
--
· Iflsoo[jnl~:IFlSl::fvnvO- 2547-2551'
 

,y'fj2J~~~~ tl'3~2J1n.lm'3... 
2547 2548 L 2549 25 n.Vl.51 25 n.'V4.51 

GDP (ru nAl1J~~"hu: Yl"J~lUtJ1Vl) 6,489.8 
7.095.6 7,830.30 8,485.2 9,158.3 

ntJ1v'f1'i'iJ'\T'l (tJ1VlI'i'iJ AUI'i'flU) 101,087.9 109,440.9 120,763.40 128,563.6 138,762.4 

GDP (ru nfP111J~~91U: Yl'U~lU(Pl'fl'iH'l1fM'fl.) 161.0 176.2 206.6 245.5 284.4 

~ltJ1v'f1'i'iJ'\T'l((Pl'iJ~~lf~~'il.1'i'il'\T'lI'i'ilU) 2507.8 2,715 3,186.40 3,720.0 4,309.4 

'1l1fl~lnl~'ll81tJtil'l'lJ'il-.1 GDP (ru nrI1MV1, %) 6.4 
4.5 5.1 4.8 4.5-5.5 .. 

nl~l:NYJU'i''l~ (ru nfP11A"Vl, %) 13.2 10.6 3.8 1.4 6.7 

Il1l'1b'iln'llU (ru ~11'11iNYl, %) 16.3 10.6 3.7 0,5 7.0 

Il1l'1fii (ru nI'111'1-.1Yl, %)... 4.7 10.8 3.9 4.0 6.0 

nl~tJ1tnm'l~ (ru nfP11iN~, %) 62 5.3 3.0 2,7 4.7 .. 
Il1l'1b'fln'llU (ru ~lA1A"V1, %) 6.2 

4.5 3.2 1.4 3.8 

Il1l'1fijtJl~ (ru nI'11f1"Yl, %)... 5.7 
10.8 2.3 10,8 10.0 

m~lrunl~~,,'il'iln~ufilbbfl~tJ1nl~ (m~lru, %) 9.6 3.9 8.5 7.1 5.9 

l;jflrhn1~~-.1'il'fln~ufi1 (Yl'Uil'lU(Pl'flfllil1f M'il.) 94.6 
109.4 127.9 151,2 166.2 

'1llflnnl~'ll!J1IJtil'l (%) 21.6 
152 17.0 18.1 12.0 

'1llflnn1~'ll81tJtil'l (m~lru, %) 8.4 4.3 8.3 72 6.0 

mmrunl'i',h'ih~ufilbbfl~tJ1nl'i' (m~lru, %) 13.4 8.7 2.6 3.5 6.6 

l;jflfhnl'i"\,hbolh~UAl (Yl'Uil'lU(Pl'iJfl 'in f M'iJ.) 93.5 
1176 126.9 139.2 1611 

'1l1fl'i'ln1'i''ll!Jl!Jtil'l (%) 25.7 25.8 7.9 96 15.4 

'1l1fl'i'ln1'i''ll81!Jtil'l (m~lru, %) 12.2 
8.9 0.2 1.5 6.9 

fi)flnl'i'Al (Yl'U~lUV1'iJMnfM'1J.) 1,5 
-8.3 10 120 5.1 

V1fluru~b~Ut'1~Yl'(Pl (Yl'U~lUV1'fJflfllf M'iJ.) 1, ~ 
2.8 -7.6 2.2 14.9 8.6 

fi)flU'1!~b~U~~Yl'(PlI'i'iJ GDP (%) 1.7 -4. 1.0 6.1 3.0 

C1Ub¥l'fJ (%) 

r;)"Jlt1'i'1fP11~tJ1tnA 2.7 
4.5 4.7 2.3 3.2-3.7 

GDP Deflator 3.2 4.5 5.0 2.7 3.2-3.7 

'1l1fl'i'1 n1 'i'rJl-.1"lU 2.0 1.8 1.5 1.4 1.5 

vim :iltXn-nuAru:;nn~n1~I9J.I'Uln1Hl'lr11'<jn"LLI'l:;~-.1A~LL'I-i-3'l11~.. 
'1unm'VIll,l 11 Reinvested earnings has been recorded as part of FDI In Financial account, and its contra entry recorded as Income 

on equity in current account. 



1 "IIUm''Itl~''U 

m~ii~1uti1 

- nUnu,r~~I"1 (tl1V1II'1w1l) 93.662 96.138 95,738 97,912 102,484 105.654 109,343 113.548 117,094, 

ti'Plt1n1rSl~IU'lh (fr'flEJIl:;) 93.7 94.2 94.9 96.5 96.7 97.2 97.6 98.0 98.1 

ti'mln1r~I~~IU (fr'flEJIl::) 4.2 3.6 3.3 2.4 2.2 2.1 1.8 1.5 1,4 

r.ilU1U~;h\I~I1.l()hr::(lju(yh~IUU~EJn~1 35'" "U ~Yi1~~"l:;';I~IUl~~) 1,201 1.045 883 783 697 787 754 578 597 

'1"mw 
!l(ii11n1n~utl1!J (l'i'flU1::"nmUI'IU) 1,654.80 1.714.02 1.783.38 1,809.63 1,845.04 1,798.06 1,878.92 2.079.57 

ti'(ii11tl1!J;;1!JLrl'lhJ~Pll'itJ(l'i'flU1:;' mu,,,ul'lu) 

1\l'fl~'fInl'IEJ (Im1~) 67.00 72.33 80.39 98.98 101.67 107.05 114.31 124.38 

\.l1h 250.20 291.84 31767 391,45 451.45 503.10 530.75 681.53 

1U1l-l11U 218.90 257.59 277.71 340.95 380.75 444.16 .190.53 586.82 

- 1'111~~"I 216.60 259.02 287.50 340.99 389.83 477.35 544.05 659.57 

1'11,~tjIllUn~"m~IIlI~Pl~Yii1.lr:;"'Yil-llltJU (l'i~tl1::'111mlLl'lUI'IU) 30.30 32.32 32.91 38.12 39.33 3893 42.02 45.62 

1'111~tjl'ltJn~Yi1~~11~nJ ("::lVlflU'1l11~nJ) (IIim.l1::'111nml'lUI'IU) 8,40 9.24 8.43 12.17 13,41 13.54 14.83 15.86 

"m~tjI'lUn~"lnLrI'lUr::"'V1/1'I1'~ll'1rEJIII (lIifll.!1::'111mlLllUAU) 59.70 65.29 6262 66.21 62.45 64.64 59.69 6489 

1l11::llUru1UYi1~~()lLll'l::"1~~nn~ (P1'ilUr:;'111ml'1UI'1"1) 33,42 34.46 35.57 33.97 37.13 3590 37.64 42,41 

2.f1?1U,rUfI~m~~f1u 

f1?1Ulf~U,!,,'lUtf~I'IU (oiflUr:;'111nnll'1\lI'l\l) 

!l1ll11nl1(iilEJ~1EJtlW\m~nlr'ln'llVll~Un 18.7 20.9 22.9 21.3 20.6 202 19.8 

\\'!i1~1UI'I~tJ1::11bhEJIIi'flVlf'llEJ1U 061 109.2 105.6 109.7 106.0 106.5 122.0 122.2 115.9 

i1V1111"11'1~:til'l11~n1!J u,l'l::mi'l 539 55.8 56.7 60.5 71.5 71.5 73.5 69.3 62.6 

i\'1i\~1"11'1~!J1ll'1Yi~1i\ 386.3 420.7 438.6 422.8 261.4 116.5 160,4 176.5 225.0 
.,. 0IIII q .J" 4 ~ ,_~ ..l 
1'1l!JIl:;'!Ifl~I'I!i1Lli\nILl'l::l!J11'11UVlm:;Yi11'111~~!i1'111111'ilI'1~,Yi~l-lIJlil'~~n 13.64 18.57 17.22 15.68 15.16 13.83 1208 11.85 12.92 

",ILi:lUI'I~lli\!J"nlU;;n'l~'K1tJr::I"1i'\ 

3.f1?1UltJUtl~Uflt:Wq;iM~U'IItl~f1U 

m~ifUMtl~!1iJnJ11'1 

r.ilU1UL1tNl''fI~~tlU (J'il~) 13,886 11,037 14,055 23,212 27,583 21.920 18,302 18,677 20,483 

- tl1"1 1111'111 ;i~u 7,060 3.829 3,422 2.068 2,040 2,249 3,421 2,875 2,667 

- ~"I:lilLll'l::u1n1r 424 771 1,775 2.026 2,602 3,221 3,089 2,059 1,937 

- n111~1=tC\.mh~1 462 590 490 373 389 735 704 673 1,187 

~IU'llI~"'tJ[;hu 1166Mn1=tl.jf'<!n!Jl-l~I!J 5,940 5.847 8,368 18,745 22,552 15.682 11.026 12.984 14,599 

n11'jltlIllNU,l'l::1ll1l1111U.UUPlN 33 62 86 93 

m~Hi?fl1'lui?///lht:-il?U 

";'U1Ul.h:;·]lnr~H Internet (~'Wl\l) .5 2.3 3.5 4.8 6.0 7.0 7.1 8.5 9.3 

4 ~~u?"fitlU 

lf1~tlU///~rJ 

mmcumr14fl'11nl'1i:i (ii,\l(/(\l) 13.24 17.77 29.33 33.38 2690 29,49 31.70 30.80 30.40 

<ilU'1U~tl1!J~d'iV1",nl'11 ';l:!!lUlllt1!J (1'11.1) 4,536 4,224 5.042 5,213 5.029 2,717 1.640 1,452 1.586 

<i'lU1U~L~!J~(ii~LnV1'lln",m~U(ii11tl (1'11.1) 34 21 15 10 9 10 o o 
'IIrJt 

mr~~1ll'lJldiLnl1'~uf1l.J1:;1Y11\ (ii'U;lU) 13.82 13.93 14.10 ',4.32 4.32 1458 14.31 1463 14.85 

n11~~"'lJtl:;~lnV1;"I1unVl~ (ii,Up1U) 3.28 333 3,40 3.51 3.41 3,41 3.03 3.09 3.24 

1'11'~l'l1lJ11nlUn11rh4'I1''!Itl::u.uuQn~'!Iinl:!cu:: 1unY'~. (iilU~\l) 320 3.30 3.36 3,48 3.37 3,41 3.03 309 3.24 

ill~lCU'j'fl~ L~!J!lUPln!J'ii1l.J1::L1'lt'l (l'i'\l~"I) 1.60 1.60 1.68 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.80 

UIt;;I!It11~tl1m" 

illmcun,ru~fl!Jih'lll'llfUfl"l1111fl~n1'D1'I(~III;ni",\.l1) 2.4 2.3 25 2.6 2.7 

I'ilL\l~!J~1J'lJU1I'1L~nn~1 10 bJl'ITfl"l (24 i~~~) ~f\n IlU~. 60.6 56.1 .10.5 49.4 54.5 59.8 40.6 43.3 

(U1\1CU~"I;ii1ltnu f1V1lJ ) 
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บทนำ
ระบบบัญชีประชาชาติ เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับการพัฒนาของประเทศ 

โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวัสดิการหรือผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่แต่ละสถาบันได้รับ รวมทั้งใช้เป็น

เครื่องชี้วัดอื่น ๆ ได้ด้วย ข้อมูลบัญชีประชาชาติสามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เช่น การ

ผลิต การบริโภค การลงทุน รายได้และการออมของประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยบัญชีต่างๆ ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง

ทั้งที่เป็นอนุกรมเวลา (Time series) และภาคตัดขวาง (Cross section) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในช่วงแต่ละรอบบัญชี  

นอกจากนี้ยังสามารถนำบัญชีประชาชาติไปวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ได้อีกหลายประการ เช่น การจัดทำบัญชีสังคม (Social 

Accounts Matrix : SAM) และการจัดทำบัญชีบริวาร (Satellite Accounts) ในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะเรื่องและเป็น

ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติให้มีความทันสมัย ถูกต้องและน่าเชื่อถือ จึงได้มีการพัฒนาระบบบัญชีเข้าสู่ระบบใหม่ที่

เรียกว่า “1993 SNA System of National Accounts” ซึ่งเป็นระบบล่าสุดที่มีการพัฒนาร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ 

IMF OECD World Bank EUROSTAT และองค์กรสหประชาชาติ เพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใหม่ๆ ได้

อย่างครบถ้วนรวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรของแต่ละประเทศด้วย  

 

บัญชีประชาชาติระบบใหม่  
เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาของประเทศ 

นางสาววรรณภา คล้ายสวน 

สำนักบัญชีประชาชาติ 

4-88 mac1.indd   80 4/9/08   11:19:30 AM
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กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
ระบบบัญชีประชาชาติ  (System of National 

Accounts :SNA) หมายถงึ ระบบบญัชทีีม่กีารนำบญัชเีศรษฐกจิ

หลายๆ บัญชีมาเชื่อมต่อกันเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ผ่าน

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งที่แสดงข้อมูลการไหลเวียน 

(Flow) ของธุรกรรมกิจที่เกิดขึ้นในหนึ่งรอบบัญชี ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในช่วงเวลาต่างๆ  และการแสดงข้อมูลยอดคงเหลือ (Stock) 

ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้เห็นภาพความมั่งคั่งที่มีอยู่

ทั้งหมด ณ จุดเวลานั้น เช่น ณ สิ้นงวดบัญชี เป็นต้น ซึ่งแต่ละ

บัญชีทั้ง Flow และ Stock จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง

สถาบันและระหว่างบัญชีต่างๆ ในระบบ โดยการจัดทำบัญชี

จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่สมดุลกันระหว่าง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น ที่ยึดหลักทฤษฎีบัญชีคู่   

(T- account) ซึ่งเน้นการแสดงด้านเดบิต (Debit) และเครดิต 

(Credit) เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของทรัพยากร (Resource) 

และมีการใช้ไป (Uses) ในกิจกรรมใดโดยผ่านกลไกของภาค

สถาบันในระบบเศรษฐกิจ  

องค์ประกอบหลักของระบบ SNA ประกอบ

ด้วย 3 กลุ่มบัญชี คือ  ส่วนที่ 1 บัญชีกระแส หรือบัญชี

หมุนเวียน (Current Account) ส่วนที่ 2 บัญชีสะสม 

(Accumulation Account) และ ส่วนที่ 3บัญชีงบดุล 

(Balance Sheet) สำหรับการบันทึกมูลค่าในกลุ่มบัญชีส่วนที่ 

1 และบญัชสีว่นที ่2 จะเปน็การบนัทกึมลูคา่การดำเนนิธรุกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ไหลเวียน (Flow) ของธุรกรรมในระหว่างปี   

ส่วนบัญชีที่ 3 จะบันทึกมูลค่าในรูปของสต็อก (Stock) ซึ่งจะ

แสดงมูลค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติจะบันทึกมูลค่า   

ณ สิ้นปี ซึ่ งการบันทึกบัญชี ในแต่ละส่วนจะแสดงถึง  

รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1. บัญชีกระแส หรือบัญชีหมุนเวียน 

(Current Account) เป็นการแสดงบัญชีการผลิตสินค้าและ

บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา มีการแสดงการกระจายรายได้

ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและการใช้ไปของรายได้เพื่อจุด

ประสงค์ในการบริโภคหรือการออม โดยมีองค์ประกอบบัญชี

หลักคือ 

1. บัญชีการผลิต (Production accounts) เป็นการ

แสดงบัญชีผลผลิตสินค้าและบริการที่ เกิดขึ้นในระบบ

เศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายขั้นกลาง (Intermediate consumption) 

และสมดุลบัญชีทั้งสองด้านด้วย “มูลค่าเพิ่มเบื้องต้น (Gross 

Value Added) ” ถ้าหากมีการหักการบริโภคสินค้าทุนหรือค่า

เสื่อมราคา จะได้  ”มูลค่าเพิ่มสุทธิ (Net Value Added)”  

2.  บัญชีแสดงการกระจายรายได้และการใช้จ่าย 

(Distribution and use of income accounts) เป็นบัญชีที่

แสดงการได้มาของรายได้ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากมูลค่าเพิ่ม 

(Value added) ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้น ได้ถูกกระจาย

เป็นรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต และนำไปสู่การใช้จ่าย

เพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งประกอบด้วยบัญชีย่อย ๆ ดังนี้ 

 • บัญชีการกระจายรายได้ขั้นต้น (Primary 

distribution income account) เป็นบัญชีที่แสดงแหล่งที่มา

ของรายได้ (Generation of income) และการจัดสรรรายได้ 

(Distribution of income) ให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตที่

เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายการสมดุลบัญชีทั้ง

สองด้านระหว่างที่มาและการใช้ไปของรายได้คือ “กำไรส่วน

เกินของผู้ประกอบการ (Operating surplus/mix income)” 

 • บัญชีการกระจายรายได้ขั้นที่สอง (Secondary 

distribution of income account) เป็นบัญชีแสดงการได้มา

ของรายได้ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งเงินโอนที่อยู่ใน

รูปตัวเงิน (Transfer in cash) ที่ได้รับจากภาคสถาบันต่างๆ ทั้ง

ภายในประเทศและภาคต่างประเทศ โดยมีรายการสมดุลบัญชี

ทั้งสองด้านระหว่างรายรับและรายจ่าย คือ “รายได้ที่พึงจับ

จ่ายใช้สอย (Disposable income)” 

 • บัญชีการกระจายรายได้ที่ ไม่ เป็นตั ว เงิน 

(Redistribution of income in kind account) เป็นบัญชีที่

แสดงการโอน (Transfer) ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน คือ 

สวัสดิการในรูปสิ่งของ (in kind) ได้แก่ สินค้าและบริการ
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ประเภทต่างๆ ที่ให้ฟรี เช่น ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า เป็นต้น ให้กับ

สถาบันเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น สถาบันรัฐบาลช่วยเหลือสถาบัน

ครัวเรือนในกรณีน้ำท่วม โดยบริจาคเครื่องนุ่มห่ม อาหาร ที่อยู่

อาศัย เป็นต้น โดยมีรายการสมดุลบัญชีทั้งสองด้านระหว่าง

ที่มาและใช้ไปของรายได้คือ “ รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยที่ปรับ

การโอนที่เป็นสิ่งของแล้ว (Adjusted disposable income)” 

 • บัญชีการใช้รายได้ (Use of income account) 

เป็นบัญชีที่แสดงการจัดสรรรายได้ที่พึงจับจ่ายใช้สอยเพื่อการ

อุปโภคและบริโภคขั้นสุดท้าย เป็นรายได้สุทธิที่แต่ละภาค

สถาบันสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่าง

แท้จริง และส่วนที่เหลือเก็บไว้สำหรับการออม โดยมีรายการ

สมดุลบัญชีทั้งสองด้านระหว่างที่มาและใช้ไปของรายได้คือ 

เงินออม (Saving)” 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีสะสม (Accumulat ion 

Account) เป็นบัญชีที่แสดงการไหลเวียนของธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยจะบันทึกการได้มาและการ

จำหน่ายออกไปของสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน และสินทรัพย์

ทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินอัน

เนื่องมาจากปริมาณและราคาของภาคสถาบันต่างๆ โดยมี  

องค์ประกอบบัญชีหลักคือ 

1. บัญชีทุน (Capital Accounts)  เป็นบัญชีที่แสดง

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน (Non - 

financial assets) ที่ได้มาและการจำหน่ายไปในระหว่างปี เช่น 

สินทรัพย์ถาวร (Fixed assets) ประเภทสิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร

เครื่องมือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible fixed 

assets) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural resources) เช่น แร่ธาตุ และป่า

ไม้ เป็นต้น โดยมีรายการสมดุลบัญชีทั้งสองด้านระหว่างแหล่ง

ที่มา (Resource) ซึ่งประกอบด้วยเงินออม และค่าเสื่อมราคา 

และการใช้ไป (Uses)  คือ “การให้ยืมหรือต้องการกู้ (Net 

lending (+) / net borrowing (-) )”  ถ้า net lending (+) 

แสดงว่า ภาคสถาบันนั้นๆ มีเงินออมมากพอที่จะให้สถาบันอื่น

กู้ยืมได้ แต่ถ้าสมดุลเป็น net borrowing (-) แสดงว่า ภาค

สถาบันนั้นๆ มีเงินออมไม่เพียงพอที่จะดำเนินธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจต้องไปกู้ยืมจากภาคสถาบันอื่นๆ เป็นต้น 
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2. บัญชีการเงิน (Financial Accounts) เป็นบัญชีที่

แสดงแหล่งที่มาและการใช้ไปของสินทรัพย์และหนี้สินทางการ

เงินที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยผ่านเครื่องมือทางการเงิน

ประเภทต่างๆ เช่น เงินสด เงินฝาก หุ้น พันธบัตร เงินกู้ เป็นต้น 

3. บัญชีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ 

(Other changes in assets account)  ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ (Changing in Volume of 

asset accounts) เช่น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้

สินทรัพย์ถูกทำลายส่งผลทำให้ปริมาณสินทรัพย์ลดลง เป็นต้น 

และการเปลี่ยนแปลงในเชิงราคาที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี 

(Change in price of asset accounts) 

 

ส่วนที่ 3. บัญชีงบดุล (Balance Sheets) เป็น

บัญชีที่แสดงถึงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และความมั่งคั่ง

สุทธิของประเทศในภาคเศรษฐกิจ โดยจะแสดงความสัมพันธ์

ของมูลค่า ณ ต้นปี (Opening balance sheet) มูลค่าการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (Change in balance sheet) และ

มูลค่า ณ สิ้นปี (Closing balance sheet) บัญชีงบดุลของ

ประเทศก็เหมือนกับบัญชีงบดุลของบริษัทที่มีการแสดงถึง

สถานภาพของสินทรัพย์ หนี้สินและความมั่งคั่งสุทธิ  

นอกจากนี้ตามระบบ 1993 SNA ยังสามารถแสดง

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการโดยสถาบันต่างๆ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งภายในประเทศและภาคต่าง

ประเทศ คือ  

1)  สถาบันธุรกิจที่มิใช่ทางการเงิน (Non –Financial 

Corporation Institution)  

2) สถาบันธุรกิจทางการเงิน (Financial Corporation 

Institution)  

3)  สถาบันรัฐบาล (General Government 

Institution)  

4)  สถาบันครัวเรือน (Household Institution) 

5)  สถาบันที่ไม่แสวงหากำไรที่บริการครัวเรือน (Non-

Profit Serving Household Institution) 

6) ภาคต่างประเทศ (Rest of the world) 

โดยมีรูปแบบตารางสมดุลระหว่างแหล่งที่มาและการ

ใช้ไปของทรัพยากรทั้งระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

 4 

นอกจากนี้ตามระบบ 1993 SNA ยังสามารถแสดงธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ดําเนินการโดย
สถาบันตางๆ และความสัมพันธระหวางกันทั้งภายในประเทศและภาคตางประเทศ คือ  

1)  สถาบันธุรกิจที่มิใชทางการเงิน (Non –Financial Corporation Institution)  
2) สถาบันธุรกิจทางการเงิน (Financial Corporation Institution)  
3)  สถาบันรัฐบาล (General Government Institution)  
4)  สถาบันครัวเรือน (Household Institution) 
5)  สถาบันที่ไมแสวงหากําไรที่บริการครัวเรือน (Non-Profit Serving Household Institution) 
6) ภาคตางประเทศ (Rest of the world) 

โดยมีรูปแบบตารางสมดุลระหวางแหลงที่มาและการใชไปของทรัพยากรทั้งระบบเศรษฐกิจ ดังนี ้
ตารางที่ 1  รูปแบบบัญชีสมดุลตามระบบ 1993 SNA 

 
Goods and 
Services
 

Rest of 
the 

world
 

Total 
economy
 

Institutional 
sectors 

Transaction
s balancing 

items, 
assets and 
liabilities 

Institutional 
sectors 

Total 
economy
 

Rest of 
the 

world
 

Goods and 
Services 

I. Current accounts            
Uses                 Resources 

 
                 

II. Accumulation accounts           
                 

III. Balance sheets accounts           
                 

Source: System of National Accounts 1993 
 

รูปแบบการนําเสนอรายงานเพื่ออธิบายภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ จากตารางที่ 1  

ดานแนวตั้ง  

 การแสดงความสัมพันธระหวางการลงบัญชีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของแต ละภาคสถาบัน 
(Institution) ภายในประเทศและภาคตางประเทศ (Rest of the world)  

 ภาคสถาบันภายในประเทศ 5 ภาค คือ ธุรกิจที่มิใชการเงิน ธุรกิจการเงิน ครัวเรือน รัฐบาล 
และสถาบันไมแสวงหากําไรที่บริการครัวเรือน  

 ภาพรวมภายในประเทศ 
 ภาคตางประเทศ 
 ภาพรวมของประเทศ 
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รูปแบบการนำเสนอรายงานเพื่ออธิบายภาพรวมทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จากตารางที่ 1  

 

ด้านแนวตั้ง  

➊ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลงบัญชีการ  

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละภาคสถาบัน (Institution) 

ภายในประเทศและภาคต่างประเทศ (Rest of the world)  

❷ ภาคสถาบันภายในประเทศ 5 ภาค คือ ธุรกิจที่มิใช่  

การเงิน ธุรกิจการเงิน ครัวเรือน รัฐบาล และสถาบันไม่

แสวงหากำไรที่บริการครัวเรือน  

❸ ภาพรวมภายในประเทศ 

❹ ภาคต่างประเทศ 

➎ ภาพรวมของประเทศ 

 

ด้านแนวนอน  

❻ และ ❼ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  

บัญชีตามหลักทฤษฎีบัญชีคู่ หรือที่เรียกว่า T account ที่ด้าน

ขวามือแสดงแหล่งที่มา (Resources) และด้านซ้ายมือแสดง

การใช้ไป (Uses) และจะมีการสมดุล (Balancing item) 

ระหว่างกิจกรรมภายในของแต่ละบัญชี  

❽ ❾ ❿ องค์ประกอบของบัญชี 3 ส่วน 

การนำเสนอข้อมูลตามระบบใหม่จะเน้นความต่อเนื่อง

ของบัญชีเป็นลำดับไป (Sequence of accounts) และขณะ

เดียวกันสามารถแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างบัญชี 

โดยเริ่มต้นจากบัญชี  I. Current account  ที่ประกอบด้วย 

บัญชีการผลิต (Production account) และบัญชีการกระจาย

และใช้รายได้ (Distribution and use of income accounts) 

ดังนั้นความสัมพันธ์ของ 2 บัญชีคือ บัญชีการผลิต 

(Production accounts) ที่แสดงมูลค่าผลผลิต (Gross 

output) การใช้จ่ายขั้นกลาง (Intermediate cost) ที่เหลือเป็น

มูลค่าเพิ่ม (Value added) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิต  

ดังนั้นมูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวสมดุลของบัญชีการผลิต ที่

จะส่งผ่านไปยังบัญชีต่อไปคือ บัญชีการกระจายและใช้รายได้ 

ในรายการแหล่งที่มาของรายได้ (Resource) และจะมีการ

กระทบยอดเพื่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละบัญชีพร้อมทั้ง

เชื่อมโยงไปสู่บัญชี II. Accumulation accounts ที่ประกอบ

ด้วยบัญชีทุน (Capital account) บัญชีการเงิน (Financial 

account) และบัญชีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ (Other 

change in assets account) ปิดท้ายด้วยบัญชี III บัญชีงบดุล 

(Balance sheet) ที่แสดงสถานภาพของสินทรัพย์ หนี้สิน และ

ความมั่งคั่งสุทธิ ณ สิ้นปี ของภาคสถาบันต่างๆ และของ

ประเทศ 

 

การพัฒนาการจัดทำบัญชีระบบใหม่
(1993SNA)ของสศช.

ปัจจุบัน สศช. โดยสำนักบัญชีประชาชาติได้ศึกษา

กรอบแนวคิด คุ้มรวม วิธีการวัด และได้ทดลองปรับเปลี่ยนวิธี

การจัดทำจากระบบเก่า คือ ระบบ 1968 SNA ไปสู่ระบบใหม่ 

1993 SNA ในบางส่วนแล้ว โดยมีแผนการศึกษาเป็น 2 ระยะ 

คือ  

ระยะที่ 1 (ปี 2550) ทำการศึกษารายละเอียดใน

กรอบแนวคิด (Concept) ขอบเขต (Scope) การจำแนก

รายการ (Classification) และทดลองจัดทำบัญชีต่างๆ โดยยัง

คงวัดค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจตามกรอบคุ้มรวมเช่นเดียวกับ

อนุกรมเดิม เริ่มจากปี 2543-2548 ใน 2 มิติ คือ มิติบัญชีหลัก 

2 บัญชี คือ บัญชีกระแส (Current Accounts) และบัญชี

สะสม (Accumulation on Accounts) และอีกมติหนึ่งคือแยก

ระดับภาพรวมทั้งประเทศเป็น 6 สถาบันตามที่กล่าวมาแล้ว 

ระยะที่ 2 (ปี 2551 - 2552) ปรับปรุงผลการจัดทำ

เบื้องต้นในระยะที่ 1 และเพิ่มคุ้มรวมการวัดค่ากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจรายการสินค้าและบริการประเภทใหม่ๆ แล้วทำการ

กระทบยอดบัญชีทั้งระบบ 
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ผลการศึกษาตามระบบ 1993 SNA
เบื้องต้น

1. สถานภาพข้อมูล จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ยัง

ขาดข้อมูลสนับสนุนในรายละเอียดอีกมาก โดยเฉพาะประเด็น

ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ด้านกรอบแนวคิด (Concept)  

  • การวัดมูลค่าการผลิต ณ ราคาประจำปี 

(Current market price) ตามระบบ 1993 SNA ควรใช้ราคา

พื้นฐาน (Basic prices)1 ซึ่ง สศช.ยังไม่สามารถประมาณค่า

ได้ เนื่องจากขาดรายละเอียดข้อมูลด้านภาษีของแต่ละ

กิจกรรมการผลิต ดังนั้นยังคงประมาณค่า ณ ราคาผู้ผลิต 

(Producers prices) เหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

  • การประมาณมูลค่าผลผลิตของกิจกรรม

ตัวกลางทางการเงิน ซึ่งระบบ 1993 SNA  แนะนำให้ใช้วิธีการ

วัดแบบ Financial Intermediation Services Indirectly 

Measured (FISIM2) ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผล

กระทบกับการวัดค่าของธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของ

ประเทศที่ใช้บริการของธุรกิจการเงิน จึงต้องมีการพิจารณา

อย่างรอบคอบอีกระยะหนึ่งก่อนนำมาใช้ปฏิบัติจริง 

 1.2 ด้านคุ้มรวม (Coverage) การดำเนินงาน

ศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถครอบคลุมกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้

ครบถ้วนตามที่ระบบ 1993 SNA กำหนดไว้ เนื่องจากยังไม่

สามารถรวบรวมข้อมูลได้ เช่น ด้านการผลิต (Production) ยัง

ไม่ครอบคลุมกิจกรรมผิดกฎหมายและธุรกิจนอกระบบ 

(Informal sector) เช่น ยาเสพติด การค้าของเถื่อนและหาบเร่

แผงลอย เป็นต้น และด้านการสะสมทุนถาวร (Gross fixed 

capital formation)  ยังไม่ได้นับรวมรายการทรัพย์สินบาง

ประเภท ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรเครื่องมือทางการ

ทหารที่พลเรือนร่วมใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้น อาวุธ และ

ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศยังไม่สามารถ

ประมาณการได้เช่นกัน เนื่องจากข้อมูลนี้ถือเป็นความลับที่

เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ยังต้องรวมสิ่งของ

ที่มีค่า (Valuable) เช่น ภาพวาด และวัตถุโบราณ สินทรัพย์

ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ค่าการลงทุนที่เกี่ยวกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software) ของภาคธุรกิจ 

และการลงทุนในการสำรวจแร่ (Mineral exploration) ด้วย 

2. ผลการจัดทำบัญชีและกระทบยอดเบื้องต้น 

จากการทดลองจัดทำครั้งนี้สามารถจัดทำได้เฉพาะบัญชี

กระแส (Flow) เท่านั้น ยังไม่สามารถจัดทำบัญชีสต็อก 

(Stock) หรือบัญชีงบดุลแห่งชาติได้ ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อเนื่อง

ไปอีกระยะหนึ่ง โดยผลการจัดทำบัญชีต่างๆ ตามระบบใหม่

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 บัญชีการผลิต (Production Accounts) ในปี 

2548 มีผลผลิตรวม (Gross Output) 14,765,053 ล้านบาท 

หักเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (Intermediate consumption) 

8,456,169 ล้านบาท บวกภาษีหักด้วยเงินอุดหนุน 779,258 

ล้านบาท ที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มเบื้องต้น (Value Added, 

gross) 7,088,142 ล้านบาท หักค่าเสื่อมราคา (Consumption 

of Fixed Capital) ที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มสุทธิ (Value Added, 

net) 6,160,757 ล้านบาท 

 2.2 บัญชีการกระจายรายได้ และการใช้จ่าย 

(Distribution and use of income accounts) ในปี 2548 มี

รายละเอียด ดังนี้ 

  • บัญชี ก ารกระจายรายได้ ปฐมภูมิ 

(Primary Distribution of Income Accounts) ประกอบด้วย   

1	 เป็นราคาผู้ผลิต (Basic prices) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีการผลิต และบวกเงินอุดหนุนที่ได้รับ 
2 การคิดค่าดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่ยึดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง “reference rate” ซึ่งเปลี่ยนจากวิธีการคิดจากเดิมที่คำนวณจากส่วนต่าง 
	 ของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย หรือที่เรียกว่า Imputed bank service charge	
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   ✦ บัญชีแหล่งที่มาของรายได ้ (Generatio

n of income account) มีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการผลิต โดย

แบ่งเป็นค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of 

employees) จ่าย 2,077,323 ล้านบาท ภาษีการผลิตและ

ภาษีอากรขาเข้าที่จ่ายให้แก่รัฐบาลหักด้วยเงินอุดหนุนการ

ผลิตรับจากรัฐบาล (Taxes on production and imports less 

subsidies) รวม 813,269 ล้านบาท ที่เหลือคือส่วนกำไรและ

อื่นๆ สุทธิ (Operating surplus, net) 3,270,165 ล้านบาท 

   ✦ บัญชีการจัดสรรรายได้ปฐมภูมิ   

(Allocation of primary income account) เป็นการจัดสรร  

รายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีส่วนร่วมในการผลิต  

ทั้งทางตรงและโดยอ้อม แบ่งเป็นค่าตอบแทนแรงงานรับ 

(Compensation of employees) 2,125,033 ล้านบาท ภาษี

การผลิตจากการผลิตและภาษีอากรขาเข้าที่รัฐบาลได้รับหัก

ด้วยเงินอุดหนุนจ่ายให้แก่ภาคการผลิต 813,269 ล้านบาท 

รายไดจ้ากทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net property income) เชน่ ดอกเบีย้ 

(Interest) เงินปันผล (Dividends) เงินกำไรที่นำมาลงทุนต่อ 

(Reinvested earnings on direct foreign investment) ราย

ได้จากการถือครองกรมธรรม์ของการทำประกัน (Property 

income attributed to insurance policyholders) และรายได้

จากการให้เช่าที่ดิน (Rent) สุทธิ รวม 217,016 ล้านบาท ที่

เหลือคือรายได้ขั้นปฐมสุทธิ (Net primary income) 

6,425,483 ล้านบาท 

  • บัญชี ก ารกระจายรายได้ ทุ ติ ยภู มิ 

(Secondary distribution of income) ประกอบด้วย บัญชีที่

แสดงเงินโอน (Current transfer) รับและจ่ายระหว่างภาค

สถาบัน ประกอบด้วย ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากรายได้ ภาษีจาก

การถือครองทรัพย์สิน และภาษีอื่น ๆ (Current taxes on 

income, wealth, etc.) รวม 479,458 ล้านบาท เงินสมทบที่

นายจ้างและลูกจ้างจ่ายให้แก่กองทุนเกี่ยวกับการประกัน

สังคม (Social contributions) 284,575 ล้านบาท ผล

ประโยชน์ทางสังคมที่มิใช่การให้ที่อยู่ในรูปสิ่งของหรือบริการ 

(Social benefits other than social transfers in kind) 

144,615 ล้านบาท และเงินโอนอื่น ๆ (Other current 

transfers) 399,209 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือรายได้ที่สามารถ

พึงจับจ่ายใช้สอยได้สุทธิ (Net disposable income) 

6,425,483 ล้านบาท 

  • บัญชีการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 

(Redistribution of Income in kind accounts) พบว่าในปี 

2548 มูลค่าสินค้าและบริการเพื่อสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลและ

