
สาธารณะได รวมทั้งกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนวิธีคิดและคานิยมของ
คนในประเทศ ทำใหเกิดคุณคาใหมๆ ซึ่งความทาทายคือ ตองใหเปนดัชนี
ชี้วัดที่เขาใจงายและวัดไดงาย นอกจากนี้ สศช. ยังเห็นความสำคัญที่จะ
มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับเมืองและชนบทในระยะตอไป ทั้งนี้ เพื่อให
ดัชนีสามารถสะทอนความสุขไดอยางเปนรูปธรรมบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตที่แตกตางกันตามกรอบแนวคิดพื้นฐานการ
พัฒนาดัชนีฯ ที่ตองคำนึงถึงภูมิสังคมดวย 

อยางไรก็ตามการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขควรดำเนิน
การในระดับชุมชน1 ใหชุมชนมีวิธีคิด หรือกระตุนใหชุมชนคิด เพื่อ
พิจารณาวาชุมชนมีความสุขหรือยัง โดยเนนไปที่การปฏิสัมพันธของ
คนในชุมชน ระดับการจัดการ และวิธีการแกปญหา และใหชุมชนเปนผู
ดำเนินการเอง และระดับครอบครัว/บุคคล เพื่อเปนตัวชี้วัดที่ทุกคน ทุก
ครอบครัวสามารถเอาไปประเมินตนเองได (Self-Assessment) ซึ่งตัว 
ชี้วัดทั้ง 2 ระดับนี้ ชุมชนและครอบครัว/บุคคลควรจะดำเนินการเอง และ
ไมจำเปนตองเอามารวบรวมเปนตัวชี้วัดระดับประเทศ 
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สศช. เริ่มกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสังคมไทยมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 โดยคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) มอบหมายให สศช. พัฒนาดัชนี
ชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ดวยการประสานความรวม
มือและสรางเครือขายระหวางหนวยงาน องคกร และภาคีที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้มีกระบวนการสำคัญๆ คือการจัดสัมมนา “ความสุขมวลรวม
ประชาชาติและเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เพื่อระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดพื้นฐาน การกำหนดนิยาม  
องคประกอบหลกั องคประกอบยอย และประเดน็การประเมนิ ซึง่ขอเสนอ 
ที่ไดจากการประชุมไดนำไปสูการจัดทำเอกสารรางเบื้องตนการพัฒนา
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และไดนำเสนอเอกสาร 

ดังกลาวในการประชุมทั้ งในระดับกลุมยอยที่
เกี่ยวของโดยตรงกับระดับประเทศในตลอดชวงเวลา
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2549 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
ไดแก 1) การสัมมนา “การพัฒนาดัชนีชี้วัดสังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 
2) การประชุมความคิดเห็นเฉพาะกลุม เรื่อง  
“กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู เย็น
เปนสุขในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 
และ 3) การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติประจำป 
2549 โดย สปรส. ระหวางวันที่ 27-28 ตุลาคม 2549 

นอกจากนี้ สศช. ไดจัดสงแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนา
ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ไป
ยังหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และ
เครือขายการพัฒนาที่เกี่ยวของ จำนวนทั้งสิ้น 158 
หนวยงาน/ คน และไดรับแบบสอบถามฯ กลับคืนมา
ทั้งสิ้น 74 หนวยงาน/ คน คิดเปนรอยละ 46.84  
โดยจำแนกเปน หนวยงานภาครัฐมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 73.68 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมา 
ไดแก รัฐวิสาหกิจ เครือขายการพัฒนา และองคกร
อิสระ ตามลำดับ รวมทั้งไดมีการจัดเวทีระดม 
ความคิดเห็นจากประชาชนจำนวน 16 เวที ในพื้นที่ 
9 จังหวัดครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวย 
ตอขอเสนอเกี่ยวกับภาพรวม องคประกอบหลัก  
ตัวชี้ วัด และเกณฑการวัดของดัชนีชี้ วัดความ 
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และมีขอคิดเห็น 
เพิ่ม เติมในประเด็นตัวชี้ วัดและเกณฑการวัด 
ในบางองคประกอบ ซึ่ง สศช . ไดนำขอคิดเห็น 
ดังกลาว มาพิจารณาประกอบการปรับปรุงเอกสาร  
“การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
ในสังคมไทย”  

 
1 ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของผูคน ทั้งในชนบทและในเมือง ในหมูบานและระหวางหมูบาน อำเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่ง 
 หรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแหลงพื้นที่ 
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ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทำใหสามารถ

กำหนดความหมายของความอยูเย็นเปนสุขจากกรอบแนวคิดพื้นฐาน
และหลักการจัดทำดัชนีดังกลาวขางตนไดดังนี้ “ความอยูเย็นเปนสุข” 
หมายถึง “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
ทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นำไปสูการอยู
รวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุล
ระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

ตามความหมายของความอยู เย็นเปนสุขดังกลาวขางตน  
ไดครอบคลุมทุกมิติของวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยที่บูรณาการเชื่อมโยง
กันจนเกิดภาวะแหงความสุข มีสุขภาวะที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ 
และสติปญญาอยางมีสมดุล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิต
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกตอประโยชนสวน
รวม คิดและทำอยางถูกตองและมีเหตุผล รวมทั้งมีความสามารถในการ
ประกอบสัมมาชีพ ที่นำมาซึ่งรายไดที่พอเพียงกับการจัดหาปจจัยสำหรับ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเองและครอบครัว  
ภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และกระจายการพัฒนา
อยางเปนธรรม ครอบครัวอยูรวมกันดวยความรัก และมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน อยูในชุมชนที่เขมแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีสภาพ
แวดลอมที่ดีมีความปลอดภัย มีระบบนิเวศที่สมดุลเอื้อตอการดำรงชีวิตที่
มีคุณภาพทั้งรางกายและจิตใจ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ รวมทั้ง
ศั กดิ์ ศ รี ความเปนคนเท า เที ยมกันภายใตสั งคมที่ มี วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  
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จากความหมายของความอยูเย็นเปนสุขขางตน สามารถกำหนด
ปจจัยพื้นฐานรวมในการสรางความสุขของมนุษย ซึ่งถือเปนองคประกอบ
หลักของดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทยได 6 องค
ประกอบ ไดแก 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุน 3) ชุมชนเขมแข็ง 
4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 5) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สมดุล และ 6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งไดมีการระดม
ความคิดและรับฟงความเห็นจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อนำมา

วิเคราะหสังเคราะหเปนองคประกอบยอย และนำไป
สูการกำหนดประเด็นการวัดและตัวชี้วัดเพื่อใช
วิ เคราะหบงชี้รายงานสถานการณความอยู เย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทย  

ในการกำหนดคาน้ำหนักคะแนนในแตละ
องคประกอบของดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยนั้น จะใหน้ำหนักความสำคัญในแตละ
องคประกอบเทากัน เนื่องจากความอยูเย็นเปนสุข
เปนการพิจารณาอยางเปนองครวม ยึดหลักความ
สัมพันธระหวางคน สังคมและธรรมชาติที่สมดุล 
และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น ตัวชี้วัดการพัฒนา
ตางๆ ทั้งในดานตัวคน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ 
จึงมีความสำคัญที่ทัดเทียมกัน โดยไมไดกำหนด 
คาความสำคัญขององคประกอบใดมากกวา 
องคประกอบอื่นๆ 

การรายงานผลความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสังคมไทย จะรายงานผลเปนคาคะแนนรอยละที่
ไดจากการคำนวณตัวชี้วัดแตละตัวเปนองคประกอบ
ยอยของความอยูเย็นเปนสุข (6 องคประกอบ) แลว
จึงคำนวณรวมเปนคาดัชนีรวม (Composite index) 
ซึ่งคาคะแนนของตัวชี้วัดแตละองคประกอบและของ
ดัชนีรวมจะสะทอนความอยูเย็นเปนสุขที่ตางกัน 
โดยถาคาคะแนนเพิ่มมากขึ้นแสดงวาสังคมไทยมี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันดีขึ้น และถาคาคะแนน
นอยลงก็แสดงวาสังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันมีนอยลง 
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จากดัชนีชี้วัดความอยู เย็นเปนสุขที่ไดพัฒนาขึ้น เมื่อนำมา
ประเมินสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยแลว พบวา 
ในภาพรวมแมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตยังคงอยูในระดับที่
ไมนาพอใจ เนื่องจากปจจัยพื้นฐานรวมที่สามารถยกระดับขึ้นไปอยูใน
ระดับปานกลางมีเพียงปจจัยเดียวคือ การเสริมสรางสุขภาวะ สวนปจจัย
พื้นฐานรวมดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล รวมทั้งสังคมมีประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ยังอยูใน
ระดับตองปรับปรุง โดยเฉพาะปจจัยพื้นฐานรวมดานครอบครัวอบอุนและ
ชุมชนเขมแข็ง อยูในระดับตองเรงแกไข  

สถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยดังกลาวนี้  
ชี้ใหเห็นประเด็นการพัฒนาบางประการที่จำเปนตองเรงดำเนินการ ไดแก 
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหคนและสังคมควบคูไปกับการ
พัฒนาความรู การเสริมสรางสติปญญา การใฝรูของคนไทยเพื่อกาวสู
สังคมแหงความรูพรอมทั้งเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหแข็งแรงทั้งกาย
และจิตใจ การสงเสริมบทบาทครอบครัวใหเขมแข็งมีสัมพันธภาพที่ดี  
การเสริมสรางความปลอดภัย และสงบสุขใหสังคม การเรงขับเคลื่อนการ
เสริมสรางชุมชนทองถิ่นและประชาสังคมใหเขมแข็ง การเสริมสราง

เศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม 
การควบคุมมลพิษจากแหลงผลิตอยางเขมงวด  
รวมทั้งปรับแนวคิดการใชทุนทางทรัพยากรอยาง
เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การ 
สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักถึงสิทธิ 
หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย  
รับรูและเคารพในสิทธิเสรีของผูอื่น  
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การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย นับ

เปนกาวสำคัญในการพัฒนาเครื่องชี้วัดที่สามารถตอบโจทยการวัดผล
สำเร็จของพัฒนาประเทศที่มุงในเรื่อง “ความสุข” ของคนไดอยางเปน 
รูปธรรม โดยผลการพัฒนาในแตละองคประกอบ ไดแสดงใหเห็นถึง
ประเด็นการพัฒนาที่จำเปนตองเรงดำเนินการ ซึ่งจะนำไปสูแนวทางของ
นโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญตอไป อยางไรก็ตาม ดัชนีชี้วัดดังกลาว 
ยังตองมีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
อาทิ การพัฒนาระบบฐานขอมูลที่จำเปนสำหรับดัชนี การพัฒนาตัวชี้วัด
เพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวชี้วัดที่จะสะทอนประเด็นการวัดในเชิง

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ “รายงานสถานการณความอยูเยน็เปนสขุรวมกนัในสงัคมไทย”. 

เอกสารประกอบการประชุมประจำป 2550 ของ สศช. เรื่อง “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”, 6 กรกฎาคม 2550.  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”. เอกสารประกอบ

การประชุมประจำป 2550 ของ สศช. เรื่อง “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย”, 6 กรกฎาคม 2550. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,  “ดัชนีอยูเย็นเปนสุข...สรางสุขไดอยางไร” เอกสารประกอบการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ, 27 ตุลาคม 2549.   
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “รางการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

ในสังคมไทย”. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มกราคม 2550. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10”  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550. 

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
องคประกอบหลัก คาคะแนน (รอยละ)

2544 2545 2546 2547 2548 2549
1. การมีสุขภาวะ 68.01 68.05 68.80 69.91 70.38 72.27
2. ครอบครัวอบอุน 67.87 66.94 67.27 63.42 59.99 58.75
3. ชุมชนเขมแข็ง 54.32 51.43 55.52 53.82 53.61 54.58
4. เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 60.20 65.84 69.42 69.19 65.75 67.82
5. สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล 56.77 58.10 59.33 63.80 66.08 66.36
6. สังคมมีประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 59.74 58.65 53.05 52.91 58.83 61.17
ภาพรวมดัชนีความอยูเย็นเปนสุข 61.59 62.06 62.91 62.88 62.93 64.04

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
หมายเหตุ :  ระดับดีมาก  =  รอยละ 90.0 - 100.0  ระดับดี  =  รอยละ 80.0-89.9
 ระดับปานกลาง  =  รอยละ 70.0 – 79.0  ระดับตองปรับปรุง  =  รอยละ 60.0 – 69.9
 ระดับตองเรงแกไข < รอยละ 59.9

✤✤✤✤✤ 

คณุภาพหรอืนามธรรมเชน ตวัชีว้ดัดานการมคีณุธรรม 
จริยธรรม ความสมานฉันททางสังคม เปนตน ตลอดจน 
การขับเคลื่อนและสรางเครือขายการมีสวนรวม 
ผลักดันดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคม
ไทย เพื่อใหดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย สามารถใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
แนวคิด และสรางกระแสหลักในสังคมใหมุงสูความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพตอไป 
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