องค์กรไม่แสวงหากำไรให้บริการครัวเรือนจัดหาให้ครัวเรือน

โดยไม่คิดมูลค่า (Social transfers in kind) เช่น การให้บริการ

ทางการแพทย์ บริการการศึกษา และการให้สิ่งของในรูป

อาหาร เครือ่งนุม่หม่ ยารกัษาโรค ในกรณนีำ้ทว่มและภยัธรรมชาติ

อื่นๆ เป็นต้น รวม 583,207 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้พึงจับ

จ่ายใช้สอยที่ได้หักมูลค่าการโอนที่ เป็นสิ่งของแล้ว (Net 

adjusted disposable income) 6,425,483 ล้านบาท 

  • บัญชีการใช้จ่าย (Use of Income) พบว่า

ในปี 2548 มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้าย

และเงินออม ประกอบด้วย  

  • บัญชีการใช้จ่ายจากรายได้พึงจับจ่าย

ใช้สอย (Use of disposable income account) การใช้จ่าย

เพือ่การบรหิารและบรกิารสาธารณะ (Collective consumption 

expenditure) ของรัฐบาลรวม 458,853 ล้านบาท และการใช้

จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ครัวเรือน (Individual consumption 
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expenditure) 4,631,861 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินออมสุทธิ 

(Saving) 1,334,769 ล้านบาท 

   ✦ บญัชกีารใชจ้า่ยจากรายไดพ้งึจบัจา่ย  

ใช้สอยที่ปรับด้วยมูลค่าการโอนที่เป็นสิ่งของแล้ว (Use of 

adjusted disposable income account) ประกอบด้วยการ

บริโภคที่แท้จริงของครัวเรือนและเงินออมสุทธิ (Saving) 

1,334,769 ล้านบาท 

2.3 บัญชีสะสม (Accumulation Accounts) พบว่าใน

ปี 2548  

  • บัญชีทุน (Capital account) มีการสะสม

ทุนถาวร (Gross fixed capital formation) 2,053,097 ล้าน

บาท ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ (Change in inventories) 

178,592 หักค่าเสื่อมราคา และการโอนเพื่อการลงทุน 

(Capital transfers) คงเหลือเป็นการให้ต่างประเทศยืมสุทธิ 

65,042 ล้านบาท 

  • บัญชีการเงิน (Financial Accounts)   

มีธุรกรรมแสดงการได้มาและการใช้ไปหรือการไหลเวียนของ

เงนิทนุในระบบเศรษฐกจิ ระหวา่งภาคสถาบนัตา่งๆ ในประเทศ 

และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ในรูปเครื่องมือ

ทางการเงินประเภทต่างๆ โดยในปี 2548 มีการกู้ยืม  

ต่างประเทศสุทธิ (Net lending) เท่ากับ 117,030 ล้านบาท 

 

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก ร ะบบบัญชี
ประชาชาติ1993SNA

การพัฒนาบัญชีประชาชาติตามระบบใหม่  1993 SNA 

จะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลบัญชีประชาชาติไปใช้

เป็น เครื่ องมือวิ เคราะห์ เชิ ง โครงสร้างและการติดตาม

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างกว้างขวางและมีความ

หลากหลายยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับระบบเดิม โดยเฉพาะเมื่อ

พิจารณาในมิติต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย 

มาตรการ และการวางแผนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน

ระยะสั้ นและระยะยาวที่มีความแม่นยำถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น  

1. ใช้เป็นกรอบในการสร้างฐานข้อมูล สำหรับการ

วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและ

สังคมในด้านต่างๆ เนื่องจากระบบบัญชีประชาชาติจะ

ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทไว้ในระบบอย่างครบถ้วนและ

เชื่อมโยงกันทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงสามารถใช้

เป็นกรอบในด้านคุ้มรวม (Coverage) กรอบแนวคิด 

(Concept) นิยาม (Defination) และการจัดกลุ่มกิจกรรม 

(Classification) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสถิติของทั้งประเทศ

มีความสอดคล้องกันทุกระบบ 

2. ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ โดยใช้เป็น

เครื่องมือวิเคราะห์ผ่านบัญชีกระแส (Flow) เช่น บัญชีการผลิต 

(Production Accounts) ซึ่งจะมีการอธิบายภาพทางเศรษฐกิจ

มหภาคที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ ในกิจกรรมการ

ผลิตสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาเหมืองแร่และ

สาขาอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถขยายการ

วิเคราะห์ต่อไปถึงความมั่งคั่งของชาติ (National wealth) จาก

บัญชีสต็อก (Stock) หรือบัญชีงบดุลแห่งชาติได้ด้วย ซึ่งจะนำ

ไปใช้ในการกำหนดกรอบนโยบายระยะสั้น ระยะปานกลาง

และระยะยาว เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนของรัฐบาล และ

การประมาณภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

3. ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านสังคม โดยใช้เป็น

เครื่องมือผ่านบัญชีการกระจายรายได้ และการใช้จ่าย 

(Distribution and use of income accounts) ซึ่งจะสามารถ

อธิบายการจัดสรรรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีส่วน

ร่วมในการผลิตทั้งทางตรงและโดยอ้อม บัญชีที่แสดงเงินโอน 

(Current Transfer) รบัและจา่ยระหวา่งภาคสถาบนั ประกอบดว้ย 

ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากรายได้ ภาษีจากการถือครองทรัพย์สิน 

และภาษีอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบใหม่จะแสดงให้เห็น

ระบบสวัสดิการของประเทศที่มีระบบประกันสังคมและ  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ ในแต่ละรอบปี เงินสมทบที่

นายจ้างและลูกจ้างจ่ายให้แก่กองทุนเกี่ยวกับการประกัน

สงัคม (Social contributions) และผลประโยชนท์ีแ่รงงานไดร้บั 

(Social benefits) รวมทั้งการแสดงข้อมูลผลประโยชน์ทาง
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สังคมอยู่ในรูปสิ่งของหรือบริการ (Social benefits other than 

social transfers in kind) เงินโอนอื่น ๆ (Other current 

transfers) เป็นต้น 

4. ใช้ในการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการนำข้อมูลบัญชีประชาชาติทั้งหมด

มาจัดเรียงใหม่หรือขยายบัญชีในรูปบัญชีบริวารด้านสิ่ง

แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources and 

Environment Satellite Accounts) หรือจัดทำในรูปของ

แมตริกซ์ที่เรียกว่า (Social Accounts Matrix: SAM) ซึ่ง

เป็นการอธิบายกิจกรรมการผลิตทั้งหมดของประเทศซึ่ง

สามารถเชื่อมโยงไปสู่การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตและ  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปการใช้พลังงาน ที่ดิน ป่าไม้ 

เป็นต้น  

5. ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศที่

มีมาตรฐานสากล เนื่องจากมีหลักการบันทึกบัญชี ขอบเขต 

คุ้มรวมและรอบบัญชีที่เหมือนกัน ดังนั้นสามารถทำการเปรียบ

เทียบศักยภาพของประเทศได้ เช่น ค่า GDP ต่อหัว สัดส่วน

การลงทุนภายในภายนอกประเทศ สัดส่วนการบริโภคของ

ประเทศ สัดส่วนการส่งออก - นำเข้าสินค้าและบริการ 

ดุลการค้า และดุลการชำระเงิน เป็นต้น 

 

สรุป
ระบบบัญชีประชาชาติมีจุดเริ่มต้นบนกรอบแนวคิด

และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการจำลองภาพระบบเศรษฐกิจ

โดยนำเสนอข้อมูลให้อยู่ ในรูปบัญชี ดังนั้นระบบบัญชี

ประชาชาติจึงจำเป็นต้องปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีการประยุกต์และ

อาศัยข้อมูลในเชิงปริมาณในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งการวิเคราะห์สภาพความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชนในประเทศได้  

ดังนั้นหากมีการจัดทำระบบบัญชีประชาชาติให้ครบ

ถ้วนสมบูรณ์ในทุกบัญชีแล้ว จะทำให้สามารถวิเคราะห์แหล่ง

ที่มาของรายได้และการใช้ไปของรายได้ สินทรัพย์และหนี้สิน

ของประเทศ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ

ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมไปถึงการ

วิเคราะห์ความพอเพียง พอประมาณและภูมิคุ้มกันตามกรอบ

เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นถือว่า ระบบ

บัญชีประชาชาติเป็นแหล่งข้อมูลและเครื่องมือหลักที่สำคัญที่

ช่วยแสดงภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้

เป็นอย่างดี 
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ยปิ ซั่ม คือ แรหรือสารที่มีแคลเซียมซัลเฟตได

ไฮเดรตเปนองคประกอบไมนอยกวารอยละ 70 สวนมากเปนสี

ขาว ปจจุบันมีการผลิตยิปซั่มกระจายอยูทั่วโลก โดยมีประเทศ

ผูผลิตรายใหญ ไดแก สหรัฐอเมริกา สเปน แคนาดา อิหราน 

จีน เม็กซิโก และไทย  โดยแรที่พบสามารถแบงออกไดเปน 3 

ชนิด คือ (1) Selenite มีลักษณะเปนผลึกใส (2) Alabaster 

เปนชนิดเนื้อเปนมวลเมล็ดอัดแนนคลายเกล็ดน้ำตาลทราย 

และ (3) Satinspar ซึ่งมีลักษณะเปนเสนใย โดยในสวนของ

ประเทศไทยมีแหลงแรและการผลิตยิปซั่ม ดังนี้ 

1. ปริมาณแรยิปซั่มของประเทศไทย ปจจุบันมี

แหลงแรที่กระจายอยูในเกือบทุกภาค ซึ่งสวนใหญเปนชนิด 

Alabaster ประกอบดวย 

การศึกษาหวงโซการผลิต (Value Chain)  

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบที่ อ.วังสะพุง 

จ.เลย  มีปริมาณสำรอง 35 ลานตัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน

ยังไมมีการพัฒนาขึ้นมาใชเนื่องจากแหลงแรอยูคอนขางลึก

จากพื้นดิน 

 • ภาคกลาง ในพื้นที่กิ่ง อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร มี

ปริมาณสำรอง 18 ลานตัน และ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค  

ปริมาณสำรอง 132 ลานตัน ซึ่งเปนแหลงยิปซั่มที่ใหญที่สุด

ของประเทศไทย  และ 

 • ภาคใต ประกอบดวย แหลงแรใน จ.สรุาษฎรธาน ี

พบที่ อ .บานนาสาร และ อ .เวียงสระ มีปริมาณสำรอง  

58 ลานตัน และ จ.นครศรีธรรมราช ที่ อ.ถ้ำพรรณราย และ 

อ.ทุงใหญ ปริมาณสำรอง 27 ลานตัน 

 

ของแรยิปซั่ม  
นายเอนก  มีมงคล 

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต 
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2. การผลิตแรยิปซั่มของประเทศไทย การผลิตใน

ขั้นแรกเปนการผลิตยิปซั่มดิบจากเหมืองแรยิปซั่ม โดยปจจุบัน

ประเทศไทยมีการผลิตยิปซั่มดิบจากเหมืองตาง ๆ ใน 4 จังหวัด 

มีปริมาณรวม 8.5 ลานตัน/ป แยกเปนการผลิตจากเหมืองใน 

จ.พิจิตร 0.3 ลานตัน/ป จ.นครสวรรค 2.1 ลานตัน/ป และผลิต

จากเหมืองในภาคใตจาก จ.สุราษฎรธานี 4.3 ลานตัน/ป และ 

จ.นครศรีธรรมราช 1.8  ลานตัน/ป ซึ่งการผลิตยิปซั่มดิบในภาค

ใตมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 72 ของการผลิตทั้งประเทศ  

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตยิปซั่ม เทียม ซึ่ ง เปน

ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตไฟฟาที่ ใชลิกไนทเปน 

เชือ้เพลงิของโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง ประมาณ 3 ลานตนั/ป 

จากปริมาณสำรองแรยิปซั่มของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งมี

ปริมาณสำรอง 270 ลานตัน หากมีการใชในอัตรา ณ ปจจุบัน 

Value Chain : ยิปซั่ม 

รวม 8.5 ลานตัน/ป (สงออกปริมาณ 6 ลานตัน/ป และใช

ภายในประเทศ 2.5 ลานตัน /ป) จะทำใหประเทศไทยมี

ยิปซั่ มดิบ เพียงพอสำหรับ เปนวัตถุดิบสำหรับ โรงงาน

อุตสาหกรรมภายในประเทศไดอีกประมาณ 32 ป  
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1.  หวงโซการผลิตแรยิปซั่ม 
การผลิตยิปซั่มจากเหมืองของประเทศไทย ปจจุบันมี

ปริมาณการผลิต 8.50 ลานตัน/ป โดยสวนใหญรอยละ 70 หรือ

คิดเปนปริมาณ 6 ลานตัน/ป สงออกไปยังตางประเทศ และถูก

ใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมภายในประเทศ คิดเปนสัดสวน

รอยละ 30 หรือคิดเปนปริมาณ 2.5 ลานตัน/ป โดยสวนใหญใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาที่ใชในอุตสาหกรรมกอสราง 

ไดแก ปูนซิเมนต ยิปซั่มบอรด และปูนพลาสเตอร ซึ่งมีการ

ผลิตทั้งเพื่อใชภายในประเทศและสงออกไปตางประเทศ สวน

ที่เหลือเพียงสัดสวนรอยละ 4 ของปริมาณการใชยิปซั่มใน

ประเทศหรือคิดเปนปรมิาณประมาณ 0.1 ลานตัน/ป ถูกใชเปน

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดแก การผลิตกรดกำมะถัน แกว 

สิ่งทอ สี ยาง ชอลก ใชเปนแบบพิมพในงานเซรามิกและ

ทางการแพทย เปนตน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชภายในประเทศ 

 1.1 การใชยิปซั่มภายในประเทศ ยิปซั่มดิบจาก
เหมืองประมาณ 2.5 ลานตัน/ป หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 30 

ถูกใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายในประเทศ โดย

นำไปใชใน 2 ลักษณะ ประกอบดวย  

  (1) ใชยิปซั่มดิบโดยตรง โดยใชเปนวัตถุดิบใน

การผลิตปูนซิเมนต ใชผลิตกรดกำมะถัน ใชเปนตัวเพิ่ม

ออกซิเจนในอุตสาหกรรมแกว ใชเปนตัวเติมในอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอ/สี และยาง ใชในการผลิตชอลก/ดินสอสี และไมขีดไฟ และ

ใชในการเกษตร โดยเปนตัวปรับสภาพดิน  

  (2) ใชในลักษณะที่ผานการเผาแลว โดยใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตยิปซั่มบอรด ปูนพลาสเตอร และใชเปน

แบบพิมพในอุตสาหกรรมเซรามิก  

  หากพิจารณาการใชแรยิปซั่มดิบตามหวงโซ

การผลิต จะพบวาแรยิปซั่มดิบจะถูกใชเปนวัตถุดิบใน

อตุสาหกรรมขัน้ตน ไดแก ปนูซเิมนต ยปิซัม่บอรด ปนูพลาสเตอร 

และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สวนผลผลิตอุตสาหกรรมซิเมนตจะใช

เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขั้นกลาง คือ ผลิตภัณฑซิเมนต 

และใชในอุตสาหกรรมขั้นสุดทาย คือ อุตสาหกรรมกอสราง ใน

ขณะที่ปูนพลาสเตอรและยิปซั่มบอรดจะถูกใช เปนวัสดุ

กอสรางในอุตสาหกรรมขั้นสุดทายเทานั้น โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ คือ 

  1) อุตสาหกรรมขั้นตนที่ใชแรยิปซั่มเปน
วัตถุดิบ 

   • อุตสาหกรรมปูนซิเมนต มีผลผลิตป 
2547 ประมาณ 45 ลานตัน ใชยิปซั่มดิบเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตประมาณ 1.5 ลานตัน หรือรอยละ 60 ของยิปซั่มดิบที่ผลิต

ไดทั้งสิ้น โดยผลผลิตปูนซิเมนตสวนใหญรอยละ 60 ถูกใชเปน

วัสดุกอสรางในอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศ รอยละ 13 ถูก

ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑซิเมนต ที่เหลือรอยละ 

27 สงออกไปขายยังตางประเทศ 

   • อุตสาหกรรมยิปซั่มบอรด มีผลผลิต
ป 2547 ประมาณ 0.87 ลานตัน ในการผลิตใชวัตถุดิบจากแร

ยิปซั่มดิบ 0.8 ลานตัน หรือรอยละ 32 ของผลผลิตแร

ยิปซั่มดิบทั้งสิ้น โดยผลผลิตยิปซั่มบอรดจะถูกใชเปนวัสดุ

กอสรางในอุตสาหกรรมกอสรางภายในประเทศรอยละ 57 

หรือประมาณ 0.4 ลานตัน ที่เหลือรอยละ 43 หรือประมาณ 

0.3 ลานตัน สงออกไปขายยังตางประเทศ 

   • อุตสาหกรรมปูนพลาสเตอร มี

ผลผลิตทั้งสิ้น 0.101 ลานตัน ใชยิปซั่มเปนวัตถุดิบในการผลิต 

0.1 ลานตัน หรือประมาณรอยละ 4 ของผลผลิตแรยิปซั่ม 

ทั้งสิ้น โดยผลผลิตปูนพลาสเตอรทั้งหมดรอยละ 70 หรือ

ประมาณ 0.07 ลานตัน ถูกใชเปนวัสดุกอสรางในอุตสาหกรรม

กอสรางภายในประเทศ ที่เหลือรอยละ 30 หรือประมาณ 0.03 

ลานตน ถูกสงออกไปขายยังตางประเทศ 

   • อุตสาหกรรมอื่น ๆ ประกอบดวย 
กรดกำมะถัน แกว สิ่งทอ สี ยาง ชอลก ดินสอสี แบบพิมพ 

เซรามกิ ฯลฯ ใชยปิซัม่เปนสวนประกอบในการผลติรอยละ 4 ของ

ผลผลิตแรยิปซั่มดิบทั้งสิ้นหรือประมาณ 0.1 ลานตัน โดย

ผลผลิตของอุตสาหกรรมเหลานี้จะใชในประเทศเปนสวนใหญ 

ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เปนผูใช

ยิปซั่มดิบรายใหญ ประกอบดวย โรงงานปูนซิเมนต โรงงาน
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ยิปซั่มบอรด และโรงงานปูนพลาสเตอร ตั้งอยูใน จ.สระบุรี 

จ.นครสวรรค จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก โดยโรงงานเหลานี้ใช

ยิปซั่มดิบจากเหมืองใน จ.นครสวรรค และ จ.พิจิตร สำหรับ

โรงงานปูนซิเมนตใน จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี ใชยิปซั่มดิบ

จาก จ.นครสวรรค และ จ.สุราษฎรธานี ในขณะที่โรงงาน 

ปูนซิเมนตใน จ.ลำปาง ใชยิปซั่มดิบจาก จ.นครสวรรค และ 

จ.พิจิตร และใชยิปซั่มเทียมจากโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง ซึ่ง

ปจจุบันมีอัตราการใชประมาณ 30,000 – 50,000 ตัน/ป  

  2)  อุตสาหกรรมขั้นกลาง 
   • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซิเมนต ซึ่ง

ปูนซิเมนตเปนวัตถุดิบในการผลิตประมาณรอยละ 13 ของ

ผลผลิตปูนซิเมนตทั้งสิ้น โดยผลผลิตผลิตภัณฑซิเมนตสวน

ใหญถึงรอยละ 99.5 จะถูกใชในอุตสาหกรรมกอสรางภายใน

ประเทศ ที่เหลืออีกเล็กนอยประมาณรอยละ 0.5 จะสงออกไป

ขายยังประเทศเพื่อนบาน 

  3) อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย 
   • อุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งจำเปนตอง

ใชวัสดุกอสรางจากอุตสาหกรรมขั้นตน คือ ปูนซิเมนตถึง 

รอยละ 60 ยปิซัม่บอรดรอยละ 57 และปนูพลาสเตอรรอยละ 70 

และจากอุตสาหกรรมขั้นกลางคือ ผลิตภัณฑซิเมนตรอยละ 

99.5 ของมูลคาผลผลิตแตละชนิด หรือมีมูลคาการใชวัสดุ

กอสรางทั้ง 4 ชนิดรวมกันประมาณรอยละ 22 ของมูลคาการ

กอสรางทั้งสิ้น (จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2543) 

  

2. การสงออกยิปซั่ม 
 ยิปซั่มดิบจากเหมืองของประเทศไทยสวนใหญ 

ถูกสงออกในรูปวัตถุดิบไปยังตางประเทศ โดยมีปริมาณ 

การสงออกยิปซั่มดิบประมาณ 6 ลานตัน/ป หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 70 ของการผลิตยิปซั่มดิบทั้งหมดของประเทศ โดย

ยิปซั่มดิบที่สงออกทั้งหมดเปนยิปซั่มดิบที่ผลิตจากเหมือง

ยิปซั่มในภาคใต (จ.สุราษฎรธานี และ จ.นครศรีธรรมราช) ซึ่ง

ยิปซั่มดิบจากเหมืองในภาคใต ถูกใชเปนวัตถุดิบในโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตภาคใตเพียงรอยละ 3 มีผูใชประกอบดวย 

โรงงานปูนซิเมนต อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช และโรงงาน

ยิปซั่มบอรดและโรงงานปูนพลาสเตอรใน จ.สงขลา ในขณะที่

ยิปซั่มดิบสวนใหญที่เหลือรอยละ 97 ของภาคใต ถูกสงออก

เปนวัตถุดิบไปยังตางประเทศ ซึ่งที่ผานมาราคายิปซั่มดิบ 

สงออกจะมีราคาสูงกวาราคาที่เหมืองขายใหกับโรงงงาน 

อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยปจจุบันราคาขายในประเทศ

ประมาณ 290 บาท/ตัน ราคาสงออกประมาณ 492 บาท/ตัน 

ประเทศผูนำเขายิปซั่มดิบจากประเทศไทยทั้งหมดเปนประเทศ

ในเอเชีย ไดแก ญี่ปุน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งมีสัดสวน

รวมกันประมาณรอยละ 60 ของปริมาณสงออกทั้งหมด รองลง

มาคือ เวียดนามและเกาหลีใต โดยการสงออกสวนใหญขนสง

ผานทาเรือที่ จ.สุราษฎรธานี และ จ.กระบี่ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 

การสงออกยิปซั่มดิบจำแนกตามดานศุลกากร  
(หนวย : ลานตัน) 

ดานศุลกากร 2545 2546 2547 
1. บานดอน จ.สุราษฎรธานี 1.85 2.46 2.37 
2. กระบี่ 1.16 0.88 1.18 
3. กันตัง จ.ตรัง 0.78 0.95 0.87 
4. สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0.60 0.60 0.82 
5. ปาดังเบซาร จ.สงขลา 0.10 0.10 0.08 
6. สะเดา จ.สงขลา 0.06 0.06 0.05 

รวม 4.56 5.08 5.37 
ที่มา : รายงานสถิติแร สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ภูเก็ต , 2548 
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แรยิปซั่มสามารถสรางมูลคาเพิ่มตามหวงโซการผลิต 

โดยใชยิปซั่มดิบเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขั้นตน ไดแก การ

ผลิตปูนซิเมนต ยิปซั่มบอรด ปูนพลาสเตอร และอุตสาหกรรม

อื่น ๆ เชน กรดกำมะถัน แกว สิ่งทอ สี ยาง ชอลก ดินสอส ีฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีการสรางมูลคาเพิ่มตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรม

ขั้นกลาง ไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซิ เมนต และ

อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย คือ อุตสาหกรรมกอสราง  

1. การสรางมลูคาเพิม่ในอตุสาหกรรมขัน้ตน  
 1.1 อุตสาหกรรมปูนซิเมนต ในกระบวนการผลิต

ปูนซิเมนตใชวัตถุดิบสวนใหญคือ หินปูนมีสัดสวนรอยละ  

80 รองลงมาคือ หินดินดานมีสัดสวนรอยละ 13 วัสดุปรับแตง

คุณสมบัติรอยละ 2 และใชยิปซั่มในสัดสวนรอยละ 5 เทานั้น 

ถึงแมการใชยิปซั่มจะอยูในสัดสวนที่คอนขางต่ำ แตเปน

วัตถุดิบที่มีความจำเปนในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต จาก

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2543   พบวาการผลิตปูน

ซิเมนตมูลคา 62,711 ลานบาท ใชหินปูนมูลคา 5,638 ลาน

บาท ใชหินดินดาน 834 ลานบาท และยิปซั่มมูลคา 1,279 

ลานบาท รวมมูลคาจากการใชปจจัยการผลิตทั้ง 3 ชนิด 

เทากับ 7,751 ลานบาท คิดเปนมูลคาเพิ่มจากการใชวัตถุดิบ

ทั้ง 3 รายการ 54,960 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 709.07 

โดยมีการใชยิปซั่มคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5 ของมูลคาการ

ใชปจจัยการผลิตทั้ง 3 รายการ 

 1.2  อุตสาหกรรมยิปซั่มบอรด จะใชยิปซั่มดิบ

เปนวัตถุดิบสวนใหญถึงรอยละ  92 ซึ่งเปนการใชยิปซั่ม 

ในสัดสวนที่สูงมาก โดยสวนที่เหลือประกอบดวย กระดาษ 

รอยละ 5 และวัสดุอื่นๆ รอยละ 3  (เชน  PVC อลูมิเนียมฟอยด 

สารกันความชื้น หรือวัสดุทนไฟ) การสรางมูลคาเพิ่มจาก 

การใชยิปซั่มเปนวัตถุดิบในการผลิตยิปซั่มบอรด 1 ตัน  

มูลคา 4,164 บาท ตองใชยิปซั่มเปนวัตถุดิบ 0.92 ตัน มูลคา 

444.36 บาท มีมูลคาเพิ่มเทากับ 3,719.64 บาท หรือคิดเปน

รอยละ 837.08 

 1.3  อุตสาหกรรมปูนพลาสเตอร จะใชวัตถุดิบ
สวนใหญคือยิปซั่มในสัดสวนรอยละ 99 และสารชวยเรง 

หรือหนวงการแข็งตัวอีกรอยละ 1 การสรางมูลคาเพิ่มจาก 

การใชยิปซั่มเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนพลาสเตอร 1 ตัน 

มูลคา 4,719 บาท ตองใชยิปซั่มเปนวัตถุดิบ 0.99 ตัน มูลคา 

478.17 บาท มีมูลคาเพิ่มเทากับ 4,240.83 บาท หรือคิดเปน

รอยละ 886.89 

2.  การสรางมลูคาเพิม่ในอตุสาหกรรมขัน้กลาง 
อุตสาหกรรมขั้นกลาง ไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ 

ซิเมนต จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2543 พบวา

มูลคาผลผลิตผลิตภัณฑซิเมนต 31,649 ลานบาท มีการใช 

ปูนซิเมนตเปนสวนประกอบ 9,244 ลานบาท ใชหิน 2,198 

ลานบาท และใชเหล็ก 3,545 ลานบาท รวมเปนมูลคาจากการ

ใชปจจัยการผลิตหลักทั้งสิ้น 14,987 ลานบาท คิดเปนมูลคา

เพิ่มจากการใชปจจัยการผลิตทั้ง 3 ชนิด 16,662 ลานบาท 

หรือมีมูลคาเพิ่มทั้งสิ้นรอยละ 111.18 โดยมีการใชปูนซิเมนต

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมขั้นตนจากการใชแรยิปซั่ม คิดเปนสัดสวน

รอยละ 61.68 ของมูลคาการใชปจจัยทั้ง 3 ชนิด 

3. การสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมขั้น
สุดทาย 

อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย ไดแก อุตสาหกรรมกอสราง 

โดยอุ ตสาหกรรมก อสร า งมี กา ร ใช วั สดุ ก อสร า งจาก

อุตสาหกรรมขั้นตนทั้ง 3 ชนิด คือ ปูนซิเมนต ยิปซั่มบอรด และ

ปูนพลาสเตอร และอุตสาหกรรมขั้นกลางคือผลิตภัณฑซิเมนต 

จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2543 พบวาจากมูลคา

การกอสรางของประเทศ มูลคา 105,206 ลานบาท มีการใช

วัสดุกอสรางจากผลิตภัณฑตามหวงโซการผลิตแรยิปซั่มรวม 

23,180 ลานบาท ประกอบดวย การใชปูนซิเมนต 11,517 ลาน

บาท ผลิตภัณฑซิ เมนต 10,149 ลาน ยิปซั่มบอรดและ 

ปูนพลาสเตอร 1,514 ลานบาท และมีการใชวัสดุกอสรางอื่น ๆ 

เชน หิน ไม เหล็ก ผลิตภัณฑโลหะ ฯลฯ รวม 48,216 ลานบาท 

คดิเปนมลูคาเพิม่จากการใชวสัดกุอสรางทัง้สิน้ 33,810 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 47.36 โดยมีสัดสวนการใชวัสดุกอสรางจาก

ผลิตภัณฑตามหวงโซการผลิตแรยิปซั่มรอยละ 32.47 ของ

มูลคาการใชวัสดุกอสรางทั้งสิ้น 

4. การสรางมูลคาเพิ่มจากการสงออก 
การสงออกยิปซั่มสรางมูลคาเพิ่มจากราคาขายยิปซั่ม

ในประเทศ 290 บาท/ตัน เทียบกับราคาสงออก (FOB) 492 

บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 202 บาท/ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 69.65 
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ยิปซั่มเปนแรสำคัญที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

ปูนซีเมนต ยิปซั่มบอรด ปูนพลาสเตอร และอื่นๆ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรม 3 ชนิดแรก เปนอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธกับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจ

กอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มมูลคายิปซั่มไดใน

อัตราที่สูง ในขณะที่โครงสรางการผลิตยิปซั่มของประเทศไทย

ยังเปนการผลิตเพื่อการสงออกยิปซั่มดิบเปนสวนใหญ โดยคิด

เปนสัดสวนถึงรอยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งหมด การสง

ออกแรจึงเทากับเปนการขายทรัพยากรในราคาถูก ในขณะที่

ปริมาณสำรองแรในประเทศมีจำกัด และหากปริมาณการใชใน

ประเทศในแตละปยังไมเปลี่ยนแปลงจะทำใหปริมาณสำรอง

แรจะถูกใชหมดไปในอีก 32 ปขางหนา เทานั้น ดังนั้นการ

จัดการเกี่ยวกับแรยิปซั่ม ควรจะตองกำหนดนโยบาย/มาตรการ

ที่ประกอบดวย 

1. ควรสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มในแรยิปซั่ม  

โดยควรมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่

ใหมูลคาเพิ่มกับแรยิปซั่มสูง  โดยเฉพาะยิปซั่มบอรดและ 

ปูนพลาสเตอร ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใหมูลคาเพิ่มสูงที่สุด 

2. ควรควบคุมการสงออกแรยิปซั่มจากเหมืองใน 

ภาคใต พรอมๆ กับการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องตามหวง

โซการผลิตในภาคใต เนื่องจากในปจจุบันภาคใตมีการใชแร

ยิปซั่มเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพียงรอยละ 3 เทานั้น โดย

สงออกไปขายตางประเทศถึงรอยละ 97 ขณะที่ปริมาณสำรอง

แรยิปซั่มในภาคใตจะเหลือใชไดอีกไมเกิน 10 ป และไม

สามารถนำไปใชเปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมในภาคกลาง

และภาคอีสานได เนื่องจากมีคาขนสงสูง   

3. ควรมีแนวทางการจัดการใชประโยชนแรยิปซั่ม 

ทั้งระบบใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซิเมนตเพื่อ

การสงออกที่ประเทศไทยมีศักยภาพคอนขางสูง และยังเปน

ประเภทอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศที่สามารถ

สรางรายไดใหแกประเทศไดอยางเต็มที่ 

4. ควรสงเสริมใหมีการศึกษาการใชประโยชนจาก 

แรยิปซั่มเทียมหรือยิปซั่มสังเคราะห เปนวัสดุทดแทนแรยิปซั่ม 

ซึ่งปจจุบันมีปริมาณการผลิตมากถึง 3 ลานตัน/ป แตยังมี

การนำมาใชประโยชนนอยมาก เพื่อชวยชะลอความหมดไป

ของแรยิปซั่มตามธรรมชาติ 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร .2548. รายงานฉบับสมบูรณ  

โครงการศึกษายุทธศาสตรการเฉพาะแรของประเทศไทย (แรยิปซัม ดินขาว บอลเคลย เฟลดสปาร และ 
ทรายแกว)  เสนอ  สำนักเหมืองแรและสัมปทาน  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร  กระทรวงอุตสาหกรรม . 

ธันวาคม  2548 

เจริญภพ  พรวิริยางกูร .2546. การใชประโยชนยิปซัมและอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศไทย, รายงานวิชาการ   

สำนกัอุตสาหกรรมพื้นฐาน  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2543. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ 
ประเทศไทย ป  2543 

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ภูเก็ต. รายงานสถิติแร, 2548. 

http://www.cementhai.com 

http://www.customs.go.th 

✤✤✤✤✤ 
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รายงานการศึกษาผลกระทบของมาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี (มิถุนายน 2547) ฉบับนี้ 

ไดวิเคราะหผลกระทบของมาตรการสองดานคือ ผลกระทบตอการใชไฟฟาประเภทที่อยูอาศัยและผลกระทบตอการใช 

น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป โดยใชขอมูลจากรายงานการใชพลังงานของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ รวมทั้งใช

ขอมูลจากการสำรวจเปนการเฉพาะสำหรับการศึกษาผลกระทบในบางมาตรการ 

เนื้อหาหลักที่นำเสนอชี้ใหเห็นถึงผลกระทบที่แทจริงของมาตรการประหยัดพลังงานที่วัดไดในเชิงตัวเลข (Actual 

policy impact) ซึ่งเปนผลของมาตรการซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดจริง โดยชวงระยะเวลา 12 ไตรมาสหลังมีมติ ค.ร.ม. 

สามารถประหยัดไฟฟาประเภทที่อยูอาศัยไดถึง 981 กิโลวัตตชั่วโมงคิดเปนรอยละ 1.33 ของระดับการใชไฟฟา 
บนพื้นฐานปกติ และคิดเปนตัวเงินมีมูลคาสูงถึง 2.358 ลานบาท ขณะเดียวกัน มาตรการดังกลาวสามารถประหยัด 

น้ำมันเชื้อเพลิงสามชนิดหลัก (เบนซิน 95’, 91’ และดีเซลหมุนเร็ว) ไดรวมถึง 1,906 ลานลิตรคิดเปนรอยละ 1.71 ของ ระดับ
การใชน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้นฐานปกติ  คิดเปนตัวเงินมูลคาสูงถึง 44,000 ลานบาท  

ทั้งนี้ ไดมีการเสนอการศึกษาผลกระทบจากมาตรการที่มีการขจัดอิทธิพลโดยตรงของปจจัยอื่นๆ โดยใชเทคนิคการ

ผสมผสานวิธีวิเคราะหทั้งแบบรายสาขาและแบบอนุกรมเวลา รวมทั้งยังไดนำเสนอแนวคิดปรากฏการณฟนปลา (Chevron 

effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของหนวยเศรษฐกิจในการตอบสนองตอนโยบาย สุดทายเปนการใหขอเสนอแนะในการปรับ

แนวโนมการใชพลังงานในระยะยาวโดยการปรับโครงสรางการผลิตและการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ พรอมกับการนำ

เสนอแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานในอนาคตดวย 
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พลังงานเปนปจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยการใชพลังงานในรูปตัวเงินมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 

5.98 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ขณะเดียวกัน  

การใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีอัตราการเพิ่ม

เฉลี่ยมากถึงรอยละ 4.3 ตอป (พ.ศ. 2543 – 2549) การที่การ

ใชพลังงานมีแนวโนมสูงขึ้นขณะที่การจัดหาและการเตรียม

พลังงานสำรองเริ่มมีขอจำกัด ยอมสงผลกระทบทางลบตอ

เศรษฐกิจสวนรวมในอนาคต การบริหารพลังงานดานความ

ตองการ (Demand side management) จึงมีบทบาทสำคัญ

มากขึ้น ประกอบกับการใชพลังงานของประเทศตองพึ่งพา

พลังงานนำเขาจากตางประเทศในระดับสูง โดยการนำเขา

พลังงานในรูปตัวเงินมีสัดสวนถึงรอยละ 25.8 ของความ

ตองการพลังงานในประเทศทั้งหมด ทำใหสูญเสียเงินตราตาง

ประเทศในแตละปเปนจำนวนมาก 

จากปญหาดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2547 อนุมัติมาตรการประหยัดพลังงาน ประกอบ

ดวย 1) มาตรการปดสถานีจำหนายน้ำมันหลังเวลา 24.00 น. 

2) มาตรการปดไฟโฆษณาหลังเวลา 22.00 น. 3) มาตรการปด

ไฟถนนบางสาย 4) มาตรการเพิ่มภาษีรถยนตนั่งสวนบุคคล

ขนาดใหญ และ 5) ใหหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเปน

ผูนำในการประหยัดพลังงาน  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ไดทำการศึกษาผลกระทบของ

มาตรการประหยัดพลังงานในภาพรวม พรอมวิเคราะหราย

ละเอียดในแตละมาตรการตามขอมูลที่มี เชน มาตรการให

หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเปนผูนำในการประหยัด

พลังงาน นอกจากนี้ยังไดนำขอมูลจากรายงานการสำรวจ

โดยตรงในการวิเคราะหผลกระทบในบางมาตรการ 

 
°√Õ∫«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√»÷°…“ 

การศึกษาการประเมินผลมาตรการประหยัดพลังงานมี

ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ โดยใชขอมูลพื้นฐานดาน

พลังงานเปนรายไตรมาส เชน รายงานปริมาณการใชไฟฟา

ประเภทที่อยูอาศัย ปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปสาม

ชนิดหลัก (น้ำมันเบนซิน 95’, 91’ และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) 

และปริมาณการจำหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเกินกวา 

2500 ซซี ีในบางมาตรการใชขอมลูจากการสำรวจผูประกอบการ 

โดยตรงประกอบการศึกษาเปนการเฉพาะ เชน มาตรการ 

ปดปายโฆษณาหลังเวลา 22.00 น. โดยใชขอมูลจากการ

สำรวจการไชไฟฟาของธุรกิจปายโฆษณาในเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล เปนตน 

สวนขอมูลดานโครงสราง เศรษฐกิจสำหรับการ 

วิเคราะหผลกระทบนั้น ใชขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตและ

ผลผลิตของประเทศไทยป 2543 โดยมีการผสมผสานการ

วิเคราะหจากขอมูลทั้งสองสวน ขณะที่ชวงเวลาการศึกษาได

แบงเปนกอนมีมติ ค.ร.ม. เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน 

(มิ.ย.47 หรือสิ้นไตรมาสที่ 2/2547) และหลังจากมีมติจนถึง

ปจจุบัน (ไตรมาสที่ 2/2550)  

 
«‘∏’°“√»÷°…“ 

การศึกษาผลการทบของมาตรการประหยัดพลังงาน

ภาคครัวเรือนและภาครัฐบาล ไดผสมผสานการศึกษาทั้งแบบ

วิเคราะหรายสาขา (Sectoral analysis) และแบบวิเคราะห

อนุกรมเวลา (Time series analysis) โดยการวิเคราะห 

รายสาขานั้นไดใชวิธีวิเคราะหแบบปจจัยการผลิตผลผลิต 

(Input-output analysis) ใชขอดขีองแบบจำลองปจจยัการผลติ 

ผลผลิตคือสามารถควบคุมปจจัยอื่นที่ไมเกี่ยวของกับตัวแปร

เปาหมายใหคงที่ได เชน ระดับราคาซึ่งปกติมีความสัมพันธ
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แบบผกผันกับความตองการพลังงานและระดับรายไดซึ่ง

สะทอนถึงขนาดของเศรษฐกิจ เปนตน  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตองเปนผลอันเนื่องมาจากแนว

นโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานเพียงอยางเดียว 

เทานัน้ โดยใชสตูรมาตรฐานการวเิคราะหปจจยัการผลติผลผลติ 

คือ Y = [I-A]-1•F โดยที่ Y=ผลของมาตรการ (Impacts)  

I=เมตริกซเอกลักษณ (Identity) A=คาคงที่ของสัมประสิทธ

โครงสรางการผลิต ซึ่งเปนตัวควบคุมพฤติกรรมของหนวย

เศรษฐกิจในระบบ และ F=ตัวแปรนโยบาย2 

สำหรับการวิเคราะหแบบอนุกรมเวลา สามารถ

วิเคราะหชวงเวลาที่แตกตางกันพรอมทั้งเปรียบเทียบกับขอมูล

ที่สังเกตไดจริง แตนับเปนเรื่องยากของการวิเคราะหแบบ

อนุกรมเวลาในการควบคุมและขจัดผลกระทบที่ไมเกี่ยวของ

กับนโยบายหรือมาตรการนั้นๆ  อันเปนผลมาจากการทดแทน

ระหวางตัวแปรภายใน (Substitution effect) เชน ผลการ

ทดแทนของราคา (Price substitution) และผลของรายได 

(Income substitution) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงไดใชวิธีการ

ทางเศรษฐมิติ (Econometric) ทำการขจัดหรือควบคุมผลที่ไม

เกี่ยวของกับนโยบายดังกลาวใหคงที่ โดยใชสมการหลักคือ  

Q
t
 = Q

0
 + P•S•T•C•I โดย Q=ปริมาณ (Quantity)  

P=ราคาพลังงาน (Price) S=ฤดูกาล (Seasonal) T=แนวโนม 

(Trend) C=วัฎจักรเศรษฐกิจ (Circle) และ I=สิ่งผิดปกติ 

(Irregular)  

เนื่องจากขอมูลที่ใชวิเคราะหมีระยะสั้น จึงไมคำนึงถึง

ตัวแปรวัฎจักรและตัวแปรสิ่งผิดปกติโดยถอดออกไปจากระบบ 

หลังจากนั้นทำการขจัดผลของฤดูกาลตามวิธี X113 รวมทั้ง

ขจัดตัวแปรแนวโนมตามวิธี Detrending4 เพื่อใหเหลือเปน

ความสัมพันธระหวางปริมาณและราคาเทานั้น ขั้นตอนตอไป

นำความสัมพันธที่ไดไปหาคาความยืดหยุนระหวางปริมาณกับ

ราคา และนำกลับเขามาปรับสมการเดิมใหเปนสมการสุดทาย

ทีม่กีารควบคมุปจจยัราคาใหคงทีแ่ลว สำหรบัการควบคมุรายได

ใหคงที่นั้น ใชวิธีการและสมการเดียวกันโดยการแทนที่ 

ตัวแปรราคา (P) ดวยผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Y) และ

ไดคาความยึดหยุนระหวางปริมาณกับรายไดเพื่อนำไปปรับ

สมการหลักเชนเดิมตอไป 

เมื่อไดแบบจำลองทั้งสองรูปแบบแลวทำการผสม

ผสานทั้งสองวิธี โดยนำคาที่ไดจากการศึกษาแบบรายสาขา 

(แนวทฤษฎีวิเคราะหปจจัยการผลิตผลผลิต) มาปรับใชกับการ

ศึกษาแบบอนุกรมเวลาโดยการตรึงคาผลของราคาและรายได

เพื่อใหไดคาความยืดหยุนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวและสอดคลอง

กับแบบจำลองปจจัยการผลิตผลผลิต เชน คาความยืดหยุน

การทดแทนระหวางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและปริมาณ

ความตองการ (Own price elasticity) และความยืดหยุนการ

บริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงกับรายไดประชาชาติ (Income 

elasticity) เปนตน เมื่อไดคาเหลานี้แลวนำกลับไปปรับสมการ

อนุกรมเวลาตนแบบขางตน จะไดคาคาดการณการใชพลังงาน

ในสภาพปกติพื้นฐานกรณีที่ไมมีมติ ค.ร.ม. และคาปริมาณ

การใชจริงหลังมีมติ ค.ร.ม. ตามลำดับ ซึ่งเปนคาที่มีการปรับ

ผลของราคาและรายไดแลว ผลตางระหวาง 2 คาดังกลาวคือ

ปริมาณการประหยัดพลังงานอันเนื่องมาจากผลของมาตรการ

ประหยัดพลังงานเพื่อนำไปใชในการประเมินและวิเคราะหผล

กระทบของนโยบายดังกลาว6 

2 ขอเท็จจริง รายงานการศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีวิเคราะหจากแบบจำลองดุลยภาพเศรษฐกิจทั่วไป (Computable General Equilibrium: CGE) แทนแบบ
จำลอง Input-Output analysis โดยใชสมมุติฐานแบบดุลยภาพในระยะยาว ซึ่งทำใหผลของแบบจำลองทั้งสองไดคำตอบเดียวกัน ผูสนใจในราย
ละเอียดสามารถหาอานไดจากตำราหรือเอกสารอางอิงทางวิชาการดาน Sectoral analysis ทั่วไป  

3  วิธีการทางเศรษฐมิติวิธีหนึ่งในการขจัดผลของฤดูกาล ผูสนใจในรายละเอียดสามารถหาอานไดในหนังสือเศรษฐมิติทั่วไป 
4  เปนวิธีการขจัดความสัมพันธของตัวแปรที่ขึ้นอยูกับกาลเวลาออกไปเพื่อใหไดคาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรนั้นๆ เปนการเฉพาะ 
5  ผูสนใจในรายละเอียดสามารถหาอานไดจากตำราและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะหอนุกรมเวลาทั่วไป 
6  Energy saving (QS) = Expected energy consumption (QE) – Actual energy consumption (QA) 
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อยางไรก็ดี อาจมีบางไตรมาสที่คาการใชจริงสูงกวาคา

แนมโนมปกติพื้นฐาน ซึ่งถือเปนสิ่งผิดปกติที่เกิดจากศักยภาพ

จริงของการใชพลังงานในคาบที่ผานมามีสูงมาก เมื่อถูกบีบให

ใชนอยเกินไปจึงเก็บแรงสะสมไวและปลอยพลังออกมาอยาง

เต็มที่ในคาบเวลาตอมาเมื่อมีโอกาส 

 

º≈®“°¡“μ√°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π 
• ผลตอการประหยัดไฟฟา 
 ปริมาณการใชไฟฟาประเภทที่อยูอาศัยโดย

รวมชลอตัวลงหลังมีมาตรการ: อัตราการเพิ่มเฉลี่ยตอ

ไตรมาสของปริมาณการใชไฟฟาประเภทที่อยูอาศัยกอนมีมติ 

ค.ร.ม. โดยรวมซึ่งเดิมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 ไดชลอลดลงเปน 

รอยละ 1.1 (เฉลีย่จากไตรมาสสดุทาย ป 2547 ถงึ ไตรมาสที ่2 ป 

2550) เปนผลมาจากมาตรการกำหนดเวลาการเปดปดเครื่อง

ปรับอากาศ นโยบายปดไฟฟาในชวงเวลาพักกลางวันสงผลให

อตัราเพิม่ของการใชไฟฟาประเภททีอ่ยูอาศยัชะลอตวัลง สงผล

ใหอัตราเพิ่มของปริมาณการใชไฟฟาดังกลาวที่เคยขยายตัว

สูงสุดในอดีตถึงรอยละ 5.9 (ไตรมาสสุดทายป 2545) ชะลอตัว

ลงโดยมีการขยายตัวสูงสุดเพียงรอยละ 4.7 ในไตรมาสแรก 

ป 2549 ขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาที่

ลดลงพบวา ในชวง 12 ไตรมาสกอนมีมติ ค.ร.ม. ปริมาณการ

ใชไฟฟาลดลงมีเพียง 2 ไตรมาสเทานั้น ขณะที่ชวงหลังมีมติ 

ค.ร.ม. ปริมาณการใชไฟฟาลดลงมีถึง 4 ไตรมาส และลดลงใน

อัตราการที่สูงกวาคอนขางมาก 

 

7  อัตราการขยายตัว คำนวณโดยวิธีเทียบไตรมาสปจจุบันตอไตรมาสที่ผานมา ซึ่งไดขจัดผลของฤดูกาลออกไปแลว 
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 หลังมติ ค.ร.ม. สามารถประหยัดไฟฟาประเภทที่
อยูอาศัยไดรอยละ 1.33: ตลอดชวงระยะเวลาภายใน 12 

ไตรมาส หลังมีมติ ค .ร .ม . โดยกำหนดใหปจจัยอื่นที่ ไม

เกี่ยวของคงที่ ผลของมาตรการสามารถประหยัดไฟฟารวม

ตลอดระยะเวลาดังกลาวไดถึง 981 ลานกิโลวัตตชั่วโมง หรือ

คิดเปนรอยละ 1.33 ของยอดคาดการณปริมาณการใชไฟฟา

จากพื้นฐานปกติหากไมมีมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ คิดในรูปตัว

เงินมีมูลคาสูงถึง 2,358 ลานบาท หากพิจารณามาตรการ

ยอยๆ พบวา การปดปายโฆษณาชวงหลังเวลา 22.00 น. 

ภายในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวสามารถประหยัดไฟฟาไดถึง 

1.51 ลานกิโลวัตตชั่วโมง8 คิดเปนมูลคาสูงถึง 5.83 ลานบาท 

(เดือน พ.ค. 2550) หากคิดเฉลี่ยเทากันทั้ง 36 เดือนเริ่มตั้งแตมี

มติ ค.ร.ม. สามารถประหยัดเงินไดสูงถึง 210 ลานบาท  

สวนมาตรการที่ใหภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเปนผูนำใน

การประหยัดพลังงานนั้น ดานการใชไฟฟา จากขอมูลรายงาน

ปริมาณการใชไฟฟาภาครัฐบาลทั่วประเทศที่สงขอมูลครบตอ

เนื่องติดกันจำนวน 18,203 หนวยงาน จากจำนวนทั้งสิ้น 

59,609 หนวยงาน9 พบวา โดยรวมหลังมีมาตรการ ปริมาณ

การใชไฟฟาเฉลี่ยตอไตรมาสลดลงรอยละ 0.43 (เฉลี่ย 4 

ไตรมาสหลังมีมติ ค.ร.ม.) ซึ่งลดลงจากเดิมกอนหนาที่การใช

เฉลี่ยตอไตรมาสเพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 (เฉลี่ย 4 ไตรมาสกอนมี

มติ ค.ร.ม.) โดยสวนราชการที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลซึ่งเปนสวนใหญมียอดปริมาณการใชไฟฟาลด

ลงเฉลี่ยตอไตรมาสลดลงรอยละ 1.12 ในชวงเวลาเดียวกัน 

พิจารณาจากการวิเคราะหเชิงลึกในรายละเอียด ซึ่งมี

การกำหนดใหอิทธิพลปจจัยทางพฤติกรรมอื่นๆ คงที่ จาก

แผนภาพที่ 1 ปริมาณการใชไฟฟาประเภทที่อยูอาศัยหลังมีมติ 

ค.ร.ม. ลดลงจากการคาดการณบนพื้นฐานปกติของพฤติกรรม

การใชไฟฟาเดิม ทั้งนี้ มาตรการประหยัดไฟฟาเริ่มมีผลเล็ก

นอยตั้งแตไตรมาสสุดทายป 2547 ซึ่งลาชาไป 1 ไตรมาส โดย

สามารถประหยัดไฟฟาไดจำนวน 96 ลานกิโลวัตตชั่วโมง  

(ดแูผนภมูแิทงที ่3 ประกอบ) มาตรการดงักลาวประสบผลสำเรจ็

สูงสุดในไตรมาสสุดทายของป 2548 โดยสามารถประหยัดการ

ใชไฟฟาไดถึง 251 ลานกิโลวตัตชั่วโมง  

เปนที่นาสังเกตวา ยอดปริมาณการประหยัดไฟฟามี

แนวโนมลดลงในไตรมาสตอๆ มา ซึ่งอาจกลาวไดวา มาตรการ

ประหยัดไฟฟาเริ่มใชไดผลนอยลงไปเรื่อยๆ และเห็นไดชัดเจน

ที่สุดในไตรมาสลาสุด (ไตรมาส 2/2550) ซึ่งปริมาณการใช

ไฟฟาจริงประเภทที่อยูอาศัยเกือบเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

ปริมาณคาดการณที่อยูบนพื้นฐานเดิมกอนมีมติ ค.ร.ม. นับ

เปนประเด็นสำคัญที่จะตองวิเคราะหตอไป 

 
• ผลตอการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
 ปริมาณการบริโภคน้ำมันชื้อเพลิงภาครัฐโดย

รวมไมดีขึ้นหลังมีมาตรการ: อัตราการเพิ่มเฉลี่ยตอไตรมาส

ของปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงภาครัฐกอนหนาโดย

ภาพรวมลดลงเปนอยางมากถึงรอยละ 19.3 อยางไรก็ดีหลังมี

มติ ค.ร.ม. (มิ.ย. 47) การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตอ

ไตรมาสลดลงรอยละ 4.1 (เฉลี่ยจากไตรมาสสุดทายป 2547 

ถึง ไตรมาสที่ 2 ป 2550)10 ซึ่งลดลงเพียงเล็กนอย หากมอง

เพียงผิวเผินดูเหมือนวามาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไม

ประสบผลสำเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้สังเกตไดจากปริมาณการใช

น้ำมันเชื้อเพลิงหลังมาตรการลดลงในอัตราที่นอยกวากอนมี

มาตรการ โดยเปนผลมาจากสวนราชการในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลเปนหลัก อยางไรก็ด ี เนื่องจาากขอมูลที่รายงานผล

สมบูรณและตอเนื่องมีจำนวนไมเพียงพอ จึงไมสามารถขจัด

ผลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับมาตรการออกไปได 

8  คำนวณจากรายงานการสำรวจผูประกอบการปายโฆษณา เดือน พ.ค. 2550 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
9  รายงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.e-report.energy.go.th 
10 ขอมูลจากรายงานหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่สงรายงานสมบูรณและตอเนื่องจำนวน 11,992 หนวยงาน จากจำนวนทั้งหมด 59,599 หนวยงาน 
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หลังมติ ค.ร.ม. สามารถประหยัดการใชน้ำมันเชื้อ
เพลิงโดยรวมไดรอยละ 1.71 พิจารณาจากการวิเคราะห 

เชงิลกึในรายละเอยีด (แผนภาพที ่2) ซึง่มกีารกำหนดใหอทิธพิล

ปจจัยทางพฤติกรรมอื่นๆ คงที่ พบวาตลอดชวงระยะเวลา 3 ป 

หรือ 12 ไตรมาส หลังมีมติ ค.ร.ม. มาตรการประหยัดพลังงาน

สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามชนิดหลัก (เบนซิน 95’, 

91’ และดีเซลหมุนเร็ว) ไดรวมถึง 1,906 ลานลิตร (เริ่มจาก

หลังมีมติถึงลาสุดไตรมาสที่ 2/2550) หรือคิดเปนรอยละ 1.71 

ของยอดคาดการณปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้น

ฐานปกติ โดยคิดในรูปตัวเงินมีมูลคาสูงถึง 44,000 ลานบาท 

มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงประสบผลสำเร็จมากที่สุดใน

ไตรมาสที่ 3 และ 4 ป 2548 โดยสามารถประยัดน้ำมันได 712 

และ 574 ลานลิตร ตามลำดับ (แผนภาพที่ 2)  

อยางไรก็ดี หลังจากนั้นแนวโนมการใชไฟฟาเริ่มเขาสู

สภาวะปกติโดยใกลเคียงกับการคาดการณยอดการใชบนพื้น

ฐานเดิมกอนมีมติ หากพิจารณามาตรการประหยัดน้ำมัน

ยอยๆ พบวา มาตรการเพิ่มภาษีรถยนตโดยสารสวนบุคคลซึ่งมี

ขนาดเกินกวา 2500 ซีซี สามารถประหยัดน้ำมันเบนซิน 95’ ได 

1.4 ลานลิตร (ไตรมาสที่ 3/2547 ถึงลาสุดไตรมาสที่ 2/2550) 

หรือคิดเปนมูลคา 36.4 ลานบาท ซึ่งมาตรการเพิ่มภาษีรถยนต

มีผลตอการประหยัดพลังงานคอนขางนอย 

อาจกลาวไดวา ผลการประหยัดพลังงานทั้งดานการใช

ไฟฟาและการใชน้ำมันสำเร็จรูปตามมาตรการประสบผล

สำเร็จและสามารถประหยัดเงินตราไดเปนมูลคาสูง อยางไรก็ดี 

เมื่อวิเคราะหผลในชวงหลังๆ พบวาแนวโนมการใชพลังงานทั้ง

ไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มเขาสูแนวโนมในสภาวะปกติ โดย

มียอดการใชใกลเคียงกับยอดคาดการณการใชพลังงานบน 

พื้นฐานเดิมกอนมีมติ ค.ร.ม. ซึ่งสะทอนใหเห็นวา มาตรการ 

ดังกลาวประสบผลสำเร็จในชวงสั้นๆ เทานั้น  

 
«‘‡§√“–Àå§«“¡ ”‡√Á®¢Õß¡“μ√°“√ 

จะเห็นไดวา ภายในชวงระยะเวลา 12 ไตรมาสหลังมี

มติ ค.ร.ม. มาตรการประหยัดพลังงานสามารถประหยัด

พลังงานทั้งไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิงไดเปนจำนวนมาก 

อยางไรก็ดี หากวิเคราะหแนวโนมของการใชไฟฟาและน้ำมัน

เชื้อเพลิงในระยะยาว พบวาการใชพลังงานจริงโดยรวมลดลง

หางจากแนวโนมเดิมในชวงแรกๆ หลังมาตรการ เมื่อระยะ

เวลาผานไปยอดการใชพลังงานจริงเริ่มปรับตัวเขาสูแนวโนม
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ปกติเดิม พฤติกรรมดังกลาวเปนไปในลักษณะคลายๆ รูป

ฟนปลา (แผนภาพที่ 3) ซึ่งใชวิเคราะหและอธิบายแสดง

ปรากฎการณการตอบสนองตอนโยบายและมาตรการ

ประหยัดพลังงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 เปนแนวคิดปรากฎการณฟนปลา 

(Chevron effect) ซึ่งใชในการอธิบายลักษณะพฤติกรรมผล

กระทบของมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจุดเริ่มตนที่ T
0
 และ 

E
0
 ซึ่งเปนเวลาเริ่มตนและปริมาณความตองการใชพลังงาน

ตามลำดับ เมื่อมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบตางๆ 

เชน การรณรงคหรือออกมาตรการเชิงบังคับ สงผลใหการใช

พลังงานลดลงตามเสนปะไปจนถึงจุด A
L
 ซึ่งเปนจุดต่ำสุดที่

สามารถทำได เมื่อระยะเวลาผานไป พฤติกรรมของผูบริโภคมี

การปรับตัวและตอบสนองตอนโยบายและมาตรการไดนอยลง 

ซึ่งเกิดจากการจัดสรรตระกราการบริโภคใหม และทำการลด

การบริโภคสินคาชนิดอื่นที่มีความจำเปนนอยกวาพลังงานลง 

โดยใหความสำคัญกับสินคาที่เปนพลังงานมากกวาสินคาอื่น

โดยเปรียบเทียบ อีกกรณีผูบริโภคเกิดความคุนเคยกับนโยบาย

และมาตรการดังกลาว สงผลใหปริมาณการใชพลังงานจริง

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเสนปะรูปฟนปลาจนเขาสูจุด A
U
 ซึ่งเปนจุด

ทีอ่ยูบนเสนทบึโดยเปนเสนแนวโนมการใชพลงังานในระยะยาว

ที่แสดงศักยภาพความตองการพลังงานที่แทจริงของระบบ

เศรษฐกิจ (Potential energy demand) ทั้งนี้รูปแบบการใช

พลังงานจริงตามเสนปะฟนปลาเปนลักษณะ Spline function11 

เมื่อการบริโภคพลังงานอยูบนเสนความตองการพลังงานจริง

ในระยะยาว ผูวางนโยบายเห็นวาการใชพลังงานยังคงอยูใน

ระดับสูง เปนเหตุใหออกนโยบายและมาตรการประหยัด

พลังงานขึ้นอีก ปริมาณการใชพลังงานก็ลดลงอีกถึงที่จุด B
L
 

(ในทางปฎิบัติจริงอาจมีการเวนชวงเวลาหางไประยะหนึ่ง) พอ

ชวงเวลาเปลี่ยนไปพฤติกรรมของผูบริโภคเริ่มปรับตัว การ

บริโภคพลังงานก็ปรับตัวเขาสูเสนบริโภคพลังงานในระยาวอีก

ครั้งที่จุด B
U
 พฤติกรรมการปรับตัวของหนวยเศรษฐกิจดำเนิน

ไปเชนนี้เรื่อยไปจนถึงจุด C
U
 ซึ่งอยูบนเสนทึบหรือเสนการใช

พลังงานในระยะยาว (Long run) ที่ลอมรอบดานบนสุดโดย

สัมผัสจุดสูงสุดของเสนปะในแตละคาบ (Upper boundary) 

และสังเกตไดวารูปรางดังกลาวมีลักษณะคลายรูปฟนปลา จึง

เรียกพฤติกรรมเชนนี้วาปรากฏการณฟนปลา (Chevron 
effect) โดยในทางปฏิบัติทั่วไปเสนแนวโนมระยะยาวอาจไม
เปนเสนตรง (Non-linear) ในทำนองเดียวกัน เสนการใช

พลังงานจริงอาจมีคาบเดียวหรือหลายคาบได (Single or 

multiple loops) หรืออาจไมเปนรูปฟนปลาแบบสามเหลี่ยม 

แตพฤติกรรมโดยรวมแลว เปนไปในลักษณะดั งกล าว 

(Asymptotic) 

ปรากฎการณฟนปลาดังกลาวสอดคลองกับผลที่ได

จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานไมสามารถ

เปลี่ยนแนวโนมการใชพลังงานในระยะยาว อยางไรก็ดี แม

ปริมาณการบริโภคพลังงานในระยะยาวไมเปลี่ยนแปลงแต

การบริโภคพลังงานเฉลี่ย (Average) อยูต่ำกวาเสนการบริโภค

ระยะยาว (Long run) ชี้ใหเห็นวามาตรการดังกลาวสามารถ

ประหยัดพลังงานไดจริงและประหยัดเงินตราไดเปนจำนวน

มาก ซึ่งนับเปนผลสำเร็จของนโยบายไดในระดับหนึ่ง 

แผนภาพที่ 3  เสนแนวโนมการใชพลังงานระยะยาว การใชเฉลี่ย  
 และการใชพลังงานจริง 

11 Pindyck and Rubinfeld (1991) p. 118, และ www.mathworld.wolfram.com 
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ในการศึกษาผลกระทบของมาตรการประหยัดพลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ไดพบขอจำกัดของการวิเคราะหที่

สำคัญๆ 3 ประการ  ดังนี้ 

ประการแรกคือดานผลของการมาตรการจะไดผล
เพียงระยะสั้น สวนในระยะยาวแลวการบริโภคพลังงานมีแนว

โนมไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนปญหาดานโครงสรางขึ้นอยูกับ

ศักยภาพของหนวยเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถแกไขได

โดยวิธีปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เชน การใชนโยบายจูงใจใน

การผลิตอุปรณที่มีประสิทธิภาพและใชพลังงานนอยลง  

ประการที่สองเปนปญหาเชิงเทคนิคในวิธีการศึกษา 

เห็นไดจากมีบางคาบเวลาที่การใชพลังงานจริงสูงกวาแนวโนม

ปกติ ซึ่งไดอธิบายดวยขอสันนิษฐานเรื่องศักยภาพการใช

พลังงานที่แทจริงถูกกดทับสะสมไวในคาบกอนดวยมาตรการที่

กำหนดและทำการปลอยพลังออกมาในคาบตอๆ ไป ซึ่งขอ

สันนิษฐานดังกลาวมีความเปนไปไดตามทฤษฎี แตยังมิได

พิสูจนเชิงประยุกตในการศึกษาครั้งนี้  

ประการที่สามเปนขอสงสัยในเสนแนวโนมการใช
พลังงานที่แทจริงในระยะยาว แมผลการศึกษาจะอธิบายได

ดวยปรากฏการณฟนปลา แตหากไมมีนโยบายประหยัด

พลังงานโดยถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 

ออกไปแลว (ซึ่งทำไมไดตามขอเท็จจริง) เสนแนวโนมระยะ

ยาวจะยังเปน Upper boundary ของการใชพลังงานจริงอยู

หรือไม ซึ่งแนวทางในการพิสูจนสามารถทำไดโดยการ

วิเคราะหผลขอมูลในอดีตอีกครั้ง (กอนมีมติ ค.ร.ม.) หรือรอใช

ขอมูลในอนาคตเมื่อผลของนโยบายสิ้นสุดลง จากนั้นทำการ

ประยุกตโดยเลือกใช Spline function ที่สามารถจับพฤติกรรม

ของมาตรการประหยัดพลังงานที่เชื่อถือได ซึ่งอาจจะเปนแบบ 

B-Spline หรือ Cubic spline เปนตน เมื่อได Spline function 

แลวนำไปหา Upper boundary และเปรียบเทียบกับขอมูลจริง

เพื่อพิสูจนขอสมมุติฐานดังกลาว ซึ่งเปนเรื่องที่ควรศึกษาตอไป

ในอนาคต 

 

 √ÿª  
การศึกษาผลของมาตรการประหยัดพลังงานใชวิธี

วิเคราะหผสมผสานทั้งแบบรายสาขาและแบบอนุกรมเวลา 

โดยมีการกำหนดปจจัยอื่นๆ ที่ไม เกี่ยวของโดยตรงกับ

มาตรการใหคงที่ ผลจากการศึกษาดังกลาวพบวา มาตรการ

ประหยัดพลังงานที่ดำเนินการใน 12 ไตรมาสหลังมีมติ ค.ร.ม. 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาจากที่อยูอาศัยคิดเปนมูลคา

รวม 2,358 ลานบาท และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงคิดเปน

มูลคา 44,000 ลานบาท  

อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหความสำเร็จของ

มาตรการประหยัดพลังงานดังแนวคิดปรากฏการณฟนปลา 

(Chevron effect) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานทั้งการ

บริโภคไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิง พบวาผลของมาตรการ

ประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานไดจริงในระยะสั้น 

แตไมสามารถจูงใจใหผูบริโภคทั้งภาคครัวเรือน และรัฐบาล

ประหยัดพลังงานในระยะยาวได 
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ระบบขอมูลโลจิสติกสของไทย 
นพจิตร  เหลืองชอสิริ / สุกิตติ์ ศิวนันทสกุล 

สำนักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ 

§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ 
ในชวง พ.ศ. 2547–2550  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดมีความ

พยายามผลักดันแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อยกระดับระบบ

โลจิสติกสใหไดมาตรฐานสากลและเปนเครื่องมือสนับสนุนใหไทยกาวไปสูการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน 

ซึ่งการดำเนนิงานดงักลาวไดมคีวามคบืหนาไประดบัหนึง่แลว จะเหน็ไดจากหนวยงานและองคกรตางๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน สถาบนัวชิา

การ และสื่อสารมวลชน ไดแสดงออกถึงความตื่นตัว และมีความพยายามรวมกันดำเนินงานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ

ประเทศมาอยางตอเนื่องตลอด 4 ปที่ผานมา  

ความคืบหนาที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับแรงงานกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน

อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การผลักดันนโยบายการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกส

ของประเทศ การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาขาว น้ำตาล ยางพารา และปูนซีเมนตจากโดยรถบรรทุกไปเปน

รถไฟ และทางเรือ การอบรมผูประกอบการ การสงเสริมความรวมมือของผูใหบริการโลจิสติกส และการดำเนินการโครงการพัฒนา

ระบบ Single Window e-Logistics เพื่ออำนวยความสะดวกดานการนำเขา สงออก และขนสง เปนตน  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบโลจิสติกสที่ผานมา ยังไมสามารถติดตามประเมินผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินงาน

ไดอยางจริงจัง ทั้งนี้ เกิดจากปญหาระบบขอมูลของประเทศที่มีการจัดเก็บอยางกระจัดกระจาย ขาดความตอเนื่อง และไมมี

มาตรฐานการจัดเก็บที่ชัดเจน ในขณะที่ขอมูลหรือตัวชี้วัดที่มีอยูยังขาดความแมนตรงและไมตรงกับความตองการใชประโยชน  

อีกทั้งยังไมมีหนวยงานเจาภาพหลักที่ทำหนาที่ในการพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกสใหไดมาตรฐานและเปนระบบ และขาด

แผนพัฒนา 
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การบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลระหวางหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหประเทศไทยขาดขอมูลที่จำเปนที่ใช

ในการวิเคราะหและวางแผนเพื่อบริหารจัดการระบบโลจิสติกสของประเทศใหมีประสิทธิภาพได หรือขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะ 

ใชเปนเครื่องมือบอกใหทราบวาผลการดำเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตรประสบผลสำเร็จมากนอยเพียงใด  

ดังนั้น สศช. ในฐานะแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ จึงไดริเริ่ม

โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดดานโลจิสติกสและใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมิน

ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ และไดนำผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนด

กรอบโครงสราง และประเภทของขอมูลหรือดัชนีชี้วัดที่ควรจัดเก็บ รวมถึงแนวทางในการสำรวจและรวบรวมขอมูลและแนวทาง 

ในการบริหารการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกส ซึ่งจะเปนคูมือใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของนำไปวางแผน

พัฒนาระบบโลจิสติกสในสวนที่ตนเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนเครื่องมือในการวางแผน ติดตามและ 

ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศในภาพรวมตอไป 

บทความนี้จึงมุงเสนอรายละเอียดของแผนการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสและแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลในระดับ

ตางๆ หลังจากที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีโอกาสทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสของประเทศที่เสนอโดย สศช. 

 
°“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈‚≈®‘ μ‘° å 

สศช. ไดเริ่มวางกรอบการพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกสขึ้นในปงบประมาณ 2549 โดยจางสถาบันขนสง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย โดยผลงานที่สำคัญของโครงการฯ คือทำให

ทราบถึงสถานะการสำรวจ และจัดเก็บขอมูลดานโลจิสติกสของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งอธิบายถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และ

ปญหาในการสำรวจและจัดเก็บของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล อันเปนประโยชนในการกำหนดแนวทางการจัดทำระบบ 

ขอมลูดานโลจสิตกิสเพือ่ประเมนิผลการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรการพฒันาระบบโลจสิตกิสของประเทศได ทัง้นี ้ภาพรวมของ“การจัด
ทำระบบขอมูลดานโลจิสติกส” มีวัตถุประสงค โครงสราง และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตสรุปไดดังแผนภูมิขางลางนี้ 

 

แผนภูมิ ภาพรวมของการจัดทำระบบขอมูลดานโลจิสติกส 
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ทั้งนี้ ระบบขอมูลดานโลจิสติกสสามารถแบงออกได 3 ระดับตามวัตถุประสงคของผูใชหรือการใชงาน ไดแก 1) การ

วเิคราะหภาพรวมของประเทศ 2) การวเิคราะหรายยทุธศาสตร และ 3) การวเิคราะหในระดบัสถานประกอบการ โดยในแตละระดบั 

จะประกอบดวย รายการขอมูล และหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหภาพรวมการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ สศช. ไดดำเนินการขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศตาม แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554
ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 โดยแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ไดมีการตั้งวัตถุประสงค 3 ประการ 

และในแตละวัตถุประสงคจะมีรายการขอมูลประกอบเพื่อติดตาม และประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ ในภาพรวม สรุป

ไดดังนี้ 

นอกจากนี้ สศช. ยังเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการคำนวณ และจัดเก็บขอมูลทั้ง 3 รายการเพื่อวิเคราะหภาพรวม

การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยในปจจุบัน สศช. ใหความสำคัญกับการจัดทำรายการขอมูลสัดสวนตนทุนโลจิสติกส 
ตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (จีดีพี) เปนอันดับแรก เนื่องจาก ขอมูลดังกลาวจะสะทอนภาพรวมตนทุนโลจิสติกสของ

ประเทศ และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับตางประเทศ ทั้งนี้ องคประกอบของตนทุนโลจิสติกสประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 

ตนทุนดานการขนสง ตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง และตนทุนดานการบริหารจัดการ  

 

4-88 mac1.indd   584-88 mac1.indd   58 4/9/08   11:10:31 AM4/9/08   11:10:31 AM



วารสารเศรษฐกิจและสังคม 59ต.ค.-ธ.ค. 50

Box A: ·π«∑“ß°“√æ—≤π“¢âÕ¡Ÿ≈μâπ∑ÿπ‚≈®‘ μ‘° å ‚¥¬  »™. 
สศช. ไดเริ่มดำเนินการพัฒนาแบบจำลองขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (จีดีพี)  

มาตั้งแตป 2547 ใชวิธีการคำนวณโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) 
เปนหลกั ซึง่เปนวธิกีารทีป่ระเทศสวนใหญรวมถงึประเทศทีพ่ฒันาแลวใชกนั อยางไรกต็าม การคำนวณตามแนวทางดงักลาว
มีจุดออนและขอจำกัด เนื่องจากการคำนวณตนทุนโลจิสติกสตองอาศัยการประมาณการขอมูล และมาตรฐานวิธีการคิด
ของตางประเทศมาประยุกตใชเพื่อประมาณการขอมูลในกรณีที่ไมสามารถดึงขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 
ในขณะที่หลายกิจกรรมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการเก็บขอมูลทำไดยากในทางปฏิบัติ และอาจไมคุมคากับตนทุน 
ของการจัดเก็บ สงผลใหตนทุนโลจิสติกสที่ไดในบางกิจกรรมเปนเพียงการประมาณคาเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหการคำนวณ
ตนทุนโลจิสติกสมีความถูกตองและสะทอนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศอยางเที่ยงตรง สศช. จึงไดวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลที่ใชในการคำนวณตนทุนโลจิสติกส ทั้งในระดับภาพรวมและรายกิจกรรม โดยเริ่มดำเนิน
การตั้งแตปงบประมาณ 2550 สรุปไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทยระยะที่ 1 

ปงบประมาณป 2550 มีขอบเขตงานที่สำคัญคือ วิเคราะหมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกสของประเทศไทย 
ป 2548 และ 2549 สถานภาพ ศกัยภาพและขดีความสามารถของอตุสาหกรรมสาขาโลจสิตกิส รวมถงึการทบทวน ปรบัปรงุ
คุมรวมของสาขาโลจิสติกสในบางสวน ไดแก ดานการขนสง และดานการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม
ภายใตคุมรวมการเก็บขอมูลตาม GDP และ I-O บางกิจกรรมเชน สถานีขนสงสินคา และสถานที่เชาจอดรถบรรทุก 

2. โครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทยระยะที่ 2 
ปงบประมาณป 2551 มีขอบเขตงานที่สำคัญคือ ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห ตนทุนการบริหารจัดการดาน
โลจิสติกสของประเทศ เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการสำรวจและจัดเก็บขอมูลดังกลาวที่เหมาะสม 

3. โครงการสำรวจตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Cost) (ดำเนินการ 
ในปงบประมาณป 2552) มีขอบเขตงานที่สำคัญคือ ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห ตนทุนการเก็บรักษาสินคา
คงคลังของประเทศ เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการสำรวจและจัดเก็บขอมูลดังกลาวที่เหมาะสม 

4. โครงการสำรวจและปรับปรุงสมมติฐานการคำนวณตนทุนโลจิสติกสใหทันสมัย (เตรียมขอ 
งบประมาณทุก 2 ป) มีขอบเขตงานที่สำคัญคือ ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห ขอมูลตนทุนโลจิสติกส เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง และขอมูลพื้นฐานที่ใชในการคำนวณเพื่อใหเกิดความทันสมัยและเที่ยงตรงอยูตลอดเวลา 
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2. ร ะ บ บ ข อ มู ล ส ำ ห รั บ วิ เ ค ร า ะ ห ร า ย
ยุทธศาสตร  เนื่องจากระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหภาพรวม
ของประเทศในขางตน ประกอบดวยหลากหลายอุตสาหกรรม
ซึ่งมีความแตกตางในเชิงโครงสรางของอุตสาหกรรมอยูมาก 
อาจมีประโยชนคอนขางนอยตอภาคเอกชนในการนำไปใชใน

การวางแผน และพัฒนาองคกรดานโลจิสติกสของตัวเอง 
เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนภาพรวมของทั้งประเทศ อีกทั้ง 
ระบบขอมูลสำหรับวิ เคราะหภาพรวมของประเทศยังไม

ครอบคลุมเพียงพอสำหรับหนวยงานภาครัฐตอการติดตาม

และประเมินผลตามรายยุทธศาสตรของแผนฯ และมิไดมี
รายการขอมูลที่สะทอนถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาระบบโลจิสตกสของประเทศ 

ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการจัดทำระบบขอมูลดานโลจิสติกสสำหรับวิเคราะหรายยุทธศาสตร เพื่อใหมีระบบขอมูล 
ทีค่รอบคลมุครบถวน และเกดิประโยชนแกผูใชทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอยางแทจรงิ ซึง่แผนยทุธศาสตรการพฒันาระบบโลจสิตกิส
ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 ไดกำหนดยทุธศาสตร 5 ดาน ดงันี ้ 1) ยทุธศาสตร การปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบโลจสิตกิส ใน
ภาคการผลิต  2) ยุทธศาสตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส   
4) ยทุธศาสตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพสิง่อำนวยความสะดวกทางการคา  และ 5) ยทุธศาสตรประสทิธภิาพกำลงัคนและระบบขอมลู 

โดย สศช.ไดประสานกับหลายหนวยงานในการจัดทำระบบขอมูลดานโลจิสติกสสำหรับวิเคราะหรายยุทธศาสตร เพื่อให
ภาคเอกชนสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชในการประเมินตนเองไดมากขึ้น ในขณะที่หนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูลที่ไดมาใชใน
การตดิตาม และประเมนิปจจยัทีส่นบัสนนุการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการพฒันาระบบโลจสิตกิสตามแผนยทุธศาสตรฯ ไดเชนกนั 
ท้ังนี้ การจัดทำระบบขอมูลในสวนนี้ไดแบงออกเปน 5 ประเด็น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรฯ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ภาคการผลิต  มีเปาหมายของการจัดทำรายการขอมูลภาคการผลิต คือ เพื่อใหแตและอุตสาหกรรมมี Benchmark 
ในการเปรียบเทียบภายในของแตละอุตสาหกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพภายในกลุมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถนำขอมูลมา
เปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมใกลเคียงเพื่อหาโอกาส และแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตัวเองตอไป 

สศช. ไดหารือรวมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการคัด
เลือกรายการขอมูลที่จะสำรวจและจัดเก็บ โดยมีเปาหมายใหรายการขอมูลสามารถประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของแตละ
อุตสาหกรรมได ทั้งนี้ ผลของการหารือ มีขอสรุปวา สศอ. จะเปนผูรับผิดชอบหลักในการสำรวจและจัดเก็บขอมูลสัดสวนตนทุน 
โลจสิตกิส ตอยอดขายของแตละอตุสาหกรรม เปนหลกักอน เนือ่งจากรายการขอมลูดงักลาวเปนทีต่องการของภาคเอกชนอยางมาก 
เพราะจะทำใหภาคเอกชนทราบวาแตละกลุมอุตสาหกรรมมีคาใชจายดานโลจิสติกสคิดเปนสัดสวนเทาไรของยอดขาย ซึ่งมีความ
ชัดเจนมากกวา การคำนวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (จีดีพี)  

สำหรับแนวทางการพัฒนารายการขอมูลดังกลาว สศอ. จะนำคำถามดานตนทุนโลจิสติกสผนวกเขาไวในแบบสอบถาม
การสำรวจขอมูลการผลิตรายป หรอื รง. 9 ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดำเนินการสำรวจและจัดเก็บทุกป 

(2) เครือขายการขนสงและโลจิสติกส  มีเปาหมายของการจัดทำรายการขอมูลเครือขายการขนสงและโลจิสติกส คือ 
เพื่อติดตามการเคลื่อนยายของสินคาในรูปแบบการขนสงตางๆ และเพื่อประเมินศักยภาพ และความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมเพื่อสนับสนุนการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

สศช.ไดดำเนินการสอบถามและหารือ กับหนวยงานตางๆ ไดแก สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
กรมศลุกากร สำนกัปลดักระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางนำ้และพาณชิยนาว ีกรมการขนสงทางบก การรถไฟแหงประเทศไทย 
การทาเรือแหงประเทศไทย และบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดกลุมขอมูลที่จะสำรวจและจัดเก็บใน 
สาขาการขนสง ซึ่งพบวารายการขอมูลสวนใหญไดจากการจัดเก็บขอมูลตามปกติของหนวยงานอยูแลว สรุปกลุมรายการขอมูลได
ดังนี้ 
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 อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดระบบขอมูลสาขาการขนสงที่มีความครบถวนในทุกรูปแบบการขนสง จำเปนตองมีการรวมมือกัน

หลายหนวยงานในการประสานและจัดเก็บขอมูลสาขาการขนสง โดยเฉพาะหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  

สำหรับแนวทางการจัดทำระบบขอมูลดานนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอยูระหวางยกรางโครงการเพื่อดำเนินการ

จัดเก็บและพัฒนาระบบขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหมด ใหมีประสิทธิภาพและใหเกิด

การบูรณาการขอมูล ตลอดจนสรางความสะดวกตอทุกฝายในการติดตามและนำขอมูลไปใชประโยชน 

(3) ดานธุรกิจใหบริการโลจิสติกส (LSPs)  มีเปาหมายของการจัดทำรายการขอมูลดานธุรกิจใหบริการโลจิสติกส คือ 

เพื่อติดตามการขยายตัวของธุรกิจใหบริการโลจิสติกสของไทย ซึ่งจะเปนสวนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

ของประเทศ 

แมวาในปจจุบัน ไดมีการดำเนินธุรกิจใหบริการโลจิสติกสอยางแพรหลาย แตการจัดเก็บขอมูลในประเด็นนี้ยังทำไดยาก 

เนื่องจากการเปดเผยขอมูลของภาคเอกชนตอหนวยงานภาครัฐยังมีขอจำกัด อีกทั้งความหมายและคำนิยามของธุรกิจใหบริการ 

โลจิสติกสก็ยังไมมีความชัดเจนภายใตกฎหมายที่มีอยู ทั้งนี้ จากการสอบถามขอมูลหนวยงานภาครัฐมีเพียงกรมขนสงทางบก และ

กรมศุลกากร ที่ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับดานธุรกิจใหบริการโลจิสติกส คือ จำนวนผูประกอบการขนสง 
คลังสินคาและ Freight forwarder และจำนวนรถ และอายุรถบรรทุก 

นอกจากนี้ สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร สำนักงานปลัดประทรวงแรงงาน ไดดำเนินการสำรวจและจัดเก็บขอมูล

ดานกำลังคนของสถานประกอบการตางๆทั่วประเทศ ทุก 2 ป โดยครอบคลุมถึงกำลังคนดานธุรกิจใหบริการโลจิสติกสดวย ทั้งนี้ 

รายการขอมูลที่สำคัญ เชน จำนวนบุคลากร ระดับการศึกษา ระดับรายไดเริ่มตน และระดับความสามารถ เปนตน 

แนวทางการจัดทำระบบขอมูลดานนี้ สศช. อยูระหวางการดำเนินโครงการเพื่อสำรวจและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจโลจิสติกส คาดวาผลที่ไดจะสามารถนำมาชวยกำหนดแนวทางในการพัฒนาขอมูลดานธุรกิจโลจิสติกสรวมกับหนวยงานอื่น

มากยิ่งขึ้น ในขณะที่กระทรวงพาณิชยอยูระหวางรางกฎหมายสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการดานโลจิสติกส ซึ่งจะชวยใหมีการ

ตารางที่ 2  การจัดทำรายการขอมูลเครือขายการขนสงและโลจิสติกส 
กลุมรายการขอมูล หนวยงานรับผิดชอบ 

• ปริมาณการขนสงสินคาโดยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สำนักงานสถิติแหงชาติ 
• ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางบก/น้ำ/อากาศ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
• ศักยภาพของรูปแบบการขนสงทางน้ำ กรมศุลกากร 
• ปริมาณการขนสงสินคาโดยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สำนักปลัดกระทรวงมนาคม 
• ศักยภาพของรูปแบบการขนสงทางน้ำ 
• ปริมาณการขนสงสินคาโดยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

กรมการขนสงทางน้ำและ
พาณิชยนาวี 

• โครงสรางพื้นฐานและศักยภาพของรูปแบบการขนสงทางถนน กรมการขนสงทางบก 
• โครงสรางพื้นฐานและศักยภาพของรูปแบบการขนสงทางราง การรถไฟแหงประเทศไทย 
• โครงสรางพื้นฐานและศักยภาพของรูปแบบการขนสงทางน้ำ การทาเรือแหงประเทศไทย 
• โครงสรางพื้นฐานและศักยภาพของรูปแบบการขนสงทางอากาศ บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) 
ที่มา : เอกสารแบบฟอรมการสำรวจรายการขอมูลที่หนวยงานจัดเก็บขอมูล 
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 กำหนดสถานภาพและสงเสริมธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเชนธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะทำใหหนวยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวของเขามาดูแลไดอยางเต็มรูปแบบ รวมทั้งการ

พัฒนาระบบขอมูลดานธุรกิจใหบริการโลจิสติกสดวย 

(4) ดานการอำนวยความสะดวกทางการคา  มี

เปาหมายของการจัดทำรายการขอมูลดานการอำนวยความ
สะดวกทางการคา คือ การสำรวจโครงสรางพื้นฐานที่เชื่อมโยง

กับภูมิภาคและประเมินประสิทธิภาพของชองทางการคาตางๆ 

ทั้งการคาชายแดน และการคาระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎ

ระเบียบและขั้นตอน และการนำเอาระบบสารสนเทศมาใชในธุรกรรมทางการคา เพื่อปรับปรุงและสงเสริมการคาของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและไมเปนอุปสรรคตอการพฒันาประเทศ  

ในปจจุบัน กรมศุลกากร กรมขนสงทางบก และการรถไฟแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลักในการสำรวจและจัดเก็บ

ขอมูลเหลานี้ ซึ่งไดมีการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บขอมูลตามแนวทางที่ สศช. นำเสนอแลว โดยแบงขอมูลออกเปน 2 กลุมได

ดังนี้ 

• การสำรวจโครงสรางพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค  ที่สำคัญคือ ปริมาณและมูลคาของสินคานำเขาและสงออก

ที่ดานตางๆ  จำนวนใบอนุญาตการสำรวจผูประกอบการขนสงระหวางประเทศ  จำนวนเสนทางรถไฟเชื่อมโยงกับภูมิภาค  และ

จำนวนเที่ยวรถไฟขนสงสินคาระหวางประเทศตอสัปดาห 

• การประเมินประสิทธิภาพของชองทางการคา  ที่สำคัญคือ จำนวนขอตกลงในการอำนวยความสะดวกการ 

ตรวจปลอยและการขนสงสนิคาทีไ่ทยทำกบัประเทศเพือ่นบาน จำนวนเอกสารทีใ่ชในพธิกีารทางศลุกากร จำนวนหนวยงานทีเ่กีย่วของ

ในกระบวนการทางศุลกากรและการตรวจปลอยสินคา  จำนวนขั้นตอนของการดำเนินการทางศุลกากรและการตรวจปลอยสินคา  

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ณ จุดผานแดน  และสัดสวนธุรกรรมการนำเขาสงออกที่ดำเนินการผานชองทาง Electronic 

(5) ดานกำลังคน  มีเปาหมายของการจัดทำรายการขอมูลดานกำลังคน คือ รวบรวม และจัดเก็บขอมูลจำนวนบุคลากร 

ดานโลจิสติกส และประเมินศักยภาพบุคลากรดานโลจิสติกสในอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อที่จะเปนฐานขอมูลใหกับภาครัฐ  

ภาคเอกชน และสถาบนัวชิาการในการเตรยีมความพรอมดานการผลติและพฒันากำลงัคนดานโลจสิตกิสของประเทศเพือ่สนบัสนนุ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศตอไป 

ในปจจุบัน ไดมีหนวยงานภาครัฐ 2 – 3 หนวยงานไดดำเนินการสำรวจและจัดเก็บขอมูลดานกำลังคนแตยังไมครบถวน 

อาทิ สศช. รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการ พัฒนาแบบจำลองเพื่อประมาณการกำลังคนดาน 

โลจสิตกิสในอตุสาหกรรม กระทรวงแรงงานสำรวจภาพรวมกำลงัคนในแตละอตุสาหกรรมรวมทัง้ธรุกจิใหบรกิารโลจสิตกิส ทกุๆ 2 ป 

และ สศอ. สำรวจจำนวนแรงงานในแตละอุตสาหกรรม ตามแบบสอบถามการสำรวจขอมูลการผลิตรายป เปนตน สำหรับแนวทาง

การจัดทำระบบขอมูลดานนี้ สศช. จะเปนแกนหลักในการประสานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อเดินหนาสำรวจและจัดเก็บขอมูลดาน 

กำลังตามที่ไดตั้งเปาไว ตอไป 
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 เฉกเชนเดียวกับระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหภาพรวมการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ระบบ

ขอมูลสำหรับวิเคราะหรายยุทธศาสตรยังขาดความสมบูรณทั้งในเชิงจำนวนรายการขอมูลและคุณภาพของขอมูล 

เนื่องจากการสำรวจและจัดเก็บในแตละครั้งมีคาใชจายที่สูง และทำดวยความยากลำบาก ดังนั้นหนวยงานตางๆ จึง

ตองคอยๆ วางแผนในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบขอมูลเหลานี้เปนปๆไป เพื่อสนับสนุนการสำรวจและจัดเก็บ

เพิ่มเติม โดยสามารถสรุปรายการขอมูลที่หนวยงานจะดำเนินการสำรวจและจัดเก็บในปงบประมาณ 2550 – 2552 

ไดดังนี้ 

 
โครงการภายใตงบประมาณป 2550 

1. โครงการจัดทำระบบโครงขายขนสงและการจัดสงสินคาและพัสดุของประเทศ โดย สศช. 

โครงการภายใตงบประมาณป 2551 
1. การสำรวจตนทุนโลจิสติกส ตอ ยอดขายของแตละอุตสาหกรรม โดยสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. โครงการสำรวจจำนวนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยกรมการขนสงทางน้ำและ

พาณิชยนาวี 

3. โครงการสำรวจปริมาณการขนสงสินคาทางถนนดวยรถบรรทุก โดยกรมการขนสงทางบก 

4. สำรวจปริมาณการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง ภายใตการบริหารจัดการของการทาเรือ

แหงประเทศไทย (Single Rail Transfer Operator: SRTO) โดยการทาเรือแหงประเทศไทย 

5. โครงการจัดทำดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางทะเล โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 
โครงการภายใตงบประมาณป 2552 

1. โครงการจัดทำดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางอากาศ โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

 นอกจากนี้ สศช. กำลังวางแผนปรับปรุงรูปแบบของการจัดเก็บ และวิธีการเผยแพรขอมูลของหนวย

งานที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูใชขอมูล และลดภาระของผูใหขอมูล โดยรูปแบบ

ของการจัดเก็บขอมูลควรใหอยูในรูปแบบของ Time Series ในระบบที่ผูใชขอมูลสามารถนำไปใชไดทันที เชน การ

ใชโปรแกรมประเภทตารางขอมูล (Spread Sheet) ของโปรแกรม MS Excel หรือในรูปแบบของไฟลขอมูลชนิด 

เทก็ซไฟล (Text File) เปนตน ซึง่เปนทีแ่พรหลายและหลายหนวยงานไดใชเปนรปูแบบของการจดัเกบ็ เชน สำนกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคาร 

แหงประเทศไทย เปนตน 

Box B: ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫«‘‡§√“–Àå√“¬¬ÿ∑∏»“ μ√å 
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3.  ระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหในระดับสถานประกอบการ  การที่สถานประกอบการสวนใหญไมมีการสำรวจและ

เก็บขอมูลดานโลจิสติกสของตัวเอง ทำใหไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร และทำใหการพัฒนาระบบขอมูลในระดับตางๆ ขาดการ

เชื่อมโยงที่ชัดเจนและแมนยำ ดังนั้น สศช. ไดหารือรวมกับหนวยงานภาคเอกชน และสถาบันวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

ที่เกี่ยวของ อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 

สถาบันขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และJapan Institute of Logistics System (JILS) ในการกำหนดแนวทางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานเพื่อพัฒนาระบบขอมูลระดับสถานประกอบการ โดยไดขอสรุปดังนี้ 

(1) รณรงคใหสถานประกอบการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชนของการสำรวจ และจัดเก็บขอมูลดาน 

โลจิสติกสของตัวเอง 

(2) สงเสริมการประยุกตใชคูมือ ที่สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาผูสงสินคา

ทางเรือแหงประเทศไทย และหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ ไดจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร Best Practice ใหกับทุกฝายไดเรียนรู 

(3) แลกเปลี่ยน และเผยแพรงานวิจัยดานโลจิสติกส เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู และนำขอเสนอแนะของงานวิจัย
ไปสูการปฏิบัติ หรือทดสอบ ทั้งนี้ อาจจะเริ่มจากการจัดทำทะเบียนรายการงานวิจัยดานโลจิสติกสในปจจุบันกอน เพื่อลดความ 

ซ้ำซอนของงานวิจัย และเปนประโยชนในการใช และเผยแพร 

(4) เปาหมายของการจดัเกบ็ขอมลูดานโลจสิตกิสในระดบัสถานประกอบการกเ็พือ่ใหสถานประกอบการสามารถ
นำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของสถานประกอบการเองได โดยสามารถเปรียบเทียบกับภาพ

รวมดานโลจิสติกสของแตละอุตสาหกรรม และระบบขอมูลดานโลจิสติกสสำหรับวิเคราะหรายยุทธศาสตร ภาคการผลิต เพื่อเรียนรู

ถึงมาตรฐานของแตละอุตสาหกรรมนั้นๆ (Industrial Standard) เพื่อจะไดวางแผนการปรับปรุงดานโลจิสติกสไดอยางเหมาะสม 

ตอไป 

 
∫∑ √ÿª 

ในปจจุบัน การดำเนินการพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกสของประเทศยังอยูในขั้นเริ่มตน โดย สศช. ไดกำหนด

แผนการพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกส เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปสรางระบบขอมูลของตนใหมีความ

สอดคลองและบูรณาการขอมูลกันทั้งประเทศ โดยไดแบงระบบขอมูลออกเปน 3 ระดับ และหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  

1. ระบบขอมูลสำหรับภาพรวมของประเทศ มี สศช. เปนผูรับผิดชอบการสำรวจและจัดเก็บขอมูลในระดับภาพรวม  

2. ระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหรายยุทธศาสตร ไดแบงเปน 5 ประเด็นเพื่อความชัดเจนตามยุทธศาสตร โดยมี 

หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจรวมมือกันรับผิดชอบในแตละดาน เชน สำนักงานสถิติแหงชาติ กรมศุลกากร สำนักงาน 

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม สำนกันโยบายและยทุธศาสตร สำนกังานปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย 

และการทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน  

3. ระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหในระดับสถานประกอบการ โดยหนวยงานภาคเอกชน เชน สภาหอการคา 

แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย จะรวมมือกับสถาบันวิชาการ และ

หนวยงานภาครัฐ ในการรณรงคใหสถานประกอบการจัดเก็บขอมูลดานโลจิสติกส และขยายผล Best Practice ที่ไดมีการศึกษา

โดยผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส ใหเกิดผลเปนรูปธรรมกับสถานประกอบการตางๆ  

4-88 mac1.indd   644-88 mac1.indd   64 4/9/08   11:10:37 AM4/9/08   11:10:37 AM



วารสารเศรษฐกิจและสังคม 65ต.ค.-ธ.ค. 50

การพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกสถือเปนสิ่งที่

จำเปนและหลีกเลี่ยงไมไดหากประเทศไทยยังตองการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของตน เพราะเปนพื้นฐานสำคัญ 

ที่จะทำใหหนวยงานตางๆ ทั้งดานนโยบาย และดานปฏิบัติ  

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทราบสถานะประสิทธิภาพ และ 

ผลการดำเนนิงาน รวมทัง้ปญหาของการพฒันาระบบโลจสิตกิส 

ไดอยางถูกตอง นอกจากนั้น ระบบขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน

สมบูรณยังชวยใหภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถกำหนด

นโยบาย วางแผนงาน รวมทั้งนำไปใชในกระบวนการตัดสินใจ

ในระดับปฏิบัติการ มีพื้นฐานอยูบนขอเท็จจริงและความรูที่ถูกตองแมนยำ ซึ่งจะนำไปสูผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางแทจริง 

ทายที่สุดนี้ การพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกสจะไมสามารถเดินหนาและเกิดผลอยางเปนรูปธรรมได หากหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนยังไมเห็นถึงความเห็นสำคัญและประโยชนของการพัฒนาระบบขอมูลอยางจริงจัง เห็นไดจากการ

ที่งบประมาณที่จัดสรรใหกับโครงการดานการพัฒนาระบบขอมูลยังมีคอนขางนอย ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จะตองใหความรวมมือในการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาระบบขอมูลทั้งในระดับสถานประกอบการ 

ระดับสาขา และระดับประเทศอยางจรงิจังกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

 

 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานฉบับสมบูรณ โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบ

โลจิสติกสของไทย , สถาบันขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550 

,เอกสารประกอบวาระที่ 3.4 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสของประเทศ, การประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (คบส.) ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ หองสันติ

ไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล 

,เอกสารcแบบฟอรสำรวจรายการขอมูลที่หนวยงานจัดเก็บ และที่หนวยงานมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการสำรวจและจัด
ในอนาคต , (เอกสารโรเนียว),มกราคม 2551 

✤✤✤✤✤ 
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รูปแบบใหมในการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุอยางยั่งยืน 
หลังไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ 

สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

การกาวสูสงัคมผูสงูอายขุองไทย กำลงัเปนประเดน็ทาทายทีม่ผีลตอการพฒันาประเทศในระยะยาว และกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูของคนไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งขณะนี้ไดสง
สัญญาณมาแลววากำลังมีปญหาในหลายพื้นที่ และหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการแกไขปญหากันบางแลว...หลากหลาย 
รูปแบบของการดูแลสุขภาพผูสูงอายุจากงานศึกษาวิจัยนี้ สะทอนใหเห็นแนวคิดและการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 
ที่ไดริเริ่มนำรูปแบบการบริการดานสุขภาพ และบริการทางสังคมของผูสูงอายุมาใชอยางเหมาะสมกับสภาพของ
แตละพื้นที่ โดยใหชุมชนเปนผูคิดและดำเนินการดวยตนเอง เปนรูปแบบใหมของการจัดบริการทางสังคม โดยภาคี
การพัฒนาจะหนุนเสริมการดำเนินงานของภาครัฐใหกวางขวาง ครอบคลุมประชากรสูงอายุอยางทั่วถึง จึงเปน
เสมือนการนำรองใหอีกหลายพื้นที่เกิดความตระหนัก จุดประกายขยายผลใหอีกหลายพื้นที่หันมาใหความสำคัญ 
กับการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุทั้งรางกาย จิตใจ รวมไปถึงจิตวิญญาณ และสังคมหรือที่เรียกวา “สุขภาวะ”  
ตลอดจนเปนกระจกเงาที่จะสะทอนภาพการจัดทำยุทธศาสตรของประเทศในการพัฒนาระบบบริการสุขภาวะ 
ผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแตละพื้นที่ตอไป 

“              ” 
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นิยามความหมายของคำวา “สังคมผูสูงอายุ” ในระดับ
สากลที่ใชกันทั่วโลก กำหนดไววา “หากประเทศใดก็ตามที่มี
ประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปเกินรอยละ 10 ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด ถือวาประเทศนั้นเปนสังคมผูสูงอายุ”  นิยาม
นี้จึงบงบอกสถานภาพของประเทศไทยไดวา ณ ป 2548 คือ

กาวยางแรกของประเทศไทยที่ไดเดินทางมาสูสังคมผูสูงอายุ

แลว เนื่องจากอัตราเกิดไดลดลง ขณะที่อายุคาดหมายเฉลี่ย

ของประชากรก็ยืนยาวขึ้น  ทำใหสัดสวนกลุมประชากรในวัย 

60 ปขึ้นไป ไดขยับขึ้นมาถึงรอยละ 10.4 ของประชากรทั้ง

ประเทศ และไดคาดหมายตอไปอีกวา ผูสูงอายุจะเพิ่ม 

จำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป 2558 จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 

รอยละ 13.4   

ปริมาณผูสูงอายุที่ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดังกลาว  

นบัเปนประเดน็ใหญทีผู่เกีย่วของทกุฝายไมควรมองขาม เพราะ

ขณะนี้ไดสงสัญญาณใหตองเรงปรับตัวทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และดานสังคมที่มีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน  โดยทางดาน

เศรษฐกิจ พบวา สัดสวนของกลุมวัยทำงานมีแนวโนมลดลง 

อันเปนผลมาจากการมีอัตราเจริญพันธุต่ำ  ขณะที่โครงสราง

ของประเทศไดปรับจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรมและ

บริการ ทำใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทสูเมือง  

อีกทั้งสตรีผูที่มีหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุก็มีบทบาทในดาน

เศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งการออกไปทำงานนอกบานอยางตอเนื่อง 

สงผลใหสถาบันครอบครัวไมสามารถดำเนินบทบาทหลักใน

การดูแลผูสูงอายุไดอยางในอดีต  

เมื่อพิจารณาดานสุขภาพผูสูงอายุ พบวา สวนใหญมี

ปญหาดานสุขภาพ ประมาณวา  รอยละ 80 ของผูสูงอายุที่มี

อยูทั้งหมดกวา 6 ลานคน มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและสวนใหญ

ปวยมากกวาหนึ่งโรค  ประมาณรอยละ 15 มีภาวะพึ่งพิงดาน

การทำงานบาน  รอยละ 5 มีปญหาในกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน 

รอยละ 0.8 ตองใชรถเข็น  และรอยละ 0.2 ตองนอนติดเตียง  

หากมองในภาพรวมแลว ไดสะทอนวา ผูสูงอายุหญิงตองการ 

ผูดูแลมากกวาผูสูงอายุชาย คิดเปนรอยละ 38 และรอยละ 30 

ตามลำดับ  

สถานการณที่กำลังเกิดขึ้นขางตน ทำใหตระหนักวา

อาจจะสงผลกระทบตอไปในระยะยาว ทั้งเปนจุดเปลี่ยนของ

ประเทศที่จะตองมีการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูง

อายุใหมีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทาง

ดานโครงสรางประชากรและบริบทของสังคมไทย เพื่อใหผูสูง

อายุเหลานี้สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางไม

ลำบากนัก  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ จึงเห็นถึงความจำเปนที่ตองมีการศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะของผูสูงอายุ โดยมุงไปที่ระดับ

ชุมชนและเนนศึกษาทั้งมิติกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

ซึ่งมีความครอบคลุมไปถึงเรื่องของการบริการทางการแพทย

และบริการทางสังคม ที่หนุนเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาวะที่ดี 

อาทิ สามารถใชชีวิตประจำวันอยางมีความสุข มีการรวมทำ

กิจกรรมในสังคม และมีสภาพความเปนอยูที่มั่นคงในระยะ

ยาว  ภายใตชื่องานศึกษาวิจัยวา “รูปแบบการดูแลสุขภาพ
สำหรับผูสูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน”       
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เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหชุมชนสามารถดูแล

สุขภาพผูสูงอายุไดอยางยั่งยืน  จำเปนตองคนหารูปแบบการ

ดแูลสขุภาพทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยในยคุนี ้เบือ้งตน 

มีความเชื่อวาจะตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ฉะนั้น  

ในการกำหนดกรอบการวจิยั จงึมุงศกึษาถงึบทบาทของภาครฐั 

องคกรปกครองทองถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการพัฒนา

ดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะของผูสูงอายุในระยะยาว  

โดยคัดเลือกพื้นที่ตัวอยางควบคูกับการสังเคราะหเอกสารงาน

วิจัยของไทยและตางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ในประเด็นหลัก 4 ดาน ไดแก ความเปนผูนำ ทรัพยากร การ

จัดการ และการสรางพันธมิตร  

4-88 mac1.indd   464-88 mac1.indd   46 4/9/08   11:07:34 AM4/9/08   11:07:34 AM



วารสารเศรษฐกิจและสังคม 47ต.ค.-ธ.ค. 50

เมื่อไดกรอบที่ชัดเจนแลว ก็เริ่มตนศึกษาโดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวย 

(1) การทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูภายในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบการจัดบริการ การ

บริหารจัดการ และบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  

(2) ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลสุขภาวะ 

ผูสูงอายุในพื้นที่ตัวอยางสี่จังหวัด ไดแก พะเยา ยโสธร 

สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราช โดยการสัมภาษณ การ

สนทนากลุมระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำ

ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัคร

สาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุ และผูดูแลใน

ครอบครัว  

 

องคประกอบของกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย  
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(3) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการสุขภาวะผูสูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน ดวยการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวม 

เชน นักวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนำทองถิ่น องคการ

ปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน 
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ผลจากการลงพื้นที่ศึกษาใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค คือ 

พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราช พบวา  

มีรูปแบบการดูแลผูสู งอายุที่ แตกตางกันไปตามสภาพ 

ความแตกตางกันของภูมิสังคมในแตละพื้นที่ ดังตอไปนี้ 

 
พะเยา : ชุมชนเขมแข็งงายตอการตอยอด

ใหคนในชุมชนมารวมกันดูแลผูสูงอายุ 
ดวยสภาพพื้นที่ที่ศึกษาของ 4 ตำบลในเขตอำเภอ

ดอกคำใต ทั้งตำบลบานปน บานถ้ำ หนองหลม และคือเวียง  

มีประชากรสวนใหญเปนเครือญาติ และรูจักกัน จึงมีความ

สัมพันธอันแนบแนน เมื่อผนวกเขากับการมีแกนนำที่คนใน

ชุมชนใหการยอมรับคือ ครูมุกดา ตะอินสาร ทำใหงายตอการ

ดึงผูคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการตอยอดทำกิจกรรม

ตางๆ มากมายที่เปนประโยชนตอชุมชน เปนตนวา ธนาคาร

หมูบาน กองทุนสวัสดิการ ศูนยรวมใจ กองทุนระบบประกัน

สุขภาพระดับตำบล รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ   

สำหรับผูสูงอายุในพื้นที่ศึกษาดังกลาว พบวา สวน

ใหญมีอายุระหวาง 60-80 ป ปวยเปนโรคเบาหวาน โรคกระดูก 

สมองฝอ ถุงลมโปงพอง และมีคนในครอบครัวเปนหลักในการ

ดูแล ซึ่งคนเหลานี้ไมไดเรียนหนังสือ ทั้งยังขาดทักษะความรูใน

การดูแลคนปวยไดอยางถูกตอง หากผูปวยบางคนที่ไมมีใคร

ในครอบครัวคอยดูแล คนในชุมชนก็พรอมเขามามีสวนชวย

เหลือ นอกเหนือจากนี้แลว ครอบครัวที่มีคนปวย ยังจำเปนตอง

พึ่งพาหนวยงานหลักในพื้นที่ที่มีหนาที่ในการใหบริการคือ 

สถานีอนามัย (สอ.) รวมทั้งมีอาสาสมัครที่มีทักษะความรูใน

การดูแลผูสูงอายุจาก  2 หนวยงาน คอยชวยเหลืออีกดวยคือ  

อาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุขที่เรียกกันสั้นๆ วา “อสม.” 

หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน และอาสาสมัครที่

เรียกขานวา “อพม.” หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย รวมทั้ง “อผส.” หรืออาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

ที่บาน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ซึ่งอาสาสมัครเหลานี้ทำงานดูแลผูสูงอายุภายใตโครงการ

ตางๆ ของกระทรวง เชน โครงการผูสูงอายุเคลื่อนที่ การออก

กำลังกาย และการรวมกลุมอาชีพ เปนตน   

ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาในพื้นที่ที่เปนปจจัยแหง
ความสำเร็จในดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ จนมีผลสัมฤทธิ์
เปนที่พึงพอใจนั้น เกิดจาก 4 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยแรก   
เปนเพราะชุมชนที่ศึกษาทั้งมวลนี้ มีกระบวนการรวมกลุมและ

มีกระบวนการชุมชนเขมแข็งเปนทุนเดิมอยูแลว จึงเปนกลไก

สำคัญในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมตางๆ ใหลื่นไหลไป

อยางราบรื่น ปจจัยที่สอง มาจากผูนำที่มีวิสัยทัศน สามารถ

มองอนาคตไดอยางกวางไกล ทำใหมีการวางรากฐานดวยการ

สรางกระบวนการที่ไดนำมาสูการเปนชุมชนเขมแข็ง จึงเปน

ฐานที่จะสามารถตอยอดทำกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุผลสำเร็จได 

ปจจัยที่สาม  ดวยความที่ชุมชนทั้ง 4 ตำบล มสีังคมแบบเครือ

ญาติ จึงมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน เปนทุนทางสังคมที่

กอเกิดเปนพลังในการรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามสูชุมชน และ

ปจจัยที่สี่ มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน  

 

ยโสธร : ผนึกพลั ง ในพื้ นที่ ร วมพัฒนา
สถานีอนามัยใหเปนโรงพยาบาลตำบลจัดบริการ
สุขภาพ 

 ไดเลือกพื้นที่ศึกษา 3 ชุมชนในเขตตำบาลศรีฐาน 

อำเภอปาติ้ว ประกอบดวยบานศรีฐาน เตาไห และกุดสำโรง 

ซึ่ง 3 พื้นที่นี้มีความโดดเดนตรงที่มีการผนึกพลังจาก 3 ฝาย ทั้ง

สถานีอนามัย ประชาชน และองคการบริหารสวนตำบล 

(อบต.)   เพื่อรวมกันดำเนินการจัดบริการสุขภาพในรูปแบบ
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ของโรงพยาบาลตำบลที่พัฒนามาจากสถานีอนามัย โดยใช

เงินทุนที่มาจากการลงขันของชุมชน คนละ 2 บาทตอเดือน  

ชาวบานจึงมักเรียกโรงพยาบาลตำบลแหงนี้วา “โรงพยาบาล

สองบาท”  

 พื้นที่ศึกษา 3 แหงนี้ ดูแลวไมแตกตางไปจากพื้นที่

ศึกษาทางภาคเหนือเทาใดนัก โดยเฉพาะแงมุมที่สวนใหญมี

คนในครอบครัวคอยดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันของผูสูงอายุ 

ควบคู ไปกับใหบริการสุขภาพของหนวยงานหลัก คือ  

โรงพยาบาลตำบล ทั้งมี อสม.ชวยหนุนเสริมงานดานบริการ

สุขภาพที่มุ ง เนนเรื่องการดูแลสภาพจิตใจของผูสูงอายุ 

หลากหลายวิธี อาทิ ไปเยี่ยมเยียนบานผูสูงอายุ ใหขอมูล 

ขาวสารและแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการดูแล

สุขภาพของตนเองไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เทานั้น 

ยังไมพอ ยังมีการจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุเพื่อเปนสวัสดิการ 

แกผูสูงอายุ ตลอดจนรวมตัวกันจัดตั้งชมรมเพื่อคอยดูแล 

ซึ่งกันและกัน 

 ปจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานจัดบริการ
สุขภาพในรูปแบบตางๆ ใน 3 พื้นที่จังหวัดยโสธรดังที่กลาวมา 

ลวนแลวแตเกิดจากพลังการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ ซึ่ง

สามารถแบงแยกไดเปน 3 ปจจัย คือ  ปจจัยแรก เปนผลมา
จากความสัมพันธฉันทเครือญาติของผูคนในชุมชน บวกกับ

แรงศรัทธาที่คนในชุมชนมีตอผูนำที่พวกเขาเชื่อถือศรัทธา  
ปจจัยที่สอง การมีเงินทุนเปนเรื่องที่คนในพื้นที่เห็นความ

สำคัญวาจะทำใหเกิดแรงขับเคลื่อนงาน จึงมีการระดมทุนจาก

ทกุภาคสวน ไมวาจะเปนภาคประชาชน ภาคการเมอืงทองถิน่ และ

ภาครัฐ  และปจจัยที่สาม เปนเรื่องของความรูที่เกิดจากการ

สรางเครือขายการเรียนรูในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาชุมชน    

  

สุพรรณบุรี : สรางฐานใหชุมชนสามารถ
ดูแลผูสูงอายุไดในระยะยาว  

พื้นที่ที่ศึกษารูปแบบการดูแลผูสู งอายุในจังหวัด

สุพรรณบุรี คือที่เขตเทศบาลของตำบลบอกรุ และอบต.บอกรุ 

อำเภอเดิมบางนางบวช นับวามีการดำเนินการในลักษณะของ

การสรางฐานใหชุมชนสามารถดูแลผูสูงอายุไดในระยะยาว 

เพราะไดมีการเตรียมการใหชุมชนมีความพรอมไวแลวหลาย

เรื่อง ที่สำคัญไดแก การจัดทำโครงการอาสาสมัครดูแล 

ผูสูงอายุในชุมชนขึ้นมา โดยมีสถานีอนามัยเปนพี่เลี้ยงในการ

บริหารจัดการ มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สนับสนุน

งบประมาณ และสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด (พมจ.) สนับสนุนดานวิชาการ  ขณะเดียวกันก็มี

การจัดเตรียมอุปกรณตางๆ สำหรับการออกกำลังกายภายใต

การดูแลของศูนยสุขภาพชุมชน ซึ่งเปนการใหบริการดาน

สุขภาพในเชิงของการปองกัน ตลอดจนมีสถานสงเคราะหผูสูง

อายุที่เปนการบริการดานสังคมภายใตการดูแลขององคการ

บริหารสวนจังหวัด 

อยางไรก็ตาม ภาวะความเจ็บปวยดูเหมือนจะมีอยูคู

กนักับการเปนผูสูงอายุ ปจจุบันพบวา ผูสูงอายุในพื้นที่ที่ศึกษา

ประมาณรอยละ 19 สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง และโรค

ระบบไหลเวียนโลหิต หากผูสูงอายุรายใดที่ชวยเหลือตัวเองไม

ได ก็จะมีครอบครัวคอยดูแลเปนหลัก ทั้งยังมีอาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุที่บาน (อผส.) ชวยดูแลผูสูงอายุอีกแรงหนึ่งดวย โดย 

อผส.คนหนึ่ง จะรับภาระดูแลผูสูงอายุในชุมชนราว 9-10 คน  

ความสำเร็จในการจัดบริการใหมีหลากหลายรูปแบบ

ในพื้นที่ศึกษาในภาคกลางนี้ มีปจจัยแหงความสำเร็จ 3 

ประการคือ  ปจจัยแรก เกิดจากผูนำมีวิสัยทัศน มีความรู ทั้ง
ประสบการณในการบริหารจัดการและการเขาถึงแหลงทุน  

ปจจัยที่สอง  มีทุนทางสังคมที่เปนวัฒนธรรมและเอกลักษณ

ของทองถิ่น อาทิ ความเอื้ออาทร การรักพวกพอง และความ

กตัญู  และปจจัยที่สาม ความสัมพันธของชุมชนที่เปนแบบ

สังคมเครือญาติ 

 

นครศรีธรรมราช : องคกรปกครองทองถิ่น
เขมแข็งสามารถจัดบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

ความโดดเดนของพื้นที่ที่ศึกษาในภาคใตที่แตกตาง

จากภาคอื่นๆ คือ การมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแข็ง  
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นำมาซึ่งการดำเนินงานดานการจัดบริการสุขภาพของผูสูงอายุ

ที่สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงเลือก

ที่จะศึกษารูปแบบการใหบริการใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่เทศบาล

นครศรีธรรมราช และพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลปากพูน 

อำเภอเมือง 

รูปแบบของการดูแลสุขภาพผูสูงอายุภายใตการ
ดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราช  

มีโรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชจัดบริการดาน

สุขภาวะแกผูสูงอายุ โดยมีสวัสดิการใหกับญาติในกรณีที่มา

เฝาไขผูปวย มีรถบริการสำหรับการสงตอผูปวยฟรี เมื่อผูเจ็บ

ปวยเพิ่มจำนวนขึ้นจนสถานพยาบาลแออัดคับแคบเกินไป  

เทศบาลจึงริเริ่มนำแนวคิด Home health care มาใช ซึ่งเปน

ลักษณะของการใหบริการผูปวยตามบาน ที่เปนผูสูงอายุ  

เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ทั้งไมสะดวกมาพบแพทยที่โรงพยาบาล  

ดวยการบริการรูปแบบนี้ ทำใหสามารถเพิ่มจำนวนเตียงในการ

รักษาผูเจ็บปวยกระจายไปอยูตามบานผูคนมากกวาสองหมื่น

เตียง จนมีชื่อเรียกขานกันวา “โรงพยาบาลสองหมื่นเตียง”   

นอกจากนี้ ทางเทศบาลยังจัดใหมีศูนยสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง

คนในพื้นที่รูจักกันในนาม “สวนศรีธรรมาโศกราช”  ทำหนาที่

จัดบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต แพทยแผนไทย ตรวจ

สุขภาพ และเยี่ยมบานของผูสูงอายุ   

สวนการจัดรูปแบบบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุของ 

อบต. ปากพูน มีการจัดทำโครงการอาสาสมัครที่เรียกวา อผส. 

ดูแลผูสูงอายุในชุมชน โดย อผส. หนึ่งคน มีภาระหนาที่ดูแล 

ผูสูงอายุ 5 ราย ทั้งนี้ อบต. จะรับชวงในการดำเนินงานตอจาก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ขณะ

เดียวกันก็มีการจัดทำโครงการครอบครัวอบอุน โดยใหสมาชิก

ในครอบครัวมาทำกิจกรรมรวมกัน 

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยความสำเร็จ พบวา มีอยู 2 

ปจจัยดวยกันคือ ปจจัยแรก อปท. โดยเฉพาะเทศบาลนครฯ 

มีความเขมแข็งทั้งในดานการเมือง งบประมาณ และบุคลากร 

และปจจัยที่สอง การมีปฏิสัมพันธกับภายนอกชุมชนที่เอื้อตอ

การดำเนินงานในพื้นที่ 
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จาก 4 กรณีศึกษาในพื้นที่ตัวอยาง 4 ภาค สะทอนให

เห็นแนวคิดและการดำเนินงานในระดับพื้นที่ที่ไดนำรูปแบบ

การบริการดานสุขภาพ และบริการทางสังคมของผูสูงอายุมา

ใชอยางเหมาะสมกับสภาพของแตละพื้นที่ โดยสามารถถอด

บทเรียนที่จะเปนประโยชนตอการกำหนดรูปแบบการบริการ

ดานสุขภาวะของผูสูงอายุ รวมถึงดานบริหารจัดการ ดังนี้  

 

รูปแบบการดูแลสุขภาวะ : หนาที่หลักเปน
ของคนในครอบครัว และรัฐตองหนุนเสริมการ
บริการ  

รูปแบบการดูแลผูสูงอายุของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 กรณี 4 

ภาค สวนใหญเปนหนาที่หลักของลูกหลานและสมาชิกใน

ครอบครัว ควบคูไปกับการหนุนเสริมบริการจากภาครัฐ ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ดาน คือ ดานสุขภาพและดานสังคม  

ดานการบริการดานสุขภาพ ประกอบไปดวย การให

บริการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมและ

การปองกันโรค ซึ่งบริการเหลานี้ มีรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก 

ชมรมผูสูงอายุ ศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โครงการอาสา

สมัครผูดูแลผูสูงอายุที่บาน โรงพยาบาลตำบล โรงพยาบาล

เทศบาลสองหมื่นเตียง และศูนยรวมน้ำใจ  
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ในดานการบริการทางสังคม มีการสงเคราะหเบี้ย

ยังชีพแกผูสูงอายุ การสังคมสงเคราะหแกผูยากไร การสงเสริม

กลุมอาชีพ การทำกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม ชมรม

ฌาปนกิจ กิจกรรมสันทนาการ และสวัสดิการชุมชนของกอง

ทุนหมูบาน  

  

บทบาทองคกรในการดูแล : กำหนดตาม
ภารกิจและมีจิตอาสา 

การดูแลผูสูงอายุในทุกพื้นที่ที่ศึกษา ลวนมีหลาย 

ภาคสวนเขามามีสวนรวม โดยแตละภาคสวนตางก็มีบทบาทที่

แตกตางกันไปตามภารกิจของแตละหนวยงาน นับตั้งแต 

หนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย

จังหวัด เปนหนวยงานหลักในการดำเนินงานเสริมสรางสุข

ภาวะของผูสูงอายุในเชิงวิชาการและพัฒนารูปแบบการดำเนิน

งาน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปน

ผูสนับสนุนงบประมาณแกสถานพยาบาล ถัดมาเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และผูนำชุมชน ซึ่ง อปท.จะ

สนบัสนนุเรือ่งงบประมาณในการดำเนนิการ สวนผูนำชมุชนจะเปน

แกนนำในการสรางกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในพืน้ที ่ 

สวนดานการใหบริการนั้น ประกอบดวย ผูใหบริการ
คือ บุคลากรดานสาธารณสุข ซึ่งถือวาเปนกำลังหลักในการจัด

บริการสุขภาวะสำหรับผูสูงอายุ ที่มีการใหบริการทั้งดาน

สุขภาพและดานสังคม รวมทั้งอาสาสมัคร ซึ่งเปนคนในชุมชน
ที่มีจติอาสามาทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย เชน อสม. อผส. 

อาสาสมัครดูแลคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน เปนตน 

แตสวนใหญอาสาสมัครที่มีชื่อเรียกหลากหลายนี้ มักเปนคนๆ 

เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวของคนในชุมชนในรูปแบบ

ของชมรมตางๆ ไดแก ชมรมผูสูงอายุ เปนการรวมกลุมของ 
ผูสูงอายุในการทำกิจกรรมตางๆ อาทิ สวัสดิการดานฌาปนกิจ 

และ ชมรมผูปวยโรคเรื้อรัง เปนการรวมกลุมของผูปวยดวย

โรคเรื้อรัง อยางเชน เบาหวาน โดยเจาหนาที่สาธารณสุขเปน 

ผูริเริ่มใหผูปวยรวมตัวกัน 

 

การเงินการคลัง :  มาจากหลากหลายแหลง  
แหลงเงินในการจัดบริการสุขภาวะของผูสูงอายุใน

ชุมชนมาจากหลายแหลง กลาวคือ (1) มาจากงบประมาณ

ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ที่ตัดจากงบเงินเดือนและงบเหมาจายรายหัว (2) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปน
งบคาตอบแทนแก อผส. ในชวงกอนถายโอนอำนาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเงนิ

สนับสนุนเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กิจกรรมของ  อสม. และการ

จัดบริการในชุมชนดานสาธารณสุข โดยจายสมทบประมาณ

รอยละ 20-25 ของคาใชจายที่ดำเนินการที่สถานีอนามัย  และ 

(4) การระดมทุนในชุมชน เพื่อนำมาจัดบริการสุขภาพและ

สวัสดิการแกผูสูงอายุ 

 

บริการสุขภาวะ : ยังขาดความเชื่อมโยง
ระหวางบริการสุขภาพและสังคม 

บริการสุขภาวะ เปนเรื่องที่วาดวยการใหบริการ 

ที่ครอบคลุมทั้งการบริการดานสุขภาพและดานสังคม ในภาพ

รวมของกลุมผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมได ถือวาเปนกลุมที่มี

ปญหาในการรับบริการ แมวาจะมีอาสาสมัครดูแล แตอาสา

สมัครเหลานี้ ก็มีศักยภาพคอนขางจำกัด นอกจากนี้ ยังขาด

องคกรในการสนับสนุนในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงบริการ

ระหวางสุขภาพและสังคม  
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ปจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ : การมีสวนรวม
คือพลังอันยิ่งใหญในการขับเคลื่อน  

บทเรี ยนที่ ได จาก 4 กรณีศึ กษา 4 ภูมิภาค ได

สะทอนวา หากตองการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะของ 

ผูสูงอายุโดยชุมชน จะตองมีปจจัยเงื่อนไขของความสำเร็จ

อยางนอย 5 ประการ  คือ (1) ทุนทางสังคมภายในชุมชน ซึ่ง

จะทำใหคนในชุมชนมีความชวยเหลือเอื้ออาทร มีการรวมกลุม

เพื่อแกปญหาในชุมชน (2) ทุนทางเศรษฐกิจ เปนเรื่องของ 

งบประมาณ บคุลากร ทีจ่ะตองมกีารระดมทนุรวมกนัจากทกุภาค

สวนเพื่อนำมาจัดบริการ (3) แนวนโยบายภาครัฐ ถือเปนธงที่

จะนำขบวนขับเคลื่อนไปขางหนา อาทิ นโยบายกระจาย

อำนาจ แผนผูสูงอายุแหงชาติ นโยบายหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา และนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ทั้งในเขตเมืองและชนบท (4) บทบาทองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะตองใหความสำคัญกับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อการดำเนินการดานสุขภาวะ ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของ อปท. 

วิสัยทัศนผูนำ ศักยภาพภายในชุมชน และการประสานความ

รวมมือกับองคกรตางๆ (5) ปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานใน
ชุมชน เปนปจจัยสำคัญในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อ

ใหการดำเนินงานมีการประสานรวมมือกันดวยดี   
 

·π«∑“ß°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫°“√¥Ÿ·≈ 
 ÿ¢¿“«–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π√–¬–¬“« 

บทสรุปของชุมชนที่ยังไมมีการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาวะผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม ควรไดรับการสนับสนุน

และการเตรียมการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะ 

ผูสูงอายุในระยะยาวตามสภาพความจำเปนและความพรอม

ของชมุชน โดยมกีรอบแนวทางในการพฒันาตาม 5 ประเดน็หลกั 

ไดแก 

1.  รูปแบบใหมในการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ 
โดยชุมชน การกำหนดรูปแบบควรพิจารณาใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ ทุนทางสังคมที่มีอยูทั้งในแงของวัฒนธรรม

และประเพณี สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสภาพ

ความจำเปนดานสุขภาพผูสูงอายุในแตละชุมชน เพื่อให

สามารถพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะที่มีความเหมาะสม 

กับสภาพของแตละพื้นที่และมีความยั่งยืน ทั้งนี้ ความ

ครอบคลุมของกิจกรรมในการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ ควรคำนึง

ถึงงานดานตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงถึงกันระหวางการบริการ

ดานสุขภาพและการบริการดานสังคม ดังเชน หากตองการจัด

รูปแบบการดูแลสุขภาวะของผูสูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรัง ทั้ง

การบริการดานสุขภาพและดานสังคม จะตองพัฒนาศักยภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการและบูรณาการ

กิจกรรมตางๆ ซึ่งเดิมทีมีการดูแลเพียงแคเรื่องการปองกัน

ภาวะแทรกซอน การสรางเครือขายและชมรมผูสูงอายุ แตรูป

แบบใหมที่จะพัฒนานั้น ตองเพิ่มความสำคัญดานเวชศาสตรผู

สูงอายุ คุณภาพการบริการ การใหคำปรึกษา ที่เชื่อมโยงกับ

การสรางชุมชนเขมแข็ง ครอบครัวอบอุน และการสรางความ

มั่นคงทางดานรายได สวนการดูแลผูสูงอายุกลุมอื่นๆ ก็จำเปน

ตองจัดรูปแบบการใหบริการเชนเดียวกัน โดยพิจารณาจาก

กิจกรรมตางๆ ที่มีอยูแลวและควรเสริมเติมเขาไปใหมีความ

สอดคลองกับหลักการขางตน  ดังรายละเอียดในตาราง 

ขางลางนี้  

ตารางบริการสุขภาวะสำหรับผูสูงอายุที่จำเปนตองไดรับการพัฒนาในชุมชน 
กลุมเปาหมาย บริการสุขภาพ บริการสังคม 

ศักยภาพขององคกรปกครองทองถิ่นในการจัดการและบูรณาการ 

ผูสูงอายุที่สุขภาพ

แข็งแรง 

เว
ชศ
าส
ตร
ผูส
ูงอ
าย
ุ/ ค
ุณ
ภา
พบ

ริก
าร

/

กา
รใ
หค
ำป
รึก
ษ
า/

  ส
าย
ดว
นส
ุขภ
าพ

/ 

รถ
พย
าบ
าล

 

การสรางเสริมสุขภาพ 

การคัดกรองความเสี่ยงและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ชุม
ชน
เข
มแ
ข็ง

/ ค
รอ
บค
รัว
อบ
อุน

/ ค
วา
ม

มั่น
คง
ดา
นร
าย
ได
/  

  

เครือขายและชมรมผูสูงอายุ 

ศูนยอเนกประสงค  

ผูสูงอายุที่มีภาวะ

โรคเรื้อรัง 

การปองกันภาวะแทรกซอน 

ผูสูงอายุที่ 

ทุพพลภาพ 

บริการรักษาพยาบาลที่บาน 

การเฝาระวังภาวะแทรกซอน 

การดูแลกลางวัน 

บริการเวชศาสตรฟนฟู 

อาสาสมัครผูสูงอายุ 

การดูแลชั่วคราว  

การชวยเหลืองานบาน  

อาหารปนโต 
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2.  กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะ 
ผูสูงอายุโดยชุมชน สามารถดำเนินการไดหลายรูปแบบตาม
บริบทของพื้นที่ ดังเชน  

(1) การใชกระบวนการประชาคม ในพื้นที่ที่ชุมชนมี

ความเขมแข็ง เชนที่ ตำบลศรีฐาน อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

มีกระบวนการประชาคมในระดับหมูบาน  หรือในสี่ตำบลของ

อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา ที่ริเริ่มโดยแกนนำชุมชน  

(2) กระบวนการโดยภาครัฐ สำหรับพื้นที่ที่ชุมชน 

ยังขาดความเขมแข็ง หนวยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

หรือองคกรพัฒนาเอกชน เขาไปมีบทบาทสนับสนุนและ

กระตุนใหเกิดการดำเนินการในระยะแรก เชน ตำบลบอกรุ 

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ บทบาทสำคัญ

ของภาครัฐคือ การเอื้ออำนวยหรือการสรางเงื่อนไขใหเกิดกลุม 

องคกร หรือการรวมตัวของประชาชนเพื่อทำกิจกรรมในชุมชน 

(3) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ อปท. มีผูนำที่มีวิสัยทัศน มีศักยภาพดาน

เงินทุน ทองถิ่นจะมีบทบาทสูงในการสนับสนุนการพัฒนา

ระบบการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ อยางไรก็ดี กระบวนการ

พัฒนาควรตองเปดพื้นที่ใหชุมชนและผูสูงอายุมีสวนรวม 

อยางเขมแข็ง เพื่อใหการจัดบริการสอดคลองและตอบสนอง

ความตองการในพื้นที่ โดยอาจใชทั้งมาตรการทางกฎหมาย

หรือขอกำหนดและการรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิ

ทางการเมืองตลอดจนสงเสริมเวทีตางๆ เชน สมัชชาสุขภาพ 

วิทยุชุมชน เปนตน 

(4) การกอตัวของชมรมตางๆ ในชุมชน เปนตนวา 

ชมรมผูสูงอายุที่มีความเขมแข็ง และมีศักยภาพ สามารถเปน

กำลังสำคัญในการมีบทบาทรวมกับภาครัฐ  โดยเครือขาย

ความสัมพันธของชมรม หรือกลุมตางๆ เหลานี้ในพื้นที่ที่ชุมชน

มีความเขมแข็ง จะเปนพลังสำคัญในการผลักดันการแกปญหา

ของชุมชน โดยไมมีรูปแบบที่เปนทางการ 

3.  การบริหารจัดการ การมีสวนรวมของชุมชนใน

การเปนเจาของ บริหารจัดการ ตัดสินใจ วางแผน จัดสรร

ทรัพยากร การรวมระดมทุนทรัพย จะทำใหมีความยั่งยืนใน

การดำเนินงาน โดยทำไดทั้งในรูปแบบของการจัดตั้งคณะ

กรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคสวนในพื้นที่ การใหขอมูลขาว

สารตอสาธารณะ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกองทุนของ

ชุมชน ที่ตองมีระเบียบ แผนงาน และรายงานการเงินที่โปรงใส 

ตรวจสอบได ทั้งนี้ หนวยงานระดับนโยบายทั้งระดับจังหวัด

และสวนกลาง จะมีบทบาทสำคัญในการใหการสนับสนุนดาน

วิชาการ การฝกอบรม สนับสนุนงบประมาณ ตอการพัฒนารูป

แบบการดูแลของชุมชน  

4. งบประมาณ ทรัพยากรมาจากหลายแหลง ทั้ง
จากภาครัฐในสวนกลาง ระดับจังหวัด องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น และชุมชน ซึ่งภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน

ทุนดำเนินการ ขณะเดียวกัน ควรใหชุมชนมีความเปนเจาของ

และรับผิดชอบรวมกัน การบริหารงบประมาณจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะเห็นไดจากรูปแบบการจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชนที่อำเภอดอกคำใต การจัดตั้งกองทุนสุขภาพ

4-88 mac1.indd   534-88 mac1.indd   53 4/9/08   11:07:38 AM4/9/08   11:07:38 AM



ต.ค.-ธ.ค. 5054 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ชุมชนที่บานศรีฐาน เตาไห และกุดสำโรง อำเภอปาติ้ว โดยมี

การระดมทุนจากภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ประชาชน แตการสนับสนุนหรือสมทบทุนจากภาครัฐควรมี

ความสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และมี

กระจายทรัพยากรอยางเหมาะสม  

5. ทรพัยากรบคุคล  บทบาทสำคญัของคนในชุมชน

สำหรับการดูแลสุขภาวะในระยะยาว ประกอบดวยภาคสวน

ตางๆ ที่มีบทบาทหนาที่แตกตางกัน ทั้งผูดูแลผูสูงอายุภายใน

ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบาน  อาสาสมัคร  และที่สำคัญคือ 

ผูนำชุมชน จะเห็นไดวาผูนำทองถิ่นในพื้นที่ศึกษาเปนผูที่มีสวน

สำคัญยิ่งตอการพัฒนากิจกรรมตางๆ ของชุมชน ทั้งอำเภอ

ดอกคำใต และตำบลศรีฐาน ตางก็มีแกนนำชุมชนที่ไดรับการ

ยอมรับจากชาวบานและมีบทบาทสูงในการสนับสนุนและ

กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งผูนำชุมชนนั้น มีทั้งครู 

ปราชญชาวบาน พระ และ อบต . ขณะเดียวกัน ยังมี 

สถานีอนามัยที่จัดบริการและสนับสนุนบริการดานสุขภาพ การ

ดำเนินงานของอาสาสมัครในชุมชนในลักษณะชมรม อาทิ  

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้ง อบต. ที่มีศักยภาพใน

การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  
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กอนที่จะมีการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบการ

ดูแลสุขภาวะผูสูงอายุอยางยั่งยืน ควรทำความเขาใจทั้งเรื่อง

แนวคิด หลักการ กิจกรรมการบริการ ตลอดจนกำหนดทาง

เลือกที่ เหมาะสมในการพัฒนา โดยแนวคิดในการดูแล 

ผูสูงอายุ ก็คือ ตองการใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต 

มีครอบครัวและสังคมที่ดี อยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ไดรับ

สวสัดกิารและการบรกิารทีเ่หมาะสม อยูอยางมคีณุคา มศีกัดิศ์ร ี

พึ่งตนเองได และมีสวนรวม โดยที่ครอบครัวและชุมชนเปน

สถาบันหลักในการเกื้อหนุนผูสูงอายุ รัฐบาลและหนวยงานรัฐ

ที่เกี่ยวของสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการ

จัดบริการสุขภาพและสังคม และจัดบริการเสริมในสวนที่เกิน

ความสามารถของชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุอยูในชุมชนไดอยางมี

สุขภาวะและไดรับการดูแลอยางทั่วถึง 

สวนหลักการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ

ระยะยาวโดยชุมชน ประกอบดวย (1) สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของผูสูงอายุในการดำรงชีวิตในชุมชนอยางมีศักดิ์ศรี 

และมีสวนรวม (2) สงเสริมผูดูแลในครอบครัวเปนแกนหลักใน

การดูแลผูสูงอายุ (3) บริการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชนมีความ

ครอบคลุมและบูรณาการทั้งดานสุขภาพและสังคม (4) องคกร

ปกครองทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารระบบบริการสุขภาวะ

ในชมุชน และภาคประชาชนมบีทบาทรวมในการบรหิารภายใต 

การสนับสนุนของหนวยงานรัฐ และ (5) ระบบบริการสุขภาวะ

แกผูสูงอายุในชุมชนสามารถพัฒนาและดำเนินการไดอยางมี

ความยั่งยืน 

สำหรับกิจกรรมการบริการสุขภาวะผูสูงอายุในระยะ
ยาวโดยชุมชนที่ประกอบไปดวยการบริการดานสุขภาพและ

ดานสังคมนั้น ควรครอบคลุมทุกมิติ มีคุณภาพ และบูรณาการ

สำหรับผูสูงอายุทุกกลุม ทั้งผูสูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ผูสูงอายุ 

ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง และผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพตองการ

การดูแล ซึ่งบริการดานสุขภาพที่จำเปนตองพัฒนาเพิ่มเติม
จากที่มีอยูในปจจุบัน  ไดแก บริการเวชศาสตรผูสูงอายุ การ

รักษาพยาบาลผูปวยที่บาน และบริการกายภาพบำบัดใน

ชุมชน ขณะที่บริการดานสังคม ก็จำเปนตองพัฒนาเพิ่มเติม

ดวยเชนกัน คือ มีบริการเสริมและทดแทนการดูแลของ

ครอบครัวในชุมชน  

และทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสม อาจดำเนิน

การไดโดยการพัฒนาระบบบริการดานสุขภาพและสังคม 

เพิ่มเติมในชุมชน ขยายบทบาทของสถานีอนามัยใหครอบคลุม

บริการสุขภาวะผูสูงอายุอยางรอบดาน จัดระบบบริการใหมี

ธรรมาภบิาลและตอบสนองตอความคาดหวงัของชมุชน ขณะที ่

การบริหารจัดการระบบบริการ ควรยึดหลักการมีสวนรวม 

ของทุกภาคสวนในชุมชนในรูปคณะกรรมการบริหาร โดยการ

สนับสนุนของหนวยงานรัฐ 
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 ในการขับเคลื่อนงานดานการบริการสุขภาวะ 

ผูสูงอายุในระยะยาวโดยชุมชนไดอยางยั่งยืน กำหนดเปน

ยุทธศาสตรสำคัญสี่ดาน คือ  

(1) พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน โดยสนับสนุน

การจัดตั้งกองทุนชุมชนในการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุระยะยาว 
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ระดมการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการประชาคม 

สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรม

สาธารณะ สงเสรมิกระบวนการเรยีนรูและถายทอดภมูปิญญา 

ระหวางกัน สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมการเกื้อกูลกัน 

ในชุมชน และจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาวะและ 

สงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

(2) พฒันาศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ในการจัดบริการสุขภาวะผูสูงอายุ โดยสงเสริมการกระจาย

อำนาจและกำหนดสัดสวนงบประมาณที่ชัดเจน สงเสริม 

ใหมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาวะ

ผูสูงอายุ พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

บริหารจัดการและจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี 

รวมทั้งพัฒนากลไกเชื่อมตอที่ชัดเจนระหวางการดูแลโดย

ครอบครัวและชุมชนกับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

(3) การเตรียมความพรอมและพัฒนากำลังคน 
ทั้งดานสุขภาพและสังคม เพื่อใหชุมชนมีศักยภาพในการ

แผนภูมิระบบการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุที่พึงประสงค 
 

จัดบริการสุขภาวะผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ 

โดยเฉพาะในระบบบริการปฐมภูมิ อาทิ การมีพยาบาลเวช

ศาสตรครอบครัวหรือเวชศาสตรชุมชนปฏิบัติงานเต็มเวลา 

ในสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชน การพัฒนาบุคลากร 

ผูชวยดูแลผูสูงอายุนอกเหนือจากการมีอาสาสมัครดูแล 

ผูสูงอาย ุ  

(4) พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาวะผูสูงอายุ
ระยะยาวโดยชุมชน ใหครอบคลุมและบูรณาการสำหรับ 

ผูสงูอายทุกุกลุม โดยดำเนนิการในลกัษณะของโครงการนำรอง

ที่มีความหลากหลายของรูปแบบสอดคลองกับความจำเปน

ดานสุขภาพและบริบทของชุมชนแตละแหง เชน ขยายบริการ

ศูนยสุขภาพชุมชนใหครอบคลุมบริการสุขภาวะ จัดตั้งศูนย

อเนกประสงคผูสูงอายุในระดับตำบล เปนตน ทั้งนี้ ควรมีการ

ประเมินผลอยางเปนระบบกอนจะขยายไปยังพื้นที่อื่น เพื่อให

ไดรูปแบบการดูแลที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของ

สังคมไทย  
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น.พ.สัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ,การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ

การดแูลสขุภาพสำหรบัผูสงูอายโุดยชมุชน, สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิสงิหาคม 2550.  
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ขณะที่กระแสสังคมเรียกรองใหรัฐสวนกลางกระจายอำนาจใหสวนทองถิ่นสามารถดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเมือง

การปกครองไดดวยตนเองมากยิ่งขึ้น โดยที่รัฐบาลก็พยายามผลักนโยบายตางๆ มาตอบสนองความ

ตองการของประชาชนมากมาย ไมวาจะเปนการผลกัดนัใหเกดิจงัหวดัอยูดมีสีขุ การกระตุนใหเกดิสงัคมไม 

ทอดทิ้งกัน เปนสังคมที่เขมแข็ง การกระจายอำนาจดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ซึ่ง

นโยบายของรัฐบาลเหลานี้ ลวนแลวแตสอดแทรกเรื่องการบริการทางสังคมไวแลวทั้งนั้น   

...ทวา ตลอด 10 ป ของความพยายามกระจายอำนาจสูทองถิ่น มีผลสะทอนจากงานศึกษาวา  

แมรัฐไดใหความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณดานการจัดบริการทางสังคมลงไปสู 

ระดับพื้นที่ อบต. ที่กระจายอยูทั่วประเทศมากขึ้นก็ตาม แตยังมีประเด็นที่จะตองพัฒนาใหเกิดการ

กระจายอำนาจไปสูชุมชนทองถิ่นไดอยางแทจริง โดยเฉพาะความซ้ำซอนของการดำเนินโครงการ 

ดานการใหบริการทางสังคมของหนวยงานตางๆ ในระดับพื้นที่ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงประสิทธิภาพในการ 

ใชจายงบประมาณ  
 

สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

กระจายการพัฒนาและการบริการทางสังคม  
เสนทางท่ียาวไกลในการใหอำนาจท่ีแทจริงแกชุมชนทองถ่ิน  
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นับเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 ไดบัญญัติใหมีการกระจายอำนาจจากภาครัฐสวนกลาง

ไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและตัดสิน

ใจในกิจการของทองถิ่นได   โดยจะคอยๆ ทยอยลดทอนงานที่

รัฐสวนกลางเคยกุมอำนาจไวเปนสวนใหญ มาใหชุมชนทองถิ่น

รับภาระไปดำเนินการเองตามกรอบที่ไดรับการกระจายลงไป 3 

สวนใหญๆ  ดวยกัน  คือ สวนแรก เปนภารกิจที่รัฐสวนกลาง

สามารถกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนผูดำเนินการไดเองทั้งหมด สวนที่สอง เปนภารกิจ 

ที่รัฐสวนกลางจะตองจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งตรงไปที่

ชุมชนเพื่อใหชุมชนดำเนินการเอง และสวนที่สาม เปนภารกิจ

ที่รัฐสวนกลางยังคงดำเนินการบางสวนเทาที่จำเปน พรอมกับ

การปรับบทบาทตนเอง จากที่เคยเปนผูจัดบริการทางสังคม  

มาเปนผูใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ชุมชนเปนผูดำเนินการแทนตอไป 

ผานพนมา 10 ป   นับเปนหวงเวลาที่เหมาะสมในการ

ศึกษาถึงภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกองทุน

เพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ  (The United Nations Children’s 

Fund – UNICEF) จงึใหความสนใจในประเดน็การเปลีย่นแปลง 

ที่เกี่ยวของกับงานดานการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคม 

โดยเห็นพองตองกันวา ควรจะตองมีการศึกษาเพื่อทำความ

เขาใจการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนนี้ โดยมุงพิจารณาจาก 

ผลการดำเนินงานที่ผานมา ทั้งในแงปริมาณ คุณภาพ  

ความพงึพอใจ ความรูความเขาใจของเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานและ 

ประชาชนผูรับบริการ  พรอมมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเปนผูดำเนนิการศกึษา

ภายใตโครงการ “An Analysis of the Decentralized Budget for  
Social Services at the Tambon Administrative 

Organization (TAO) Level”  ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ 
จะเปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายการพัฒนาและการจัด

บริการทางสังคมในอนาคต   
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หลังจากรูขอบเขตความตองการผลที่จะไดจากงาน

ศึกษาในกรอบกวางๆ แลว  จำเปนตองมากำหนดนิยาม 

ความหมายของการพฒันาและการจดับรกิารทางสงัคมใหชดัเจน

ยิง่ขึน้ โดยมกีารเปรยีบเทยีบคำนยิามในบรบิทของสหประชาชาต ิ

กับบริบทของไทยจากแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 อีกทั้งได

เทยีบเคยีงกบัคำนยิามในบรบิทสากลของนกัวชิาการหลายทาน 
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เชน Sir William Beverage, Sheila B. Kamerman and 

Alfred J. Khan เปนตน จนไดมาซึ่งคำนิยามภายใตการ
ศึกษานี้ ที่พอจะสรุปไดวา  

“การจัดบริการทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่สนอง
ตอบความจำเปนพืน้ฐานของประชาชน ประกอบดวย การศกึษา 
สาธารณสุข สวัสดิการสังคม เคหะชุมชน ความเขมแข็ง 
ของชุมชน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการจัด
สวัสดิการสำหรับกลุมผูดอยโอกาสตางๆ เชน เด็ก คนพิการ  
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส เปนตน”   

จากนิยามความหมายที่กำหนดไวเชนนี้ จะชวยให

สามารถวิเคราะหเจาะลึกไปถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่

ตองการศึกษา คือ กิจกรรมดานการพัฒนาและการจัดบริการ

ทางสังคมตางๆ ที่รัฐไดกระจายอำนาจไปใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนผูดำเนินการ โดยจะทำการวิเคราะหให 

เชื่อมโยงกับผลที่อยากจะไดตามที่กำหนดไวในวัตถุประสงค
ของการศึกษา 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. โครงสร า งการกระจายงบประมาณและ 
อำนาจหนาที่ในการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคม 

ที่ลงไปดำเนินการในพื้นที่ อบต. โดยครอบคลุมการดำเนินงาน

ดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และบริการ 

พื้นฐานทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการใหหลักประกันความ 

เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ 

ผูดอยโอกาส 

2. รายละเอยีดของแนวทางการจดัสรรงบประมาณ
ในระดับชาติที่กระจายงบประมาณลงไปดำเนินการในพื้นที่ 

อบต. และกระบวนการการจัดสรรงบประมาณของ อบต. 

3. รูปแบบงบประมาณอื่นๆ สำหรับการพัฒนาและ

การจัดบริการพื้นฐานในพื้นที่ อบต. 

4. ทางเลือกและแหลงที่มาอื่นๆ ของงบประมาณ 

เพื่อการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคม ที่นอกเหนือจาก

ภาครัฐ โดยเฉพาะการศึกษากรณีตัวอยางที่ประสบผลสำเร็จ

จากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
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เพื่อใหไดมาซึ่งผลของงานศึกษาที่สะทอนใหเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคมทั้ง 4 

เรื่องขางตน จึงแบงการดำเนินงานออกเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 : ทบทวนโครงสรางการบริหารราชการ 
นโยบายรัฐบาล กลไก หลักเกณฑ และแนวคิดการมี 
สวนรวม 

ในชวงแรกของงานศึกษาไดทำการทบทวนขอมูล 

เอกสารที่มีอยู รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากสวนราชการ 

ที่เกี่ยวของในสวนกลาง เพื่อทำความเขาใจการดำเนินงานดาน

การพัฒนาและการจัดบริการทางสังคมที่ปรับเปลี่ยนไป โดย

เฉพาะที่เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน กลไก/

หลักเกณฑการกระจายงบประมาณและการกระจายอำนาจ

หนาที่ในดานการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคมไปให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา

และการจัดบริการทางสังคม รวมทั้งกลไก/หลักเกณฑการ

ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เชน ยุทธศาสตร

อยูดีมีสุข ยุทธศาสตรสังคมไมทอดทิ้งกัน-สังคมเขมแข็ง การ

กระจายอำนาจดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ

สังคม เปนตน นอกจากนี้ ยังไดทบทวนแนวคิดทางเลือก 

ในการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคม ที่หันมาใหความ

สำคัญกับการพัฒนาภาคีเครือขายและกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคี โดยเนนการเชื่อมประสานการดำเนินงานของภาครัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และองคกร

ชุมชน 

ระยะที่ 2 : สำรวจพื้นที่ 13 อบต. 12 จังหวัด  
4 ภาค 

เมื่อไดขอมูลตางๆ อยางครบถวนแลว จำเปนตองลงไป

ดูของจริงในพื้นที่ตางๆ ทั้ง 4 ภาค วาไดมีการปรับเปลี่ยนการ

พัฒนาและการจัดบริการทางสังคมอยางไรบาง โดยทำการ

สำรวจพื้นที่ 13 อบต. ใน 12 จังหวัด ครอบคลุมการดำเนินงาน 

3 ดาน คือ (1) การสุมสำรวจขอมูลจากชาวชุมชน เจาหนาที่ 
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อบต. และผูบรหิาร อบต. เปนรายบคุคล โดยอาศยัแบบสอบถาม 

ตามที่กำหนด (2) จัดเก็บขอมูลจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 

ในระดับจังหวัด และระดับตำบล (3) ลงพื้นที่ระดับตำบล 

หมูบาน เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากชาวบาน และหารือ 

กับผูบริหาร อบต. และสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่  

พื้นที่ที่คัดเลือกมา 13 อบต. 12 จังหวัด ไดอาศัย 

เกณฑการกระจายพื้นที่ตามภาคของประเทศ ความแตกตาง

ทางฐานะการคลังและขนาดของรายได ความแตกตางของ

ศักยภาพในการบริหารจัดการของ อบต. และครอบคลุมพื้นที่ 

ทีไ่ดรบัผลกระทบจากสนึาม ิโดยจดัแบงพืน้ทีอ่อกเปน 4 กลุม ดงันี ้

กลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีการจัดการที่ดี และมีสถานะ
ทางการคลังที่ดี ประกอบดวย อบต. สุเทพ จ.เชียงใหม อบต. 

โคกกลอย และ อบต. ทายเหมือง จ.พังงา  

กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีการจัดการที่ดี แตมีสถานะ
ทางการคลังที่ควรปรับปรุง ประกอบดวย อบต. บางพระ 

จ .ฉะเชิงเทรา อบต . โคกเพชร จ .ศรีสะเกษ  และ อบต .     

หยวน จ.พะเยา  

กลุมที่ 3 เปนกลุมที่มีการจัดการที่ควรปรับปรุง แต

มีสถานะทางการคลังที่ดี ประกอบดวย อบต. เสาหิน 

จ.แมฮองสอน และ อบต. หนองกุง จ.มหาสารคาม  

กลุมที ่ 4 เปนกลุมที่มีการจัดการและสถานะ 
ทางการคลังที่ควรปรับปรุง ประกอบดวย อบต. นาแขม 

จ.ปราจีนบุรี อบต. อาวลึกใต จ.กระบี่ อบต. ทาศาลา จ.เลย 

อบต. เขาโจด จ.กาญจนบุรี และ อบต. แหลมสน จ.สตูล 
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ผลศึกษาที่ผานการวิเคราะหจากขอมูลตางๆ ที่มีอยูใน

รูปของเอกสาร ควบคูไปกับการศึกษาขอมูลจริงในพื้นที่ 13 

อบต. 12 จังหวัด ไดสะทอนการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา

และการจัดบริการทางสังคม ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากความ

พยายามกระจายอำนาจจากภาครัฐสวนกลางไปใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตลอดหวงเวลา 10 ปที่ผานมา ดงัตอไปนี้ 

1. กรอบแนวคิดการกระจายอำนาจ : หัวใจอยูที่
ขอบเขตแหงอำนาจกับความอิสระในเรื่องรายไดและการ
ใชจายงบประมาณ รวมถึงการบริหารงานบุคคล ซึ่งตอง
ปรับใหเหมาะกับบริบทไทย  

จากการศึกษากรอบแนวคิดของการกระจายอำนาจทั้ง

ในระดับสากลและในประเทศไทย พบวา การดำเนินงานใน

ระดับสากล สามารถสรุปได 3 ดาน คือ  (1) การกระจาย

อำนาจดานการเมือง การปกครอง (2) การกระจายอำนาจ 

ดานการบรหิารจดัการ และ (3) การกระจายอำนาจดานการคลงั  

อยางไรก็ตาม การดำเนินนโยบายการกระจายอำนาจไปสู 

ทองถิ่นของนานาประเทศ ปรากฏวาไมมีกฎเกณฑ ไมมี
มาตรฐานที่แนชัด กระบวนการตัดสินใจขึ้นอยูกับ
สถานการณที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และระดับความ
ตื่นตัวของประชาชนตอการมีสวนรวมในการปกครอง
การพัฒนา  

แตกตางไปจากประเทศไทย ที่ตองการใหการดำเนิน

งานกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ครอบคลุมทั้งในแงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหเกิดการ

พัฒนาอยางสมดุล ยั่งยืน มีแนวคิดที่จะการปรับโครงสราง

ทางการเมือง การปกครอง ใหฝงรากลึกลงไปในระดับพื้นฐาน

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนระดม

ทรัพยากร ความรู ความสามารถจากประชาชนทุกภาคสวน ให

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาทองถิ่น

ของตนเอง แตพอถึงขั้นการดำเนินงาน ในชวงของการ
เปลี่ยนผานการกระจายอำนาจ กลับมีประเด็นที่ตองพิจารณา 

ตองตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบในการกระจายอำนาจ 

เปนระยะๆ เพือ่ใหเหมาะสมกบับรบิทไทยมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหนาที่และรายได
ระหวางรฐักบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ความเปนอิสระ
ในการใชจายงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. การจัดสรรงบประมาณทางดานการพัฒนาและ
การใหบริการทางสังคม : โครงสรางการกระจายอำนาจ 
ยังตองปรับปรุงในระดับพื้นที่ อบต.  

จากการพจิารณาการจดัสรรงบประมาณของไทยทีผ่านมา 

โดยทำการศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับชาต ิระดับจังหวัด และ

ระดับพื้นที่ อบต. ทำใหไดรับคำตอบที่สามารถสะทอนแนวคิด

การกระจายอำนาจในการจัดบริการทางสังคม  คือ 

ระดับชาติ สะทอนวา กระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวของกับ

ดานการพัฒนาสังคม 9 กระทรวง ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 
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กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง

วัฒนธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป จากรอยละ 55.3 ของ

รายจายภาครัฐ ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 60.1 ในป 

2550 

ระดับจังหวัด แมวาจงัหวดัไดรบัการจดัสรรงบประมาณ

ดานการพัฒนาสังคมจากกระทรวงตางๆ เพิ่มขึ้นจาก  

207,033 ลานบาท ในป 2547 เพิ่มเปน 239,473 ลานบาทใน

ป 2549 แตหากพิจารณาในรูปสัดสวนของงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) กลับพบวา มีสัดสวนคงที่ 

ระดับพื้นที่ อบต . 13 แหง พบวา มีการจัดสรร 

งบประมาณดานการพัฒนาสังคมผาน 4 ชองทางหลัก คือ  

ชองทางแรกผานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เชน ภาษี 

และเงนิอดุหนนุ เปนตน ชองทางตอมาผานกระทรวง กรมตางๆ 

ที่ลงไปดำเนินการในพื้นที่ เชน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร

สังคมไมทอดทิ้งกัน เปนตน ชองทางที่สามผานจังหวัด อาทิ 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข และชองทางสุดทาย

เปนงบประมาณที่ อบต.ไดรับจากภาคีการพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่  

การจัดสรรงบประมาณผานชองทางตางๆ เหลานี้มีขอสังเกตวา 

ประมาณรอยละ 50-60 ของงบประมาณ ยังคงจัดสรร
ผานกระทรวง ซึ่งแสดงถึงบทบาทของกระทรวงที่ยังคง
เปนหลักสำคัญในการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคม
ในระดับพื้นที่ อบต. และพบวาในขั้นการดำเนินงานนั้น 
ยังตองมีการปรับปรุงดานการประสานงานและการบูรณา
งานพัฒนา เพื่อใหสามารถใชจายงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา 

3. ผลการศึกษาพื้นที่ภาคสนามในระดับ อบต. :  มีรูป

แบบการกระจายอำนาจแบบผสมผสานในการวิเคราะหวา 13 

อบต. ใน 12 จังหวัด 4 ภาค มีการบริหารจัดการการกระจาย

อำนาจที่ลงมาสูทองถิ่นรูปแบบใดนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการ

ไดนำวิธีการ TAPE (Transparency : ความโปรงใส , 

Accountability: ความรับผิดชอบ, Participation : การมีสวน

รวม และ Efficiency–Effectiveness: ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล)  มาใชในการออกแบบสำรวจขอมูลในพื้นที่  

แลวนำผลการสำรวจที่ไดมาวิเคราะหแบบจำลองการบริหาร

จัดการของ อบต. ซึ่งสามารถแยกออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 

รูปแบบที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชน (People 

Participation Model) จุดเดนของรูปแบบนี้ คือ ประชาชนไดมี

สวนรวมในการวางแผน และการตัดสินใจ ทำใหงานพัฒนา
เปนไปตามความตองการ และสอดคลองกับสภาพปญหา
ในพื้นที่ แตหากการรับฟงความคิดเห็นเปนการบริหารจัดการ
ระยะสั้นแคเพียงรายปโดยที่ไมมีการวางแผนระยะยาว การ

ดำเนินงานพัฒนานั้นจะไมยั่งยืน 

รูปแบบที่ 2 ผูบริหารทองถิ่นมีความเขมแข็ง 

(Strong/Active Executive Model) รูปแบบนี้ ผูบริหาร อบต. 

จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนามาก ทำให

งานพัฒนาดำเนินการภายใตวิสัยทัศนที่ชัดเจน หากการ

ดำเนินงานไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน จะไม

ไดรับความรวมมือจากประชาชน และการผลัดเปลี่ยนผูบริหาร

จะทำใหการดำเนินงานพัฒนาไมตอเนื่อง 

รูปแบบที่ 3 ขาราชการประจำในพื้นที่มีความ 
เขมแขง็ (Strong/Active Government Officer Model) รูปแบบนี ้

ขาราชการประจำจะมีบทบาทในการบริหารงานพัฒนามาก 

โดยเฉพาะปลัด อบต. ที่อยูในพื้นที่มานาน จะมีความรูความ

เขาใจตอความตองการของประชาชนในพื้นที่มาก ถาผูบริหาร 
อบต. สามารถประสานความรวมมือได จะชวยใหการ
ดำเนินงานพัฒนาเปนไปไดอยางราบรื่น แตหากขาดการ
ระดมความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ จะมีปญหาใน
การจัดการงานพัฒนา 
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รูปแบบที่ 4 การปฏิบัติงานตามภาระหนาที่เปน
กิจวัตร (Routine Work Model) รูปแบบนี้ การทำงานของ 

อบต. จะเนนงานภายใตกรอบที่ไดรับการกระจายอำนาจลงไป 

ซึ่งอาจเปนเพราะขอจำกัดตางๆ เชน อบต. ที่ตั้งอยูในพื้นที่ 

ปาสงวนไมสามารถดำเนินงานพัฒนาไดมาก เปนตน กรณี 

ดังกลาว หาก อบต. ไมมีความคิดริเริ่ม จะทำใหไมสามารถ

ดำเนินงานพัฒนาไดเต็มศักยภาพ แตหากมีการผลักดันให
ประชาชนเขามีสวนรวมมากขึ้นจะเปนประโยชนตองาน
พัฒนา 

เมื่อดูภาพรวมของผลที่ไดจากการศึกษา 13 อบต. 

สะทอนวา ทุก อบต.ลวนแลวแตมีลักษณะการดำเนินงานคละ

กันไปทั้ง 4 รูปแบบดังกลาว แตจะไมเหมือนกันเสียทีเดียว  

เนื่องจากแตละแหงจะมีการบริหารจัดการที่แสดงจุดเดนและ

ขอดอยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ฉายชัดแตกตางกันไป ฉะนั้น 

จึงสามารถประมวลภาพของการดำเนินงานของ อบต. ไดวา  

มีปจจัยแหงความสำเร็จที่สำคัญ คือ  เกิดจากการผนึกพลัง

จากหลายฝายรวมกันทำงานในพื้นที่  โดยประชาชน จะตองมี

ความเขาใจบทบาทหนาที่ของอบต. รับรูในเรื่องสิทธิหนาที่ 

ของตน แลวเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการ

จัดสรรทรัพยากร ตลอดจนเปนภาคประชาชนมีความเขมแข็ง

และมีการรวมกลุมทำกิจกรรมของตนเอง  

สวนผูบรหิาร อบต. กต็องเปนคนทีม่คีวามรู มวีสิยัทศัน 
กวางไกล สามารถมองทศิทางการพฒันาทองถิน่ไดในระยะยาว 

คูขนานไปกับการรวมมือกับภาคีพัฒนาตางๆ ที่จะเขามารวม

กันทำงานในพื้นที่ รวมถึงขาราชการประจำในอบต. ซึ่งจะ
ตองใหการสนับสนุนการดำเนินงาน ที่เปนการขับเคลื่อน 

ไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่นในระยะยาว พรอมรายงาน 

ผลการดำเนนิงานของ อบต. ใหประชาชนไดรบัทราบเปนประจำ 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทำงาน   
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ผลที่ไดจากการศึกษาทั้งจากเอกสารและการลงพื้นที่ 

13 อบต. 12 จังหวัด 4 ภาค เปนภาพสะทอนใหเห็นวา รัฐไดให

ความสำคัญกับการจัดบริการทางสังคม โดยมีการจัดสรรงบ

ประมาณใหคนในชุมชนทองถิ่นเขาถึงบริการทางสังคมมากขึ้น 

แตยังมีจุดออนอยูหลายประเด็น ซึ่งจะนำไปสูขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ

ทำงานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเกดิการกระจายอำนาจสูชมุชนทองถิน่ 

อยางแทจรงิ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

ในแตละพื้นที่ ดังนี้  

1. สภาพปญหาที่ตองมุงใหความสำคัญแกไข 
โดยดวน 

แมวาภาครฐัไดมกีารจดัสรรงบประมาณลงไปดำเนนิงาน 

ในพื้นที่ อบต. มากขึ้นก็ตาม แตยังมีอุปสรรคขัดขวางมิใหเกิด

การกระจายอำนาจไดอยางแทจริง ที่สำคัญไดแก ปญหา
ความทับซอนในการดำเนินภารกิจ พบวา มีการทำงานใน

ภารกิจใดภารกิจหนึ่งที่ซ้ำซอนระหวางอบต.กับหนวยงานอื่น

ของรัฐ เชน การดูแลผูสูงอายุ เปนตน  ทั้งยังไมมีกลไกในการ

ทำงานรวมกันหรือวางแผนรวมกัน ที่จะกอใหเกิดการประสาน

ความรวมมือที่ดี  เปนการบูรณาการการทำงานและเกิดความ

คุมคาในการใชจายงบประมาณ 

ทางดานการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง
สวนถิ่น (อปท.) ซึ่งอยูในขั้นเริ่มตน ยังติดขัดปญหาหลาย

ประการ อาทิ การถายโอนงานดานการศึกษา มีประเด็นปญหา

เรื่องครูที่ยังไมมั่นใจในสถานภาพ ความกาวหนา และความ

มั่นคงในหนาที่การงานหลังโอนมาอยูในสังกัด อปท.แลว สวน

งานดานสาธารณสุข  พบวา ขณะที่ อบต.สวนใหญยังไมมีการ

ถายโอนงานนี้  อบต.ยังคงทำงานตามภาระหนาที่ที่เนนเฉพาะ

การสงเสริมและปองกันสุขภาพเทานั้น หาก อบต. ใดที่ไดรับ

การถายโอนงานดังกลาวแลว จะมีการวางแผนการทำงานรวม

กับสถานีอนามัย ทำใหการทำงานดานสาธารณสุขครอบคลุม

ครบวงจรทั้งงานดานการสงเสริม การปองกัน การรักษา และ

การฟนฟู  

เมื่อมองไปอีกมุมที่เปนเรื่องของคุณภาพบุคลากร 
ทีป่ฏบิตังิานในองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ยงัจำเปน

ตองพัฒนาทักษะความรูดานการบริหารจัดการ เนื่องจาก
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บุคลากรของ อปท.ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

งานในหลายดาน อาทิ กฎ ระเบียบดานการเงิน การคลังและ

งบประมาณ ขณะเดียวกัน ก็ขาดการถายทอดทักษะความรู

จาก อบต.ที่เปนตนแบบสู อบต.อื่นๆ   

นอกจากนี้ ยังมีปญหาที่เชื่อมโยงไปถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในพื้นที่  พบวา ชุมชนบางแหงเห็นวา 

อบต. เปนหนวยงานภาครัฐที่เปนตัวแทนจากรัฐบาลกลาง  

มทีัง้เงนิและอำนาจหนาที ่จงึควรเปนผูทีใ่หบรกิารแกประชาชน 

เพียงฝายเดียว เปนเหตุใหคนในชุมชนไมใหความสำคัญกับ

การเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตนเอง   

สวนอีกปญหาที่ ไมควรมองขามคือ ปญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ในพื้นที่ที่พบวา เกิดจากการขาดการพัฒนาความรูและความ

เขาใจในการบริการดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 

ยังมีปญหาการขาดแรงจูงใจในการเปนอาสาสมัคร ทำใหมี

อาสาสมัครไมครบตามเกณฑในหลายพื้นที่  

2.  จากสภาพปญหานำมาสูขอกำหนดเชิงนโยบาย 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุล  

จากผลการศกึษาดงักลาว ทำใหเหน็ประเดน็เชงินโยบาย

ดานการพัฒนาและการจัดบริการทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 • พัฒนากลไกประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน และภาคีตางๆ ในระดับพื้นที่ บนพื้นฐานของ
ความมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน มีการบูรณาการระหวางนโยบาย

ของรัฐบาลกับความรับผิดชอบของ อบต.กับหนวยงานตางๆ 

ในพื้นที่ที่มีการแบงภาระหนาที่อยางชัดเจน จนสามารถทำรวม

กันไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา  เชน การดูแลเด็ก

และผูสูงอายุ เปนตน มีการจัดทำคำแนะนำเพื่อใหความชวย

เหลือในการทำงานของ อบต. อยางเปนระบบ มีมาตรฐาน

ชัดเจน ใหความสำคัญกับการเพิ่มบุคลากรของ อบต. ที่มี

คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสอดคลองกับความ

ตองการ การพัฒนาบุคลากร ของ อบต. ใหมีความรู ความ

เขาใจในการจัดเก็บขอมูล และนำขอมูลมาใชในระบบการ

วางแผน และการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลอยาง

เปนระบบ  

 • เนนความอิสระทางการคลัง ความเทาเทียม
ในการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ อบต. โดยปรับปรุง

เกณฑการจัดสรรใหเกิดความเทาเทียมกันในระหวางพื้นที่  

โดยเฉพาะพื้นที่ยากจน หางไกล ซึ่งไดรับการพัฒนานอย  

ควรไดรับการดูแลอยางเหมาะสม อบต. ควรมีอิสระทางการ

คลังมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายฐานรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บ

เอง ควบคูกับการพัฒนาระบบบัญชีใหถูกตอง เปนมาตรฐาน

เดียวกัน มีการสรางวินัยการคลังทองถิ่น เพื่อเปนหลัก 

ยึดถือปฏิบัติ มีการทบทวนระเบียบการใชเงินสะสมและระบบ

รายงานการใชเงินนอกระบบ ใหเปนแบบแผนมาตรฐาน 

ตลอดจนมีการบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมเขาดวยกัน  

 • พัฒนาการวางแผนการดำเนินงานดาน
สวัสดิการสังคมในระดับ อบต. ใหเปนระบบ โดยเฉพาะ
ดานการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เพื่อใหสามารถ

รองรับไดทันกับจำนวนที่เพิ่มขึ้น สรางเครือขายการคุมครอง

ทางสังคม มีกลไกที่มุงสงเสริมการทำงานของอาสาสมัคร 

เพิ่มขึ้น สรางความรูความเขาใจในหมูประชาชนในเรื่องการ

กระจายอำนาจ สรางกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

และรายงานผลการดำเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับ

ทราบเปนระยะ ควบคูกับการเสริมสรางภาคประชาสังคม 

ในพื้นที่ใหเขมแข็งและสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชน 

 ✤✤✤✤✤ 
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สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

จากภาพวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะยาวราว 20 ปขางหนาที่คนไทยหลากหลาย 
สาขาอาชีพปรารถนาใหเกิดสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน สงผลใหรัฐบาลภายใตการนำของ พลเอกสุรยุทธ  
จุลานนท ไดสานฝนที่จะนำไปสูความเปนจริง ดวยการจัดทำยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดขึ้นมา  
ใหสอดคลองกับกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งมุงเนน
พัฒนาใหคนทุกระดับชั้นมีคุณธรรมนำความรู เกิดภูมิคุมกัน ชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได ภายใตวิถี
การพัฒนาที่ตั้งมั่นอยูบนฐานแหงความพอเพียง  

75 จังหวัดทั่วไทย จึงพรอมใจกันเคลื่อนขบวนตามยุทธศาสตรจังหวัดอยูดีมีสุขนับเนื่องจากป 2550 
ถึงป 2551 โดยประชาชนทุกพื้นที่ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาแบบมีสวนรวม ขณะที่รัฐบาลก็จัดเตรียม
งบประมาณลงไปสนับสนุนอยางเต็มที่ เพื่อนำไปสรางกระบวนการเรียนรู รวมคิด รวมทำ พัฒนาอาชีพ 
ตามศักยภาพของชุมชน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิต มุงหวังใหชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองไดมากขึ้น 
รวมกันสรางความมั่งคั่ง มั่นคง ในระดับฐานราก สงทอดไปสูจุดหมายปลายทางแหงอนาคตที่สังคมไทย
สามารถอยูเย็นเปนสุขรวมกันสืบไป    

“              ” 

การขับเคลื่อน 
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การดำเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลปจจุบัน

ไดใหความสำคัญและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงหวังที่จะใชหลักคุณธรรมมา

กำกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรีเพื่อขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ

ฐานราก เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจสวนรวม ภายใตกรอบของ

ความยั่งยืนและความพอดี สวนนโยบายดานสังคมก็มุงหวังที่จะสราง

ความเขมแข็งของทุกชุมชน/ทองถิ่นและประชาคม ตลอดจนสงเสริม

บทบาทของครอบครัวใหสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับชีวิตความ 

เปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

รวมทั้งปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอ 

ใหมีสวนรวมกันรับผิดชอบดูแลผูดอยโอกาส การแกไขปญหาสังคม 

ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง 

เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดและความมุงหวังในการพัฒนา

ประเทศดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดทำและประกาศใชยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวไปสูประชาชนที่เนนการมี

สวนรวมและการปรับบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอใน

การเชื่อมโยงความตองการของประชาชนสูความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

แนวคิดการพัฒนาตามแนวนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ถือ

ไดวามีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ที่ไดอัญเชิญ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนา

และบริหารประเทศ ที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาและมุงพัฒนาสู
สังคมอยูเย็นเปนสุข โดยมี 5 ยุทธศาสตรสำคัญรองรับ ไดแก การ

พัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู การ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนฐานที่มั่นคงของประเทศ 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาบนความ

หลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของทรัพยากร และการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลภายใตยุทธศาสตรอยู ดีมีสุ ข 

ระดับจังหวัด จึงเปนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 10 ไปในคราวเดียวกัน 
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การที่จะใหประชาชนในพื้นที่ ครอบครัว 

และชุมชนปรับตัว ปรับวิธีคิด และพึ่งตนเองได โดย

ใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ รวมทั้ง

ใหแตละชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งภายในชุมชน

และระหวางชุมชนนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองปรับ

บทบาทเปนผูเกื้อหนุนใหชุมชนดำเนินการไดตาม

ความประสงคและความตองการของชมุชน พรอมกนันี ้

ก็ตองยึดแนวทางและหลักการทำงานที่สำคัญ คือ 

• การสนับสนุนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

โดยใหชุมชนมีบทบาทหลักมารวมกันคิด รวมกันทำ 

รวมกันวิเคราะหปญหาและขอมูล ตลอดจนรวมกัน

หาทางแกไขปญหาของชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนจะ

ตองพัฒนาและสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง 

โดยเปลี่ยนแนวคิดจากนำความตองการเปนตัวตั้ง 

มาเปนความคิดที่จะแกปญหาดวยตัวเอง ตองมี

กระบวนการชวยกันคิด มีกระบวนการชวยกันทำ 

ไมใชชวยกันคิดแลวไปใหคนอื่นเขาทำ ถาชุมชนแก

ปญหาตนเองไดก็คือการพึ่งตนเอง ซึ่งเปนแกน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผานมาเกือบทุก

ภาคสวนโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐนั้นจะเนนการ

ทำงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

หรือเขาไปแกไขปญหาใหชุมชน การทำงานดังกลาว
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ประชาชนหรือชุมชนรับรูแตไมไดเรียนรูจึงทำใหไมสามารถพึ่งตนเองได 

ความตองการของชุมชนจึงเพิ่มขึ้นๆ จนไมสามารถตอบสนองได  

• การสนับสนุนใหชุมชนรวมกันกำหนดตำแหนงการพัฒนา

อาชีพของชุมชน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนและชุมชนรวม

กันประเมินศักยภาพของตนเอง แลวนำไปวางแผนหรือกำหนดทิศทาง

การพัฒนาอาชีพที่จะทำใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

• การเชื่อมโยงแผนชุมชนกับการดำเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) ในระยะตอไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับ

การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางการกระจายอำนาจ ดังนั้น 

จึงตองบูรณาการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อมีความคิดของ

ประชาชน/ชุมชน จังหวัดและอำเภอจึงควรทำหนาที่เชื่อมโยงความคิด

ของชุมชนกับการทำงานของหนวยอื่นๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยงบประมาณภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจะเขาไปเติมเต็ม 

หรือตอยอด หรือไปใหรางวัลแกความคิดของชุมชน อยางไรก็ตาม เมื่อได

มีการบูรณาการแลวยังมีความคิดของชุมชนที่พรอมจะแกไขปญหาของ

ตัวเองก็ควรไดรับการสนับสนุนเพราะบางชุมชนมีความสามารถและมี

ความพรอม ขณะที่บางชุมชนตองสรางความพรอมใหเกิดขึ้นกอน   

• การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหชุมชน 

เขมแข็ง โดยใหผูวาราชการจังหวัดใชยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด

เปนวาระของชุมชนในการเปลี่ยนผานวิธีคิดจากการเอาความตองการ

ของประชาชนเปนตัวตั้ง มาสนับสนุนใหประชาชนรวมกันคิดรวมกันทำ 

ไมตองรอใหคนอื่นมาแกปญหาให โดยใชความพยายามในการเชื่อมการ

ปฏิบัติงานระหวางผูวาราชการจังหวัด นายอำเภอ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และชุมชนเปนหลัก 
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การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ใหบรรลุ

ตามเปาประสงคของการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนว

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และสนบัสนนุการนำแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 

ไปสูการปฏิบัติ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดนับตั้งแตปงบประมาณ 2550 และ 

ตอเนื่องถึงปงบประมาณ 2551 โดยป 2550ไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น

จำนวน 7,000 ลานบาท และในป 2551  ไดรับเพิ่มขึ้นเปนจำนวน 

15,000 ลานบาท ซึ่งการดำเนินงานในป 2551 นี้ก็

จะยังคงยึดหลักการเชนเดียวกับป 2550 แตไดมีการ

ปรับปรุงแผนงานใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย

เนนการรวมคิดรวมทำ และการจางงานในชุมชน 

เพื่อนำไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โดยมีแผนงาน 5 ดาน ดังนี้ 

 

แผนงานที่ 1 สรางการเรียนรูและความ
สามารถในการจดัการของชมุชน เพือ่การพึง่ตนเอง 

อยางยั่งยืน สนับสนุนใหชุมชนเขามารวมใน

กระบวนการคิด วิเคราะห กำหนดตำแหนงของ 

ตัวเองและวางทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพความ

พรอมของชุมชน ทั้งนี้ เปดกวางใหทุกภาคีทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาที่มี

บทบาทในการสรางกระบวนการเรียนรูระดับชุมชน

แบบมสีวนรวม เปนผูดำเนนิการไดตามความสมคัรใจ 

และความพรอม ตลอดจนการจัดบริการความรูให

กับชุมชนตามที่ชุมชนรองขอ เชน การสนับสนุน

วิทยากรกระบวนการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การให

สถาบันการศึกษาเปนพี่ เลี้ยง การศึกษาดูงาน 

ศูนยการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปนตน 

 

แผนงานที่ 2 การกำหนดตำแหนงการ
พัฒนาอาชีพของชุมชนภายใตระบบและกลไก
การตลาด โดยสนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพ

ของคนในหมูบาน/ชุมชนทั้งในและนอกภาคเกษตร 

ที่ชุมชนมีการวางตำแหนงอาชีพที่สอดคลองกับ

ศักยภาพความสามารถของตัวเองภายใตปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  

• การเกษตร ควรเลือกลักษณะอาชีพใหมี

ลักษณะแตกตางกันตามพื้นที่ ภูมิอากาศและ 

พื้นฐานแนวคิดของเกษตรกรที่สามารถจัดประเภท

ของเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง  อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดังนี้ 
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• เกษตรผสมผสาน เปนการทำการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืช

หรือการเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ในลักษณะที่เกื้อกูลเปน

ประโยชนตอตนเอง  

• เกษตรอินทรีย เปนรูปแบบการทำเกษตรโดยหลีกเลี่ยงการใช

ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชที่เปนรูปแบบที่เนนการรักษาสภาพแวดลอม

และระบบนิเวศวิทยา 

• วนเกษตร เปนระบบการใชที่ดินที่ผสมผสานระหวางพันธุไมใน

พื้นที่ปาหรือปาไมยืนตนที่ปลูกรวมกับพืชอื่นๆ ที่เปนการเพิ่มพื้นที่ปาและ

ผลิตอาหารเพื่อการยังชีพและการสรางรายไดเสริม 

• เกษตรทฤษฎีใหม ที่เริ่มอยางเปนขั้นตอนจากการผลิตอาหาร

ใหพอเพียงตอการบริโภคในครัวเรือน การรวมกลุมในการผลิต และการ

รวมมือกับแหลงทุน เชน สหกรณ เปนตน 

• เกษตรธรรมชาติ เปนการทำการเกษตรที่ไมมีการไถพรวนดิน 

ใชปุยอินทรียเพื่อปรับสภาพดิน ไมกำจัดวัชพืช เพื่อลดการชะลางดิน เนน

การรักษาความสมดุลของหวงโซอาหารที่มีความสัมพันธกันของสิ่งมีชีวิต  

• การทองเที่ยว ตามลักษณะภูมิสังคม เชน การทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ การทองเที่ยวสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการ 

ทองเที่ยวธรรมชาติ เปนตน รวมทั้งการทำของที่ระลึก 

• อาชีพอื่นๆ นอกการเกษตรและการทองเที่ยว เชน  บริการหรือ

รายไดจากแรงงานอุตสาหกรรม เปนตน   

     

แผนงานที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ที่ครอบคลุมทั้ง

ผลติภณัฑดานอาหาร ผลติภณัฑสขุภาพ ผลติภณัฑสิง่ทอ และผลติภณัฑ 

การจักสาน ซึ่งมีศักยภาพ มีความโดดเดน และมีลูทางดานการตลาด 

โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในดานบรรจุภัณฑ ดานการเชื่อมโยง

ตลาด ดานมาตรฐานทัง้คณุภาพ ความสะอาด และความปลอดภยั เปนตน 

 

แผนงานที่ 4 การสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับ 
ความออนแอของระบบครอบครัวไทย เนนการจัดบริการเสริมใน

ชุมชนเพื่อการดูแลครอบครัวที่ออนแอ ผูที่ไรที่พึ่ง คนแกที่อยูกับเด็กตาม

ลำพัง ในรูปแบบที่หลากหลายตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เชน 

การรวมมือลงแรง จัดหาหรือซอมแซมที่อยูอาศัย และการสรางงานให 

ผูดอยโอกาส เปนตน   

 

แผนงานที่ 5 การดูแลความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน เนนการปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรม รวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอมเชน ความ

สะอาด และการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เปนตน   
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การขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ใช

กระบวนการขับเคลื่อนทั้งจากขางลางสูบน โดยใชกลไกชุมชน ภายใต

ระบบขอมูลที่ชุมชนคิดจัดทำขึ้นเองและจังหวัดสนับสนุน จากขางบนลงสู

ขางลาง โดยสวนกลางปรับระบบใหจังหวัดสามารถประสานกระทรวงที่

เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนความตองการชุมชน โดยมีกลไกระดับตางๆ ดังนี้ 

1. ระดบัอำเภอ เปนระดบัปฏบิตักิาร มคีณะกรรมการอำนวยการ

ระดับอำเภอประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ ภาคเอกชน และ 

องคกรเอกชน ทำหนาที่บูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ 

ระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบ กลั่นกรองและ

จัดลำดับความสำคัญโครงการ ซึ่งโครงการตองผานกระบวนการมีสวน

รวมคิด รวมทำ โดยมีการจัดเวทีเพื่อตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลและ

ประเมินศักยภาพของชุมชน กำหนดตำแหนงของชุมชนเพื่อวางทิศทาง

ของการพัฒนาที่จะทำใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน           

2. ระดับจังหวัด  มีคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด 

ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ ภาคเอกชน และ องคกรเอกชน ทำ

หนาที่เปนหนวยบูรณาการภาพรวมของจังหวัด  กลั่นกรอง บูรณาการ

แผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน อนุมัติโครงการตามเกณฑที่ 

คณะกรรมการระดับชาติใหไว    

3. ระดับชาติ มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข โดยมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน และผูแทนจากสำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สำนักงบประมาณ และสำนักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี เปนฝายเลขานุการ ทำหนาที่กำหนด

นโยบาย หลักการแนวทาง และจัดทำเกณฑเพื่อ

อำนวยการแปลงแผนงานภายใตยุทธศาสตรไปสู

การปฏิบัติ การประชาสัมพันธสรางความเขาใจและ

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน   
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โดยสรุปอาจกลาวไดวา ยุทธศาสตรอยูดีมี

สุขระดับจังหวัด คือยุทธศาสตรที่รัฐบาลกำหนดขึ้น

เพื่อใชในการพัฒนารากแกวตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยงบประมาณภายใต

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ป 2551 
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ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดนั้น มีวัตถุประสงคเฉพาะ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชน เปนการ

แกไขปญหาชุมชนไมใชแกปญหาของทั้งจังหวัด การทำงาน

ตองดูความพรอมและศักยภาพของแตละพื้นที่และลักษณะ

ภูมิสังคม หัวใจของยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด คือการ

กำหนดตำแหนงของชุมชนที่สอดคลองกับศักยภาพและลูทาง

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สรุปผลการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

ระดับจังหวัด, เมษายน 2550 

, สรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ของ รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ (ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ) , กรกฎาคม 2550 

, <ราง> แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ป 2551 เอกสารประกอบการประชุม 

ชี้แจงนายอำเภอ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข, กรกฎาคม 2550 

,  เอกสารประกอบการชี้แจงคาใชจายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ระดับจังหวัด ป 2551, สิงหาคม 2550 

การตลาดของชุมชน ซึ่งจะนำไปสูการสรางอาชีพที่กอใหเกิด

รายไดตอไป การใชกระบวนการแผนชุมชนที่มีลักษณะของ

ชุมชนชวยกันคิด ชวยกันกำหนดวาอีก 5 ปขางหนารายไดของ

เขาจะมาจากอาชีพไหน ซึ่งเรียกวา Market Position หรือ

ตำแหนงทางการตลาด 

✤✤✤✤✤ 

4-88 mac1.indd   364-88 mac1.indd   36 4/9/08   11:04:53 AM4/9/08   11:04:53 AM



ต.ค.-ธ.ค. 5022 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

∫∑π”   
คำถามที่มักไดยินอยูบอยๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

พอเพียง การประยุกตใชในชุมชน และชุมชนเขมแข็ง คือ 

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปประยุกตใชในทุกภาคสวน  

มีการประยุกตใชในชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของไทยจริงหรือไม  

ชุมชนที่มีการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงอยูที่ไหนบาง 

ชุมชนที่เขมแข็งเกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร มีชุมชน

ที่สามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูและสามารถถายทอด 

บทเรียนประสบการณเพื่อขยายผลในวงกวางหรือไม และ

ชุมชนที่มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชมีแนวคิด 

แนวปฏิบัติ และวิถีชุมชนอยางไร  

กรณีศึกษา 13 ชุมชนเขมแข็ง 

เพื่อตอบคำถามดังกลาว กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงจึง

ไดจัดทำโครงการประเมินชุมชนเพื่อคนหาชุมชนเศรษฐกิจพอ

เพียงในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยเริ่มตนการคนหาจากชุมชนที่ได

ชื่อวามีกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เขมเข็ง เนื่องจากชุมชน 

เขมแขง็มแีนวคดิ หลกัการและกระบวนการพฒันาทีส่อดคลองกบั

เปาประสงคของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

ชุมชน  ที่มุงไปสูการพึ่งตนเองใหไดกอน การพึ่งพาซึ่งกันและ

กัน และการเชื่อมโยงเปนเครือขายโดยใชวิธีการประเมิน

สภาวะชุมชนแบบเรงดวน ที่มีการผสมผสานระหวางการ

ทำความรูจักชุมชนกอนลงพื้นที่โดยศึกษาจากขอมูลที่มีอยู 

และการลงพื้นที่จริงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง และประสบการณการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชน กับแกนนำชุมชนและนักจัดการความรูชุมชน  
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การประเมินชุมชนใชวิธีการประเมินแบบมีสวนรวม 

โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นการประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน ระหวางแกนนำชุมชน ผูรู และนักจัดการ

ความรูชุมชนกับเจาหนาที่กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สศช. ทั้ง

ในดานความรู ความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ 

วิถีชีวิต และกิจกรรมของชุมชนที่เกิดจากการประยุกตใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับวิธีการแลกเปลี่ยนความเห็น ใชการ

ตั้งคำถามและการสังเกตการณ  โดยไมใชแบบสอบถาม แตมี

ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ / ไพชุมพล นิ่มเฉลิม / อลิศรา บุญลี  
กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิถีพอเพียงในชุมชน   
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กรอบคำถาม แนวคำถามเพื่อใหไดขอมูล เรื่องราวที่ เปน

ประสบการณ และคุณค าที่ ค นพบจากวิ ถี ปฏิ บั ติ ต าม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยมีกรอบการประเมิน  

ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของชุมชน ใชขอมูลจากแผนชุมชน

เปนหลัก 

2. ประเมินการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน โดยมีกระบวนการประเมิน ดังนี้ 

 • การเริ่มตน/ที่มาที่ไป/การฉุกคิดของคน/
ชุมชนในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

 • ประเมินกิจกรรม ของชุมชนโดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคมและ

วัฒนธรรม และการจัดการศูนยการเรียนรู และการจัดการ

ความรูชุมชน และการพึ่งตนเอง 

 • การเรียนรู ชาวบาน/ชุมชนไดเรียนรูอะไรบาง

จากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช/มีการจัดการ

ในเรื่องนี้อยางไร/มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นชัดเจนตอผู

ปฏิบัติและชุมชน 

 • ปจจัยแหงความสำเร็จ การนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในระดับชุมชนมีปจจัยแหงความสำเร็จ

อะไรบาง 

 • การขยายผล การประยกุตใชเศรษฐกจิพอเพยีง

สูชุมชนอื่นๆ มีเรื่องสำคัญๆ ที่ตองทำอะไรบาง ภาคีการพัฒนา

ควรมีบทบาทหนุนเสริม อยางไร  

 

æ◊Èπ∑’Ë‡ªÑ“À¡“¬    
ประเมินชุมชนที่มีศูนยการเรียนรู ชุมชนเขมแข็ง 

จำนวน 13 ชุมชน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ที่มีการริเริ่มและบริหาร

จัดการโดยชุมชน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ภาคกลาง 1) ต .หัวไผ อ .เมือง จ .สิงหบุรี  

2) ต.บางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 3) ต.พระยาบันลือ 

อ .ลาดบัวหลวง จ .พระนครศรีอยุธยา  4) ต .คลองสาม 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  5) ต.บานซอง อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา  6) ต.บางสระเกา อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 

ภาคเหนือ   1) ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ   

2) ต.ศรีษะเกษ อ.นานอย จ.นาน 3) ต.วังแดง อ.ตรอน 

จ.อุตรดิตถ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1) ต .โนนไทย 

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  2) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร 

3) ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

ภาคใต 1) ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

 

º≈°“√ª√–‡¡‘π   
การประเมินชุมชนดังกลาวไดดำเนินการในชวงเดือน

มิถุนายน - สิงหาคม 2550 โดยมีการรวบรวมขอมูล การแลก

เปลี่ยนความเห็น การสังเกตการณ และการวิเคราะหขอมูล

ชุมชนเขมแข็งทั้ง 13 ชุมชน สรุปเปนภาพรวมไดดังนี้ 

1. ชุมชนทั้ง 13 ชุมชน เปนตำบลตนแบบการจัดทำ

แผนชุมชน มีศูนยการเรียนรูชุมชนเขมแข็งที่มีการบริหารและ

การจัดการศูนยโดยชาวบาน/คนในชุมชน เปนชุมชนที่มี

กระบวนการเรียนรูและการจัดการตนเองอยางตอเนื่อง เนน

การพึ่งตนเอง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการเชื่อมโยงเปน

เครือขาย บนฐานทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่น มีกิจกรรมและ

วถิีชีวิตชุมชนที่สะทอนใหเห็นความพอเพียง  

2. ศูนยการเรียนรูชุมชนเขมแข็งทุกแหง มีกระบวนการ

จัดทำแผนชุมชนเปนเครื่องมือสำคัญ สำหรับการเรียนรู เพื่อ

รูจักครอบครัว รูจักชุมชน รูจักโลกภายนอก มีการพัฒนาคน 

พัฒนาวิทยากรกระบวนการ มีการจัดการความรูและสราง 

นักจัดการความรู การสังเคราะหและถอดองคความรูชุมชน 

การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู และมีกิจกรรมการพัฒนาที่สะทอน

ใหเห็นความสามารถในการพึ่งตนเอง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

และพัฒนาเปนเครือขาย โดยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนชุมชน

ดังนี้ 

 2.1 คนหาแกนนำและองคกรทองถิ่น  สรางทีม

ที่จะรวมริเริ่มทำแผนชุมชน สรางความเขาใจที่ชัดเจนรวมกัน 
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 2.2 จุดประกายความคิด เปนขั้นตอนกระตุนให

คนในชุมชนหันมาใสใจชุมชนของตนเอง โดยอาจจัดเปนเวที

พูดคุยเพื่อกระตุนใหชุมชนตื่นตระหนักถึงปญหา วิกฤติที่เกิด 

และเห็นความหวังที่จะอยูรอดรวมกัน 

 2.3 ศึกษาประวัติศาสตรชุมชน ที่มา คุณคา สิ่งดี

งามของชุมชน ทำใหสมาชิกเห็นถึงที่มา ตัวตนที่แทจริงของ

ตนเอง ของชุมชน และเกิดเปนความรักในทองถิ่น โดยใหมีคน 

3 รุน คือ เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ อยูรวมกัน ซึ่งจะเปนพลังสำคัญ

ในการนำพาชุมชนใหรอดพนวิกฤติ 

 2.4 สำรวจ รวบรวมขอมูล กำหนดประเด็นที่

อยากรู เพื่อเก็บขอมูล เชน รายรับ-รายจาย หนี้สิน ปญหา และ

ศักยภาพวัฒนธรรมภูมิปญญา ทั้งนี้การสำรวจขอมูลบางเรื่อง

ใชแบบสอบถาม บางเรื่องใชเวที หรือการพูดคุย ซึ่งแลวแตละ

คนแตกตางไปตามสภาพพื้นที่ อยางไรก็ตามควรมีการจด

บันทึกไว 

 2.5 วิ เคราะห สังเคราะหขอมูล เพื่อเขาใจ

สถานการณและกำหนดอนาคตของชุมชน ขั้นตอนนี้ตองหาวิธี

ใหสมาชิกในชุมชนไดเห็นขอมูลทั้งหมดรวมกัน และไดมีสวน

รวมในการวิเคราะห สังเคราะห 

 2.6 ยกรางแผนชุมชน บางชุมชนเสนอใหแบง

แผนออกเปน 3 กลุม เพื่องายตอการนำไปใช คือ สิ่งที่ชุมชน

ทำไดเอง สิ่งที่ชุมชนรวมกับภายนอก และสิ่งที่ เกินความ

สามารถของชุมชนตองใหหนวยงานสนับสนุน 

 2.7 ประชาพิจารณแผนชุมชน เปดใหสมาชิกได

รวมกันพิจารณาถึงความถูกตองตามเจตนาของคนสวนใหญ 

ความเปนไปได ความเหมาะสมของการนำแผนไปปฏิบัติ จัด

ลำดับความสำคัญและวิธีการที่จะทำแผนใหสำเร็จ 

 2.8 นำแผนสูการปฏิบัติ คือ นำกิจกรรมตามแผน

มาทำใหเกิดผลโดยใหผูเกี่ยวของแตละเรื่องรวมคิด ตัดสินใจ 

และทำเองมากทีส่ดุ เปนกจิกรรมทำไดดวยทนุทีช่มุชนมอียูกอน 

 2.9 ทบทวนปรับปรุง เมื่อทำงานจริงอาจไมตรง

ตามที่คิด สถานการณเปลี่ยนแปลงไป เปนเรื่องปกติ ตองมี

การทบทวนเปนระยะเพื่อปรับกิจกรรมและวิธีการใหเหมาะสม 

 2.10 ประเมินผลสรุปบทเรียน เปนขั้นตอนที่จะ

ติดตามดูวาแผนชุมชนที่ทำมาไดผลเปนอยางไร เพื่อสรุปเปน

บทเรียนนำกลับมาใชปรับปรุง หรือถอดเปนองคความรูใหกับ

ชุมชนอื่นไดเรียนรูตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ศูนยการเรียนรูแตละแหงมีกิจกรรมของชุมชนที่

สะทอนใหเห็นความพอเพียงในการดำเนินชีวิตที่ เนนการ 

พึ่งตนเองกอน ความพอเพียงเพื่อความสัมพันธ ความผูกพัน

ของคนในชมุชน การชวยเหลอื แบงปน การพึง่พาซึง่กนัและกนั 

การไมเบียดเบียนตนเองและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ

ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน เชน องคกรการเงินชุมชน กลุมปุย

ชีวภาพ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย การเกษตร

ครบวงจร รานคาชุมชน เปนตน  และมีการถอดความรูกิจกรรม

ของชุมชนดังกลาวที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตชุมชนที่สอดคลอง

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงดวย 

4. ผูนำชุมชนแตละศูนยการเรียนรู มีความเขาใจ เห็น

คุณคา นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

และเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนแบบอยางของชุมชนทั้งในเรื่อง

การพึ่งตนเอง และการทำเพื่อสวนรวมโดยถายทอดความรู

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม

ใหแกชุมชนและสังคม  ผูนำชุมชนจึงมีความสำคัญตอการ

ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและสามารถถอด

ความรูเพื่อการขยายผลได 
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5. แมวาศูนยการเรียนรูทุกแหงจะใชกระบวนการจัดทำ

แผนชุมชนที่มีกระบวนการเดียวกันในการทำความรูจักตัวเอง 

รูจักชุมชน และมีการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนเขมแข็งเพื่อ

เปนชุมชนตนแบบ  แตการพัฒนาก็มีความแตกตางกันไป 

ตามภูมิสังคม และตางก็พัฒนาจากฐานเดิมของชุมชนตาม 

ภูมิปญญาทองถิ่นและศักยภาพของชุมชน  โดยมีทั้งกิจกรรม

การพัฒนาที่เนนการรวมคิด รวมทำ เปนกลุม และบริหาร

จัดการโดยกลุม  และกิจกรรมที่เปนการรวมคิด แยกกันทำ 

เพื่อแขงขันกันพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและความ 

หลากหลาย จากนั้นรวมกันขาย โดยเนนการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูรวมกันเปนประจำและตอเนื่อง 

 

°“√¥”‡π‘π«‘∂’æÕ‡æ’¬ß„π™ÿ¡™π : °√≥’
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ชุมชนบางเจาฉา เปนชุมชนที่สามารถสะทอนใหเห็น

กระบวนการรวมคิด รวมทำของคนในชุมชน จากการจัดทำ

แผนชุมชน มีการดำเนินชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ทุนทางสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น การพึ่ง

ตนเอง การพัฒนาชุมชนและกิจกรรมจากฐานเดิมของตน ที่

สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดของ

การดำเนินงานตามวิถีพอเพียงในชุมชนผานศูนยการเรียนรู
ชุมชนบางเจาฉา ดังนี้ 

1. ที่ตั้ง ศูนยการเรียนรูชุมชนบางเจาฉา ตั้งอยูที่ 

หมู 8 บานยางทอง ต.บางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 

2. อาชีพหลักของคนในชุมชน  คือ การทำนา 

และทำเครื่องจักสาน ซึ่งแตเดิมชุมชนมีการพึ่งพาภายนอก

มาก ผูคนมีปญหาหนี้สิน รายได รายจาย ไมสมดุล และถูกเอา

รัดเอาเปรียบ เมื่อเกิดวิกฤติป 2540 ทำใหรูวาตองพึ่งพา 

ตนเอง 

3. ปญหาของชุมชน  พบวาโครงสรางประชากร

จำนวนผูหญิงมีมากกวาผูชาย คือ ผูหญิง 300 กวาคน ผูชาย 

200 กวาคน แตไมมีปญหาดานสังคม เพราะผูหญิงสามารถ

ดูแลกันเองได สวนปญหาดานสิ่งแวดลอมยังมีปญหาเรื่อง 

ยาฆาแมลง สารเคมี แตปจจุบันในชุมชนมีการลดพื้นที่ทำนา

ลงเหลือ 20% จาก 80% ทำใหปญหาสิ่งแวดลอมลดนอยลงไป

ดวย 

4.  การเรียนรูจากแผนชุมชนทำใหรูจักตัว
เองมากขึ้น โดยชุมชนเริ่มรับรูกระบวนการทำแผนชุมชน  

จากกองทุน SIF ที่เขามา ซึ่งในระยะแรกชุมชนไดฝากความ

หวังไวกับผูนำ ขาราชการ นักการเมือง แตมีปญหาเรื่องการ

ประสานทำใหการทำแผนชุมชนลมเหลว ชุมชนจึงหันกลับมา

คิดวา จะแกปญหาของชุมชนไดนั้นตองคนหาตัวเองใหได จึง

เริ่มดำเนินการคนหาตัวเองโดยใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือที่

ทำใหรูจักตัวเอง รูรายรับ-รายจายของแตละคน รวมทั้งมีการ
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ทำบัญชีครัวเรือน ทำใหสามารถแกไขปญหาของชุมชนได

อยางตรงจุด  

5. การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช ผูนำชุมชนคือกำนันสุรินทร ไดใหความเห็นเกี่ยว
กับเรื่องนี้วา ไดยินเศรษฐกิจพอเพียงจากกระแสพระราชดำรัส

พระเจาอยูหัวและจากการทำแผนชุมชน ซึ่งในเบื้องตนยังไมมี

ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก...แตเมื่อเผชิญกับภาวะ

วิกฤติ ทำใหกำนันสุรินทรตองหันมาจัดระบบการทำแผนชุมชน

ขึ้นใหม เพื่อใหคนในชุมชนรูจักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งได

สรางกระบวนการพัฒนาเพื่อการแกไขปญหาและสราง

กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่สำคัญๆ ดังนี้ 

 5.1 สนับสนุนชาวบานใหดำเนินกิจกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดย  

  • ลดรายจาย ดวยการพึ่งตนเอง เชนปลูก

พืชผักสวนครัวและใชปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการใชสารเคมี

ในการผลิต   

  •  เพิ่มรายได โดยปลูกพืชผักสวนครัว

บริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือพอแลวจึงนำออกขาย ตลอดจน

หันมาปลูกไมผลเพื่อเปนรายไดใหครอบครัวและชุมชนดวย 

นอกจากนี้ เมื่อไมอยูในหนานา ไดมีการสงเสริมชาวบานจัดทำ

จักสานเปนอาชีพเสริม โดยอาศัยวัตถุดิบในชุมชน ทำให 

มีตนทุนการผลิตต่ำ ซึ่งตนทุนสวนใหญเปนคาแรง ไมใชคา

วัตถุดิบ  

  •  เพิ่มการออม  มีการวางแผนการใชจาย

เงนิและการจดัทำบญัชคีรวัเรอืน สงเสรมิการเรยีนรูการออมเงนิ 

วันละ 1 บาท โดยมีกลุมออมทรัพย กองทุนหมูบานและกลุม

ออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนตัวกลางในการดำเนินงาน 

  •  สรางการเรียนรู โดยมีเวทีชวนคิด ชวน

พูด ชวนทำ เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ มี

แผนชุมชน มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมตางๆ  โดยเฉพาะ

เมื่อผลิตภัณฑจักสานเปนที่นิยมทำรายไดใหกับชาวบานใน

ชุมชนมากขึ้น ชาวบานไดมีการรวมตัวกันเปนกลุม โดยแตละ

กลุมจะมีหัวหนาเปนผูรับผิดชอบ บริหารการผลิตและตั้งราคา

สินคากันเองตามเกณฑและระดับฝมือการผลิตที่ตกลงกัน 

ยอมรับกันภายในกลุม (การรวมกลุมนี้ ทุกคนที่มารวมจะตอง

ยึดหลักคิดดี ทำดี เสียสละเพื่อสวนรวมและเนนกระบวนการมี

สวนรวมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมตางๆ) 

  • ให ความสำคัญกับการอนุ รั กษ สิ่ ง
ในชุมชน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนนั้นไดมีการปลูกฝง 

ใหเห็นความสำคัญของทรัพยากรและไมแตละชนิดในปา  

ที่ควรแกการอนุรักษเพื่อที่วาเขาจะสามารถนำมาใชเปน

วัตถุดิบในการจักสานหรือผลิตผลิตภัณฑที่เปนประโยชนได 

  • สงเสริมกิจกรรมสวัสดิการความชวย
เหลือตางๆ แกสมาชิกในชุมชนทั้งในและนอกระบบ 

ไดแก ความเอือ้อาร ีโดยผานการจดัตัง้เวทคีดัเลอืกผูดอยโอกาส 

สนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และคนพิการ  

ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและความชวยเหลือของชุมชน 

  5.2 มีการแบงการพัฒนาภายในชุมชน
เปน 3 ขั้น ไดแก  

  • ขั้นพื้นฐาน รูตัวตนวามีศักยภาพมากนอย

แคไหน ยกระดับเรื่องภูมิปญญาทุนที่มีอยู  

   • ขั้นพัฒนา จะพัฒนาอยางไร ออกแบบ 

มากขึ้น 

  • ขั้นแขงขัน แขงขันกับตนเองเรื่องคุณภาพ

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

 ทัง้นี ้ชมุชนไดนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาใชตั้งแต คิด-ทำ-ใช-ขยายผล โดยเริ่มจากพื้นฐาน รูตัวตน 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน หลังจากนั้นตองพัฒนา 

ขยายผลใชศูนยกลางชุมชนเปนศูนยการเรียนรู (มีการแบง

สัดสวน 50% ตองจัดพื้นฐานใหเขมแข็ง 30% พัฒนาอาชีพ 

และ 20% เริ่มแขงขัน) 

 5.3 วางฐานการเรียนรูจากประสบการณของ
ตนเอง ไว 3 ฐาน ไดแก 

  • ฐานเรียนรูภูมิปญญา เรียนรูการพัฒนา

ระบบ รวบรวมผลิตภัณฑ ใชทุนที่มีอยูเปนฐานฝกอาชีพการ

จักสาน เมื่อกอนไมมีระบบที่เขมงวด มีของดีอยางเดียวไมพอที่
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จะสรางความสนใจ สรางพิพิธภัณฑเรียนรูเรื่องการจักสาน 

สรางกระบวนการเรียนรูวิธีคิด และการจัดการ 

  • เครือขายทองเที่ยวชุมชน เปนหมูบาน 

Thailand Grand Invitation หมูบานนาทองเที่ยว นาเรียนรู 

โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยว 

มีการนำรถอีแตนมาพัฒนาเปนรถทัวรประจำหมูบาน ยกระดับ

เปนหมูบานทองเที่ยว  

  • เรียนรู วิธีคิดของคนในชุมชนผาน
กระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเปนจุดเริ่มการเรียนรู  

แลกเปลี่ยนประสบการณ มีการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ ชุมชน 

ทั้งภายใน (พัฒนาชุมชน เกษตร) และภายนอก (สถาบัน

ราชภัฏ มสธ.) เชื่อมโยงการตลาด เพื่อนำไปสูการแขงขัน  

 5.4 พัฒนาการผลิตเครื่องจักสานเปนสินคา 
OTOP เหตุผลในการเลือกผลิตเครื่องจักสาน เนื่องจากเปนทุน

ทางสังคมที่ปูยาตายายทิ้งไวแกชุมชน เปนอัตลักษณของ

จังหวัดอางทอง และกอใหเกิดการรวมกลุม เอื้อเฟอมีความ

สามัคคี ถายทอดความรู และมีการเรียนรูรวมกัน รวมทั้ง

เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว เนื่องจากวิธีการจักสาน ถือ

เปนวัฒนธรรม รูปแบบตางๆ ขึ้นอยูกับอัตลักษณ  ซึ่งชุมชน

บางเจาฉามีอัตลักษณเปนของตนเอง ในเรื่องรูปแบบเครื่อง

จักสาน และวิธีการผลิตที่เปนธรรมชาติ และมีการรมควันตอก

เพื่อใหทนทาน ทำใหเครื่องจักสานของชุมชนยังอยูได และคง

คุณภาพ ใสใจ ใสเอกลักษณ ใสความชอบสวนตัว ตองใชฝมือ  

ที่สำคัญตองพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง แมวาจะรับ Order ที่

มีการกำหนดแบบแลวจากกลุมลูกคา ชุมชนก็ตองริเริ่มออก

แบบใหมๆ อยูเสมอ ไมหยุดอยูกับที่  

 5.5 เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามาเรียนรูใน
ธุรกิจเอกชน ไมวิ่งตามกระแส ซึ่งในชุมชนมีกลุมยอย 

กระจายงานเปนเครือขาย ขยายเครือขายในชุมชนบางเจาฉา 

และขยายไปยังพื้นที่ขางเคียง มีการแบงหนาที่กันตามความ

ถนัดและมีการแบงรายได กลาวคือ ถาขายกระเปาจักสานได 

1 ใบ จะแบงรายไดใหศูนยเรียนรูชุมชนประมาณ 5-10% 

นอกจากนี้ มีการกำหนดคาแรงเปนราคากลางสำหรับแตละ

แผนกที่ชัดเจน โดยหัวหนากลุมแตละกลุมชวยกันคิด และแบง

รายไดระหวางผูผลิต โดยลักษณะการทำงานจะมี 2 แบบดวย

กันคือ 

  • คนรุนเกา อายุ 50 ปขึ้นไป จะทำกระเปา 

โดยสามารถทำไดตั้งแตตนจนจบ ตั้งแตจักตอกจนสานเสร็จ

ประกอบเปนรูปราง โดยมีการถายทอดสูคนรุนใหม มีการนำไป

สอนในโรงเรียนวัดยางทอง 

  • คนรุนใหม ใชวิธีการแบงงานกันทำสินคา 

OTOP แตก็มีการเรียนรูและถายทอดขั้นตอนการผลิตสำหรับ

คนที่สนใจ 

6. ปจจัยสำคัญที่ทำใหการนำหลักปรัชญาฯ 
มาใชประสบความสำเร็จ 

 6.1 ผูนำมีสวนสำคัญมาก ชุมชนบางเจาฉามี

คือ กำนันสุรินทร ซึ่งมีความเขมแข็งและทำหนาที่ประสาน

เชื่อมโยงผูคนในชุมชน โดยการบริหารแบบไมรวบอำนาจ 

ขยายผลสูพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งมีศูนยกลางชุมชนเปนเวทีเรียนรู

รวมกัน 

 6.2 เมื่อกอนชาวบานตางคนตางอยู ตางคนตาง
หลงัจากรวมกลุม ภาพรวมหมูบานเปลีย่นไป มกีารแบงปนรวมกนั 

ทั้งความทุกขและความสุข ทำใหหมูบานเขมแข็ง  

 6.3 ยดึหลกัคณุธรรม โดยการรวมกลุม เอาปญหา 

ของเราและของเขามาเรียนรูและรวมกันแกไขปญหา ดวย

ความเอื้ออาทร แบงปน สามัคคี เอื้อผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 6.4 ใชสื่อวิทยุชุมชน เปนเครื่องมือถายทอด 

สรางการเรียนรู และขยายผลการพัฒนาเพื่อสรางความเขม

แข็งใหชุมชน 

นอกจากกรณีศึกษาการดำเนินวิถีพอเพียงในชุมชน

ของชุมชนบางเจาฉา ดังกลาวขางตนแลว  ในที่นี้จะขอเสนอ

การดำเนินกิจกรรมตัวอยางของชุมชนอีก 4 ชุมชนที่นำหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับกระบวนการพัฒนาของ

ชุมชน ดังรายละเอียดตามตารางขางลางนี้               
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ุขอ
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ดย

ชุม
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ขอ
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ชน
แล
ะป
รา
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ว
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นม
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ุยแ
ละ
รว
มแ

ก
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หา
ขอ
งช
ุม
ชน
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ย
เด
ือน
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 1
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รั้ง

  
•  
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ุม
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 แ
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ลติ
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ชุม
ชน

 

•  
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ุมช
นม

ีกา
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ตอ
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ื่อง

โด
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าน

กล
ุม
ออ
มท

รัพ
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พื่
อ

กา
รผ
ลิต
ตั้ง
แต
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25
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 แ
ละ
มี

กอ
งท
ุน
สว
ัสด

ิกา
รช
ุม
ชน

เพ
ื่อ

กา
รพ
ึ่งพ
าก
ันใ
นช
ุมช
น 

•  
 ม
ีกา
รอ
นุร
ักษ

ทร
ัพย
าก
ร 

ธร
รม
ชา
ติแ
ละ
สิ่ง
แว
ดล
อม

ดว
ยก
าร
ทำ
เก
ษต

รอ
ินท
รีย
แล
ะ

เก
ษต

รผ
สม
ผส
าน

 
•  

 ช
ุมช
นม

ีอา
ชีพ

เส
ริม
รอ
งร
ับเ
มื่อ

วา
งจ
าก
กา
รท
ำอ
าช
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ลัก
 เช
น 

ทอ
ผา
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ลิต
บล
็อก
ดิน
ซีเ
มน
ต 

 

•  
 ม
ีผูน

ำช
ุมช

นแ
ละ
ปร
าช
ญ
ชา
ว

บ
าน

ที่ร
ับ
ผิด

ชอ
บ 

เส
ีย
สล

ะ 
ซื่อ

สั
ต
ย
แล

ะเ
ป
น
ต
น
แบ

บ 
ใน
กา

รด
ำร
งช
ีวิ
ตต

าม
ห
ลัก

เศ
รษ
ฐก
ิจพ
อเ
พีย
ง 

•  
 ม
ีก
าร
ทอ

ผา
ที่เ
ป
นก

าร
ฟ
นฟ

ู
แล

ะส
ืบ
สา
นว
ัฒ
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รร
มแ

ละ
ปร
ะเ
พณ

ีทอ
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•  
 ช
ุม
ชน

มีก
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ชว
ยเ
หล
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แล

ะ
พึ่
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าก
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โด
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วม
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ุม
อา

ชีพ
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ชน
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•  
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นย

ก
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น
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ล
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ทั้
ง

ภ
าย

ใน
ชุ
ม
ชน

แล
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ล
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 ม
อีง
คค
วา
มร
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ดัเ
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หล
กัส
ตูร

ทอ
งถ
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3 
เร
ื่อง

 ไ
ดแ
กก
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ทอ
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ไห
ม 
เก
ษ
ตร
อิน

ทร
ีย 
แล

ะ
สม
ุนไ
พร
พื้น

บา
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•  
 ม
ีฐา
นข
อม
ูลเ
ศร
ษฐ
กิจ
พอ
เพ
ียง

ระ
ดับ
หม
ูบา
น 

 
 

ต.ว
ังต

ะก
อ 

  
อ.ห

ลัง
สว

น 
จ.ช

ุมพ
ร 
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วิถ
ีก
าร
ด
ำร
งช
ีวิ
ต
ต
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ลั
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เศ
รษ

ฐก
ิจพ

อเ
พี
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ใช
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น
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ุมช

นเ
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รื่อ
งม
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เก
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กร
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กำ
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พึ่
งต
นเ
อง
ขอ

งค
นว
ังต

ะก
อ 

ใช


กร
ะบ

วน
กา
รจ
ัด
ทำ

แผ
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รูป
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 √ÿª 
การประเมินชุมชนเขมแข็ง 13 ชุมชนดังกลาว มีขอสรุป

ที่ชัดเจนวา การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง คนพบไดใน

ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็งจึงสามารถเปนกลไกและเครื่อง

มือสำคัญในการเผยแพรและขยายผลการประยุกต ใช

เศรษฐกจิในชมุชน เนือ่งจากม ีหลกัคดิ กระบวนการพฒันาและ

กจิกรรมการพฒันาทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สะทอนใหเห็น วิถีชุมชนที่มีความพอเพียง 

เปนพืน้ฐาน ทีย่ดึประโยชนชมุชนสวนรวมเปนหลกั มกีระบวนการ

ของการคิด ตัดสินใจ และการดำเนินกิจกรรม ที่ เกิดการ 

รวมคิด รวมทำของคนในชุมชน ใหเกิดความพอดี พอเหมาะ

กับชุมชน บนฐานความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรและ

ศักยภาพของชุมชน เนนการพึ่งตนเอง การชวยเหลือ แบงปน 

การพึ่งพากันและกัน  

ชุมชนทั้ง 13 แหง เนนการพัฒนาคน สรางการเรียนรู

เพื่อรูจักตนเอง รูจักชุมชน รูจักเรื่องราวจากภายนอก จากนั้น

พัฒนาตนเอง และชุมชน ใหมีความสามารถในการพึ่งตนเอง 

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีผลการพัฒนาที่เปนองค

ความรูของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถถอด

องคความรู ทั้งกระบวนการและกิจกรรมชุมชน สามารถพัฒนา

เปนแหลงเรียนรูและขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนได 

ผลการคนพบที่ไดจากการประเมินชุมชนครั้งนี้ กลุม

งานเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับ

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเปาหมาย

จะดำเนินการ 10 ศูนยในป 2551 โดยการพัฒนาศูนยฯเปน

กระบวนการของการจัดการความรูชุมชนดานเศรษฐกิจ 

พอเพียง ที่มีการสรางนักจัดการความรู การสังเคราะหและ

ถอดองคความรู การพัฒนาแกนนำและวิทยากรกระบวนการ

เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำสื่อและขอมูล เพื่อขยายผล

ใหคนในชุมชนและชุมชนอื่น ไดเรียนรู สรางความเขาใจ เห็น

คุณคา และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต 

เพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนใหแกตนเองและชุมชน 

 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ. 2550 

, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในภาคธุรกิจเอกชน (พิมพครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ. 2550 

, โครงการฝกอบรมวทิยากรตวัคณูเศรษฐกจิพอเพยีง ระหวางวนัที ่2-4 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ  

มหานาค กรุงเทพฯ. 2550  

,  โครงการเสวนาผูนำแหงความพอเพยีง ณ มฤคทายวนั : ผูนำแหงความพอเพยีง พืน้ฐานหลกัขององคกรและ 
ชุมชนที่ดีงาม ระหวางวันที่ 29-30 สิงหาคม 2550 ณ ศูนยประชุมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร คายพระรามหก 

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี. 2550  

 

จากเว็บไซด ที่ http://www.th.wikipedia.or/wiki/ธุรกิจ 
 

 

✤✤✤✤✤ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) ไดกำหนดหลักการพัฒนาที่สำคัญคือ ยึด

พื้นที่เปนตัวตั้ง ใหความสำคัญกับภาคประชาชนระดับฐานลาง 

โดยเฉพาะการสนับสนุนชุมชนระดับฐานลางใหมีความเขม

แข็งและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ แตในชวงเวลา

ที่ผานมา ยังไมมีการศึกษาเพื่อจัดทำตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งที่

ครอบคลุมทั้งประเทศ คงมีแตเพียงการศึกษาเฉพาะกรณี และ

เฉพาะพื้นที่เทานั้น  

ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช .) รวมกับศูนยวิจัย

เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร จึงไดดำเนินโครงการการจัดทำระบบฐานขอมูล

และตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการ

เสริมสรางชุมชนเขมแข็งสำหรับประเทศไทยขึ้น เพื่อจัดทำ

ระบบฐานขอมูลและพัฒนาตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนทั้ง

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งทดสอบตัวชี้วัดดัง

กลาวกับสภาพความเปนจริงในพื้นที่ ตลอดจนระบุขอเสนอ

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดความเขมแข็งของ

ชุมชนที่สามารถนำไปใชในการกำหนดยุทธศาสตรการเสริม

สรางชุมชนเขมแข็งตอไป 
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การศึกษาเพื่อจัดทำระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดความ

เขมแข็งของชุมชนในครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลทั้งทุติยภูมิและ 

ปฐมภูมิ โดยการนำขอคนพบที่ไดจากการทบทวนเอกสารเกี่ยว

การจัดทำตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน 

เพื่อพัฒนายุทธศาสตร 
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได 

กับแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาวิจัยความเขมแข็งของชุมชน

และการพฒันาตวัชีว้ดัทีไ่ดมกีารศกึษาไวแลว รวมทัง้ขอมลูจาก

หนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ มาพจิารณาประกอบกบัปจจยัความ

เขมแข็งของชุมชนที่คนพบจากการศึกษาในพื้นที่ เพื่อกำหนด

เปนองคประกอบปจจัยและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน 

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้ 

(1) กำหนดกลุมตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน (2) รวบรวม

ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน (3) จำแนกระดับตัวชี้วัดความ

เขมแข็งของชุมชน (4) รวบรวมตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน

จากการตรวจเอกสาร (5) สรุปตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน

ที่เหมาะสม (6) การกำหนดนิยามศัพทที่ใชในการศึกษา และ 

(7) การพัฒนาแบบสอบถาม 
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จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของกับความเขมแข็ง

ของชุมชน ทำใหสามารถกำหนดนิยามที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนได ดังนี้ 

1. ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่

อาณาเขตเดียวกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกันเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงครวมกัน มีความรูสึกผูกพัน มีความรูสึกถึง

ความเปนพวกเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของชุมชน โดยใน

การศึกษาครั้งนี้ ชุมชน คือ หมูบานอันประกอบดวยหลายครัว

เรือนที่อยูรวมกันภายใตการปกครองของผูนำที่เปนทางการ คือ 

ผูใหญบาน 

2. ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมี

ลักษณะและองคประกอบทางดานทุนทางการเงิน/ทุนที่สราง

ขึ้น ทุนมนุษย ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ รวมทั้งมีปจจัย

เขาและ/หรือกระบวนการดำเนินการที่ เกื้อหนุนใหชุมชน

สามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องเมื่อมีการเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยไมสูญเสียลักษณะเฉพาะของชุมชน 

3. ทุนการเงิน/ทุนที่สรางขึ้น หมายถึง สิ่งที่มนุษย

สรางขึ้นทั้งสิ่งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินเพื่อเปนปจจัยพื้น

ฐานและเอื้อประโยชนตอการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรม

ทางดานการผลิตของประชาชนในชุมชน 

4. ทุนมนุษย หมายถึง คุณภาพและศักยภาพของ
ประชาชนและผูนำชุมชนอันเกิดจากการไดรับการศึกษา การ

ฝกอบรม ประสบการณ การดูแลสุขอนามัย และการบมเพาะ

ทางศีลธรรม – จริยธรรมที่ เกื้อหนุนตอการดำเนินชีวิต

ครอบครัว การดำเนินกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ในเชิง

สรางสรรคหรือดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมของชุมชนในชุมชน 

5. ทุนทางสังคม หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญา การมีองคกร การมีสวนรวม และความเทาเทียมที่เอื้อ

ตอความปลอดภัย การดำเนินชีวิต และกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง

สัมพันธภาพของประชาชนในชุมชน 

6. ทุนธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณ คุณภาพ และ

ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม

ทั้งการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการสรางทดแทน 

เพื่อเอื้ออำนวยตอการดำเนินกิจกรรมของชุมชน 

7. ปจจัยเขา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชนที่

ริเริ่มหรือดำเนินการโดยบุคคลหรือองคกรทั้งในชุมชนและ/หรือ

นอกชุมชน 

8. กระบวนการ หมายถึง การดำเนินงานขององคกร

ในชุมชน องคกรทองถิ่น และรัฐบาลซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ

การดำเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอ

ความเขมแข็งของชุมชนที่ริเริ่มหรือดำเนินการโดยบุคคลหรือ

องคกรทั้งในชุมชนและ/หรือนอกชุมชน 
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นอกจากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความเขมแข็งของ

ชุมชน ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิแลว ในการศึกษานี้ ยังไดดำเนิน

การเก็บขอมูลปฐมภูมิจากศึกษาถึงปจจัยความเขมแข็งใน

พื้นที่ชุมชนตัวอยางใน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ภูมิภาคละ 8 ชุมชน 

รวม 32 ชุมชน โดยใชวิธีการประเมินอยางรวดเร็ว (Rapid 

Assessment : RAP) ซึ่งเปนวิธีการในการประเมินสถานการณ

เพื่อใหเกิดความเขาใจในเบื้องตน ในกรณีที่ประเด็นที่ศึกษายัง

ไมมีการกำหนดอยางชัดเจน และมีขอจำกัดทางดานเวลา และ

ทรัพยากร ซึ่งขอมูลดังกลาว ไดนำมาพิจาณารวมกับขอมูล

ทุติยภูมิที่ไดจากการทบทวนเอกสารดังที่กลาวไวขางตน เพื่อ

กำหนดชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนในเบื้องตน  

จากนั้น จึงพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดอีกครั้ง โดยผาน

กระบวนการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น และการใช

แบบสอบถามสำหรับผูใหญบาน ประชาชน และผูนำองคกร/

กลุม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 4 อำเภอ ใน 4 ภูมิภาค รวม

ทั้งสิ้น 460 ชุมชน เพื่อใหไดตัวชี้วัดที่สะทอนถึงความเขมแข็ง

ของชุมชนอยางแทจริง 

 

4-88 mac1.indd   144-88 mac1.indd   14 4/9/08   11:00:14 AM4/9/08   11:00:14 AM



วารสารเศรษฐกิจและสังคม 15ต.ค.-ธ.ค. 50

μ—«™’È«—¥§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß™ÿ¡™π 
ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนประมวลไดจาก (1) ตัว

ชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนจากกระบวนการประเมินอยาง

รวดเร็ว (2) ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนที่เสนอเพิ่มเติมโดย

คณะที่ปรึกษา และ (3) ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนจาก

การตรวจเอกสาร นำมาพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดความเขมแข็ง

ตารางที่ 1 องคประกอบและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน 
องคประกอบ นิยาม/ตัวชี้วัด 

FC ทุนการเงิน/ทุนที่สรางขึ้น (Financial and Built Capital) 
F1 สาธารณูปโภค การมีความทั่วถึงและความพรอมในการใหบริการดาน

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
F11 ความทั่วถึงในการใหบริการ 1. สัดสวนของครัวเรือนที่ไดรับบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

(รอยละ) 

F12 ความพรอมในการใหบริการ 2. ระดับคะแนนความพรอมในการใหบริการ (รอยละ) 

F2 ขอมูลขาวสาร การไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิต 

F21 ประเภทขอมูลขาวสารภายในชุมชน 3. จำนวนประเภทของขอมูลขาวสาร (ประเภท) 
F22 ประโยชนของขอมูลขาวสารตอการประกอบ

อาชีพและการดำเนินชีวิต 

4. คะแนนระดับประโยชนของขอมูลขาวสาร (รอยละ) 

F3 การประกอบอาชีพและรายได การมีความมั่นคงและหลากหลายในการประกอบอาชีพเพื่อเปน
ที่มาของรายไดของครัวเรือนในชุมชน 

F31 การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง 5. สัดสวนของครัวเรือนที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง (รอยละ) 
F32 การเคลื่อนยายแรงงานเพื่อประกอบอาชีพ 6. สัดสวนของครัวเรือนที่มีคนที่ยายออกไปประกอบอาชีพ (รอยละ) 
F33 รายไดรวมของครัวเรือน 7. รายไดรวมของครัวเรือน (บาท/ป) 
F34 ครัวเรือนที่มีรายไดเพียงพอ 8. สัดสวนของครัวเรือนที่มีรายไดเพียงพอ (รอยละ) 

F4 ผลผลิตในชุมชน มีการผลิตโดยใชวัตถุดิบในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตและมี
ความสามารถในการจัดหาตลาด 

F41 ผลิตภัณฑทางการเกษตร 9. จำนวนชนิดของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใชในการบริโภคและ

จำหนาย (ชนิด) 
F42 ผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร 10. จำนวนชนิดของผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรเพื่อใชในการ

บริโภคและจำหนาย (ชนิด) 

F43 ผลิตภัณฑอื่นๆ 11. จำนวนชนิดของผลิตภัณฑอื่นเพื่อใชในการบริโภคและจำหนาย 

(ชนิด) 

F44 ผลิตภัณฑชุมชน 12. จำนวนชนิดของผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใชในการบริโภคและจำหนาย 

(ชนิด) 
F45 คุณภาพของผลิตภัณฑ 13.จำนวนชนิดของผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการรับรอง (ชนิด) 

ของชุมชนที่เหมาะสมไดทั้งสิ้น 4 องคประกอบ จำนวน 39 ตัวชี้

วัด ประกอบดวยองคประกอบแรกคือ ตัวชี้วัดปจจัยทุนการ

เงิน/ทุนที่สรางขึ้น 17 ตัวชี้วัด องคประกอบที่สองคือ ปจจัยทุน

มนุษย 8 ตัวชี้วัด องคประกอบที่สามคือ ปจจัยทุนทางสังคม 9 

ตัวชี้วัด และองคประกอบที่สี่คือ ปจจัยทุนธรรมชาติ 5 ตัวชี้วัด 

ซึ่งมีรายละเอียดและนิยามตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 1 
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องคประกอบ นิยาม/ตัวชี้วัด 
F5 ปจจัยการผลิต การมีปจจัยการผลิตภายในชุมชน 
F51 ปจจัยการผลิต 14. สัดสวนการใชปจจัยการผลิตภายในชุมชน (รอยละ) 

F6 การออม/การมีหนี้สิน/การกูยืม การที่ครัวเรือนในชุมชนมีการออมและไมมีหนี้สินและแนวโนม
การออมของหนี้สินและครัวเรือน 

F61 การออม 15. สัดสวนของเงินออมตอรายได (รอยละ) 
F62 หนี้สิน 16. สัดสวนของหนี้สินรวมตอรายได (รอยละ) 

F7 การเขาถึงและการใชประโยชนของแหลงเงิน
ทุน 

การมีแหลงเงินทุนภายในชุมชนเพื่อใชประโยชน 

F71 แหลงเงินทุน 17. สัดสวนของแหลงเงินทุนภายในชุมชน  (รอยละ) 

HC ทุนมนุษย (Human Capital) 

H1 การศึกษาและกระบวนการเรียนรู การที่ประชาชนไดรับการศึกษา การมีโอกาสทางการศึกษา การ
อบรม และสั่งสมประสบการณเพื่อประกอบอาชีพและดำเนิน

H11 การศึกษา 18. สัดสวนของผูไดรับการศึกษาตั้งแตมัธยมตนตอต่ำกวามัธยมตน  

(รอยละ) 
H12 การฝกอบรม 19. สัดสวนของประชาชนที่ไดรับการฝกอบรม (รอยละ) 
H13 ประสบการณ 20. จำนวนปที่ครัวเรือนประกอบอาชีพหลัก (ป) 

H2 สุขภาพอนามัย การที่ประชาชนมีสุขภาพ รางกายแข็งแรงไมเปนโรคและมีการ 
ออกกำลังเปนประจำ ตลอดจนเขาถึงบริการสาธารณสุข 

H21 สุขภาพแข็งแรง 21. สัดสวนของคนเปนโรคในชุมชน (รอยละ) 

H3 ศีลธรรม การที่ประชาชนในชุมชนไดนำแนวทางคำสอนตามศาสนาตางๆ 
เปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 

H31 การปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา 22. ระดับคะแนนการปฏิบัติ (รอยละ) 

H4 ชีวิตครอบครัว การมีครอบครัวอบอุนและมีหัวหนาครัวเรือนที่มีการทำกิจกรรม
รวมกันอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห 

H41 ครอบครัวอบอุน 23. สัดสวนของครัวเรือนที่มีการทำกิจกรรมรวมกันอยางนอย 1 ครั้ง/

สัปดาห (รอยละ) 

H5 ความภาคภูมิใจ การที่ประชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจตอตนเอง สมาชิกใน
ครัวเรือน ผูนำครัวเรือน ผูนำชุมชน และตอชุมชน  

H51 ความภูมิใจ 24. ระดับคะแนนความภูมิใจ (รอยละ) 

H6 คุณลักษณะของผูนำ การมีผูนำชุมชนที่มีคุณลักษณะที่ดีและไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนในชุมชน 

H61 การยอมรับผูนำชุมชน 25. คะแนนการยอมรับผูนำชุมชน (รอยละ) 

SC ทุนทางสังคม (Social Capital) 
S1 วัฒนธรรมประเพณี มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนอยาง

และมีแนวโนมสืบเนื่องตอไปในอนาคต 
S11 วัฒนธรรมหรือประเพณีทองถิ่น 26. สัดสวนของวัฒนธรรมประเพณีที่มีความสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้น  

(รอยละ) 
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องคประกอบ นิยาม/ตัวชี้วัด 
S2 ภูมิปญญาทองถิ่น การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
S21 การประยุกตใชและการสืบทอดภูมิปญญา 27.1 สัดสวนของกิจกรรมทางการเกษตรที่มีการใชภูมิปญญาทองถิ่น  

(รอยละ) 
 27.2 สัดสวนกิจกรรมการแปรรูปทางการเกษตรที่มีการใชภูมิปญญา

ทองถิ่น (รอยละ) 
 27.3 สัดสวนกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการใชภูมิปญญา 

ทองถิ่น (รอยละ) 
27.4 สัดสวนกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑชุมชนที่มีการใชภูมิปญญา

ทองถิ่น (รอยละ) 
 27.5 สัดสวนกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใช 

ภูมิปญญาทองถิ่น (รอยละ) 

S3 การมีสวนรวมในชุมชน การที่ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 
S31 การมีสวนรวมของประชาชน 28. ระดับคะแนนการมีสวนรวมของประชาชน (รอยละ) 

S4 ความเทาเทียม ประชาชนทุกกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในชุมชน และมีการชวย
เหลือผูดอยโอกาสในสังคมในชุมชน 

S41 การแบงแยกทางสังคม 29. สัดสวนของกิจกรรมที่มีสมาชิกทุกกลุมเขารวม (รอยละ) 
S42 การใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสทาง

สังคม 

30. สัดสวนของกิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาสที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

(รอยละ) 

S5 กลุมและองคกรในชุมชน มีการรวมกลุมเพื่อคำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกในดานตางๆ 

S51 การมีองคกรในชุมชน 31. จำนวนกลุมที่มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน และมีการดำเนินงานเพิ่ม

ขึ้นอยางตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป (กลุม) 

S6 ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ชุมชนมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

S61 ปญหายาเสพติด 32. คะแนนปญหายาเสพติด (รอยละ) 
S62 ความมั่นคงของที่อยูอาศัย 33. สัดสวนของครัวเรือนที่มีบานปลูกสรางอยางแข็งแรงบนที่ดินของ

ตนเอง (รอยละ) 
S63 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  34. คะแนนปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ) 

NC ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 
N1 ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติ การมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิดภายในชุมชน 
N11 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ (ปริมาณ) 35. ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (ชนิด) 

N2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ
ประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน 

N21 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ (คุณภาพ) 36. ระดับคะแนนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ (รอยละ) 
N22 ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 37.1 สดัสวนของการใชสารเคมทีางการเกษตรทีแ่นวโนมลดลง (รอยละ) 

 
37.2 ระดับคะแนนปญหาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน (รอยละ) 
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องคประกอบ นิยาม/ตัวชี้วัด 
N3 การใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโดยปราศจากความขัดแยง และมีการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน 

N31 การถือครองที่ดิน 38. สัดสวนของครัวเรือนที่มีการถือครองที่ดินเปนเอกสารสิทธิ์ของ

ตนเอง (รอยละ) 

N32 การใชประโยชน 39. สัดสวนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใชประโยชน  (รอยละ) 

ที่มา : โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนฯ หนา 65-69 

ดัชนีความเขมแข็งขององคประกอบทุนทั้ง 4 ดาน สามารถคำนวณคาดัชนีความเขมแข็งของชุมชนไดดังสมการ 

 

4
NCISCIHCIFCICEI iiii
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+++=   

โดยที่ CEI
i
 คือ คาดัชนีความเขมแข็งของชุมชนตัวอยางที่พิจารณา 

FCI
i
 คือ คาดัชนีความเขมแข็งของทุนการเงิน/ทุนที่สรางขึ้น 

HCI
i
 คือ คาดัชนีความเขมแข็งของทุนมนุษย 

SCI
i
 คือ คาดัชนีความเขมแข็งของทุนทางสังคม 

NCI
i
 คือ คาดัชนีความเขมแข็งของทุนธรรมชาติ 

ทั้งนี้ ไดกำหนดเกณฑในการจำแนกชุมชนออกตามระดับความเขมแข็ง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เกณฑการจำแนกชุมชนตามระดับความเขมแข็ง 

คาดัชนีความเขมแข็งของชุมชน ระดับความเขมแข็งของชุมชน 
ต่ำกวา 70 ต่ำมาก 

มากกวา 70-80 ต่ำ 

มากกวา 80-90 คอนขางต่ำ 

มากกวา 90-100 ปานกลาง 

มากกวา 100-110 คอนขางสูง 

มากกวา 110-120 สูง 

มากกวา 120 ขึ้นไป สูงมาก 

ที่มา : อางแลว หนา 72 
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 การคำนวณคาดัชนีความเขมแข็งของชุมชน ไดใช

แนวคิดการคำนวณคาดัชนีโดยอาศัยคามาตรฐานหรือคา

เทียบเคียง (Benchmarking) ทั้งนี้เพื่อใหมีมาตรฐานของ 

การเปรียบเทียบ โดยอางอิงไวกับคาคงที่คาหนึ่ง ซึ่งผลที่ไดจะ

แสดงใหเห็นถึงระดับของความเขมแข็งของชุมชนวามีมากนอย

เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กำหนดขึ้น ในการ

คำนวณคาดัชนีความเขมแข็งของชุมชนครั้งนี้ ใชคาเฉลี่ยของ

ตัวชี้วัดตางๆ จากชุมชนตัวอยางทั้ง 32 ชุมชน โดยการคำนวณ

ดัชนีอยางงาย (Simple Index) เปนคามาตรฐานสำหรับ 

การเทียบเคียง และไดวิเคราะหหาความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ศึกษาทั้ง 460 ชุมชน เมื่อเทียบกับคามาตรฐานที่กำหนดขึ้น  
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ตารางที่ 3 ระดับความเขมแข็งของชุมชนจำนวน 460 ชุมชน 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน จำนวน รอยละ 

ต่ำมาก 91 19.78 

ต่ำ 51 11.09 

คอนขางต่ำ 59 12.83 

ปานกลาง 59 12.83 

คอนขางสูง 54 11.74 

สูง 40 8.74 

สูงมาก 106 23.04 

รวม 460 100.00 

ที่มา : อางแลว หนา 121 
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ในการวิเคราะหทางสถิติเพื่อพิจารณาผลของปจจัย

ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งของชุมชนดวยเทคนิคการ

วเิคราะหเสนทาง (Path Analysis) แสดงวา ปจจยัเขาทีม่ผีลตอ

ความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุดไดแก รอยละของประชากรที่

ไปประกอบอาชพีนอกชมุชน รองลงมาคอื จำนวนหนวยงานทัง้

ภายในและภายนอกชุมชนที่สนับสนุนดานงบประมาณของ

องคกร/กลุมภายในชุมชน จำนวนประชาชนตอบุคลากรทาง

ดานสาธารณสุขในชุมชน จำนวนองคกร/กลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน รอยละของประชาชน 

ที่มีแนวโนมจะยายกลับมาประกอบอาชีพในชุมชน การไดรับ

ผลการคำนวณคาดัชนีเพื่อแสดงระดับความเขมแข็ง

ของชุมชนจากดัชนี 44 ตัว  ใน 460 ชุมชนที่ทำการสำรวจ พบ

วา รอยละ 19.78 ของชุมชนตัวอยางมีความเขมแข็งในระดับ

ต่ำมาก รอยละ 12.83 มีความเขมแข็งในระดับปานกลางและ

ระดับคอนขางต่ำ และรอยละ 23.04 มีความเขมแข็งในระดับ

สูงมาก ซึ่งรายละเอียดแสดงอยูในตารางขางลางนี้ 

 

ความชวยเหลือจากหนวยงานภายในชุมชน และการไดรับ

ความชวยเหลอืจากหนวยงานภายนอกชมุชน 

สำหรับปจจัยกระบวนการที่มีผลตอความเขมแข็งของ

ชุมชนมากที่สุดไดแก รอยละของกิจกรรมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอและมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ ประเภทการฝกอบรมของผูใหญ

บาน รอยละของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีการดูแลรักษา 

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาในชุมชน งบประมาณขององคกร/

กลุมภายในชุมชน และแหลงเผยแพรขอมูลขาวสารภายใน

ชุมชน ซึ่งรายละเอียดของผลปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งดัง

กลาวขางตนปรากฎอยูในตารางที ่4 
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ผลการศึกษาขอเท็จจริงที่ไดจากกระบวนการประเมิน

อยางรวดเร็ว ประกอบกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความ

เขมแข็งของชุมชน ทำใหไดขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรเสริม

สรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรเสริมสรางการพึ่งพาตนเองภายใน
ชุมชน ไดแก มาตรการพัฒนาความสามารถของผูนำชุมชน 

มาตรการเสริมสรางสุขอนามัยของประชาชน มาตรการสงเสริม

ตารางที ่4 ผลของปจจยัทีม่ตีอความเขมแขง็ของชมุชน 

ปจจยั ผลของปจจยัทีม่ตีอความ 
เขมแขง็ของชมุชน 

ปจจยัเขา 
จำนวนประชาชนตอบุคลากรทางดานสาธารณสุขในชุมชน (คน/บุคลากรทาง

สาธารณสขุ 1 คน) 

0.043 

จำนวนองคกร/กลุมทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากองคกรภายนอกชมุชน (องคกร/กลุม) 0.036 

การไดรบัความชวยเหลอืจากหนวยงานภายนอกชมุชน 0.001 

การไดรบัความชวยเหลอืจากหนวยงานภายในชมุชน 0.008 

จำนวนหนวยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่สนับสนุนดานงบประมาณขององคกร/

กลุมภายในชมุชน (หนวยงาน) 

0.094 

รอยละของประชาชนทีไ่ปประกอบอาชพีนอกชมุชน (รอยละ) 0.111 

รอยละของประชาชนทีม่แีนวโนมจะยายกลบัมาประกอบอาชพีในชมุชน (รอยละ) 0.019 

ปจจยักระบวนการ 

แหลงเผยแพรขอมลูขาวสารภายในชมุชน (แหลง) 0.009 

ประเภทการฝกอบรมของผูใหญบาน (กจิกรรม) 0.137 

กจิกรรมสนบัสนนุการศกึษาในชมุชน (กจิกรรม) 0.110 

รอยละของทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชนทีม่กีารดแูลรกัษา (รอยละ) 0.133 

รอยละของกจิกรรมการจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีม่กีารดำเนนิงานอยางสมำ่เสมอและ

มแีนวโนมเพิม่ขึน้ ( รอยละ) 

0.157 

งบประมาณขององคกร/กลุมภายในชมุชน (บาท) 0.109 

ที่มา : อางแลว หนา 158 

 

เผยแพรขอมูลขาวสารในชุมชน มาตรการสงเสริมความ

สามารถในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน มาตรการสรางและ

พัฒนาอาชีพภายในชุมชน และมาตรการบริหารจัดการสิ่ง

แวดลอมภายในชุมชน 

2. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรู ทักษะ และการมี
สวนรวม ไดแก มาตรการสงเสริมการศึกษาและเวทีการเรียนรู

ใหแกประชาชนในชุมชนในรูปแบบตางๆ และมาตรการสง

เสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
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3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมความตระหนักรัก
บานเกิด ไดแก มาตรการแลหลัง เชน สนับสนุนใหประชาชนที่

ยายถิ่นออกนอกชุมชนไดมีโอกาสชวยเหลือชุมชน และ

มาตรการคืนบาน เชน สงเสริมใหประชาชนยายถิ่นกลับคืน

บานเกิด 

4. ยุทธศาสตรความชวยเหลือเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งภายในชุมชน เปนยุทธศาสตรที่เนนการสง

เสริมใหมีความชวยเหลือจากหนวยงาน/องคกรทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน ในการสนับสนุนยุทธศาสตรที่ (1) (2) และ (3) 

ที่กลาวมาแลว 

 

 
‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
ผศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนา

ยุทธศาสตรการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (รายงานฉบับสมบูรณ), เสนอ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (เอกสารโรเนียว), สิงหาคม 2550 

 

✤✤✤✤✤ 
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ความหมายของธุรกิจตามนิยามวีกิพีเดียสารานุกรมเสรี  วาครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการคาอยางนอย 3 เรื่อง คือ  

1) ตัวองคกรการคา อุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือที่เรียกกันวา “องคกรธุรกิจ” 

2) กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการคา อาชพี และอตุสาหกรรม เชนในคำพดู “ธรุกจิเปลีย่นแปลงไปเรื่อย ๆ ตามสภาพตลาด”  

3) สวนของกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร เชน “ธุรกิจเพลง” หรือ “ธุรกิจคอมพิวเตอร”            

องคกรธุรกิจไดกอตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร ซึ่งจะมุงเนนในการแสวงหาผลกำไร แมจะมีขอยกเวน

บางในบางกรณ ี (เชน สหกรณ  องคกรทีไ่มแสวงหากำไร หนวยงานรฐับาล) โดยรวมแลวกจ็ะกลาวไดวา เจาของและผูประกอบการ 

ธุรกิจมีจุดมุงหมายหลักอยูที่รายรับ หรือการกอใหเกิดผลตอบแทนทางการเงิน แลกเปลี่ยนกับการลงทุนดานเวลา ความอุตสาหะ 

และเงินทุน 

 

ความพอเพียงในธุรกิจเอกชน  
ดร. สุทิน ลี้ปยะชาติ /นริสา พิชัยวรุตมะ /อาทิสุดา ณ นคร 

กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง 
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มีวิธีการแยกแยะประเภทขององคกรธุรกิจไดหลาก

หลายแบบ วิธีหนึ่งที่ใชกันโดยทั่วไป คือ ดูจากกิจกรรมหลักที่

สรางรายไดใหกับองคกรธุรกิจนั้น ๆ ตัวอยางเชน 

• ผูผลิต - ผลิตสินคาจากวัตถุดิบหรือชิ้นสวน 

ผลิตกระดาษ เหล็กกลา หรือการประกอบรถยนตจากชิ้นสวน

ตางๆ  

• ธุรกิจบริการ - ใหบริการแรงงาน ความรู หรือ

สินคาที่จับตองไมได มีรายไดจากการคิดคาแรงงานหรือคา

บริการ เชน การทาสีบาน ใหคำปรึกษา และรานอาหาร  

• รานคาปลีกและผูจัดจำหนาย - เปนพอคา

คนกลางที่รับสินคาจากผูผลิตมาจัดจำหนายใหกับลูกคาที่

เปนกลุมเปาหมาย ไมวาจะดวยการจำหนายหนาราน คลัง

สินคา หรือผานแค็ตตาล็อกก็ตาม  

• ธุรกิจเกษตรกรรมและเหมืองแร - ผลิตวัตถุดิบ
ตนน้ำ เชน พืชพรรณธรรมชาติ และแรตางๆ  

• สถาบันการเงิน - รวมถึงธนาคาร และบริษัทที่

สรางผลกำไรผานการลงทุน และการบริหารเงินทุน  

• ธุรกิจสารสนเทศ - มีรายไดจากการขายสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา รวมถึง ผูผลิตภาพยนตร สำนักพิมพ 

และบริษัทพัฒนาซอฟตแวร  

• สาธารณูปโภค - ใหบริการสาธารณูปโภคขั้น 

พื้นฐาน เชน ประปา ไฟฟา กำจัดขยะ โดยมากจะเปน 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือสัมปทาน  

• อสังหาริมทรัพย - สรางรายไดจากการขาย ใหเชา 

พัฒนา และบริหาร ที่ดิน บาน และอาคารตาง ๆ  

• ธุรกิจขนสง - บริการนำสงสินคาจากที่หนึ่งไปยัง

อีกที่หนึ่ง มีรายไดจากคาขนสง  
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิต

แกพสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตัง้แตกอนเกดิ

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำ

แนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยาง

มั่ นคงและยั่ งยืนภายใตกระแสโลกาภิ วัตนและความ

เปลีย่นแปลงตางๆ  

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนำมาใชไดกบัทกุ

คน ทุกระดับ ไมวาจะมีฐานะเชนไร ทำอาชีพอะไร  หรือนับถือ

ศาสนาใด  และยงัใชไดในทกุที ่ทกุเวลา โดยยดึหลกั “ทางสาย
กลาง” ไมสุดโตง ไมประมาท และทำอยางเปนข้ันเปนตอน 

คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม ในการคิด พูด และ

ทำในทุกเรื่อง  
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ดร . อาชว เตาลานนท  ประธานกิตติมศักดิ์

หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  กลาว

ถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการทำธุรกิจในปจจุบันวา 

แนวคิดของ โลกตะวันตกซึ่ ง เกิดทางยุ โรปมากกวา
สหรัฐอเมริกา เชน บริษัท BMW ไดมาเนนการสรางนวัตกรรม 

ดูแลดานสิ่งแวดลอม มีปรัชญาวาจะไมจางผูบริหารจาก

ภายนอก พยายามสรางความสมดลุใหชวีติ รเิริม่การคดิถงึสงัคม 

เปนตน ขณะที่แนวความคิดทางตะวันออก ก็คลายๆ กัน 

บริษัทธุรกิจไดใหความสำคัญกับการทำกุศล ปลูกปา ดูแล 
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สิ่งแวดลอม ดูแลพนักงาน ไมไดมุงแสวงหาแตประโยชน ที่

สำคัญมีแนวคิดวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของ

การทำธุรกิจ 

แนวความคดิทางตะวนัตกและตะวนัออก ไดเดนิมา
ประจวบกันพอด ีแนวความคิดทางตะวันออกที่ทันสมัยที่สุด 

คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ถามีการเอาแนวตะวันตกบวก

กับตะวันออก จะกลายเปนแนวคิดที่ทันสมัย   

แนวความคิดพื้นฐานของการทำธุรกิจ คือ การทำกำไร 

ซึ่งตองดูวาเปนกำไรระยะสั้นหรอืระยะยาว แตในเวลานีม้มุมอง

การทำกำไรอยางเดียวไมพอ ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ตามหลัก 

Balanced Scorecard ไดแก  1) พนักงาน  2) ลูกคา  3) การ

บริหารการเงิน  และ 4) การบริหารกระบวนการ   

ขณะนี้เปนสังคมแหงความรู คุณธรรม จริยธรรม ใน

การทำธุรกิจก็เชนเดียวกัน ตองโปรงใส ตองนึกถึง 

Stakeholder (ผูถือหุนรายใหญ และผูถือหุนรายยอย) การให

ความเปนธรรมแกผูถอืหุนทกุคน ตองมธีรรมาภบิาล และใชหลกั

บรรษัทภบิาล ดแูลคนรอบๆ ตวั ในภาษาธรุกจิสมยัใหม เรยีกวา 

ความรับผิดชอบตอสังคมในการทำธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ตองสนบัสนนุคูคา คูแขงขนั ถาเราใสใจ

เขา เขาจะสนบัสนนุเรา ตองมคีณุธรรม สจุรติ จรงิใจ และทำจน

เปนวฒันธรรมองคกร   

ถาเปรียบแนวคิดเหมือนรมคันใหญ แนวคิดตะวันออก 

(เศรษฐกิจพอเพียง) คือวงนอกของรม และแนวคิดตะวันตกคือ

วงในของรม ซึ่งมีการคำนึงถึง Balance Scorecard 

(ประสิทธิภาพ), Corporate Governance (ยุติธรรม), CSR 

(สนบัสนนุ รบัผดิชอบตอสงัคม)  

การทำธุรกิจใหประสบความสำเร็จ ตองใชแนวคิดทั้ง 2 

สวน (เศรษฐกจิพอเพยีง และแนวคดิตะวนัตก) โดยเฉพาะอยาง

ยิง่ตองมคีวามรู ตองดวยใจ มคีณุธรรม ตองบรหิารธรุกจิอยางมี

ประสทิธภิาพ  

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2550 หนังสือพิมพประชาชาติ

ธุรกิจจัดสัมมนาเรื่อง “พลัง CSR จุดเปลี่ยนแหงทศวรรษ” โดย

นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ของมนุษย (พม.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่องบทบาทภาครัฐใน
การขับเคลื่อนซีเอสอาร CSR (Corporate Social  
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Responsibility) หรือความรับผิดชอบทางสังคมของ
องคกรธุรกิจประเทศไทย สรุปไดวา  เรื่องซีเอสอารในเมือง

ไทยอยูในชวงการเปลี่ยนผาน มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยมี

สิ่งที่ตองคำนึงใน 2 สวน ในสวนแรกหลักการทั่วไป จะเชื่อม

โยงกับความรับผิดชอบของสังคมมีสามสวนหลักคือ ภาครัฐ 

ธุรกิจ และภาคประชาสังคม ภาครัฐมีอำนาจตามกฎหมาย 

มีหนาที่บริหารจัดการประเทศ ภาคธุรกิจมีหนาที่ผลิต จำหนาย 

โดยมีกำไรสะสมเปนทุนเพื่อนำไปขยายกิจการ สวนภาค

ประชาสังคม เปนกลุมคนเครือขายที่รวมกันทำกิจกรรมโดยไม

หากำไร  ทั้งสามสวนมีความเชื่อมโยงกันเหมือนระบบใน

รางกายของคน โดยธุรกิจมีความเกี่ยวพันกับภาครัฐ ธุรกิจได

รับประโยชนจากสังคมจึงตองเอื้อประโยชนใหกับสังคมเชน

เดียวกัน หากคำนึงถึงประโยชนของตัวเองแตเพียงดานเดียวไม

เอื้อประโยชนสังคมจะถูกแรงกดดัน ถูกบีบใหหายไปในที่สุด 

แตตรงกันขามธุรกิจที่เอื้อประโยชนใหกับสังคมจะไดรับการ

สนับสนุนจากลูกคา คนอยากทำงานดวย เปนพลังทำใหธุรกิจ

มีความเจริญกาวหนา  

สวนที่สองเรื่องการลงมือปฏิบัติ ควรดำเนินการใน 5 

เรื่องหลัก  

1)  การพัฒนาองคกรและกลไกตางๆ เชนกรณี 

การจัดตั้ งสถาบันธุรกิจและสังคมของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 

2) สรางเครือขายระหวางองคกรตางๆ ตามความ

สมัครใจ เพราะเครือขายคือทุนทางสังคม ไมใชทุนทางการเงิน

จึงถือเปนฐานกำลังของสังคม  

3) เรียนรู พัฒนา และจัดการความรู เพื่อทำใหเกิด

นวัตกรรมใหมๆ  

4) รัฐบาลควรมีนโยบายที่เหมาะสมเรื่องซีเอสอาร โดย

ใหผูประกอบการนำเสนอตอรัฐบาลหรือระดมความคิดเห็นรวม

กัน พม.ไดรวมกับกระทรวงการคลังปรับปรุงระบบภาษีอากร 

เพิ่มขยายวงเงินลดหยอนภาษีที่ไดจากการบริจาค ของภาค

ธุรกิจเพื่อใหเอื้อกับการบริจาคชวยเหลือสังคมของภาคธุรกิจ 

โดยไดรับผลตอบแทนในรูปภาษี และจายภาษีลดลง วงเงินลด

หยอนภาษีจากการบริจาคที่ไดขยายเพิ่มนั้น ในสวนภาษี

บุคคลธรรมดาไดขยายจาก 10% เปน 20-30% สวนภาคธุรกิจ

ขยายจาก 2-3% เปน 5% คาดวาจะประกาศใชไดในเร็วๆ นี้  

5) พัฒนาการจัดการ เปนกุญแจสำคัญที่นำไปสูความ

สำเร็จ โดยหากมีจุดหมายชัดเจนวาอยากทำซีเอสอาร ก็ตอง 

หาทางจัดการใหประสบความสำเร็จ โดยอยูบนพื้นฐานมี 

คุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ดร.อำพน กิตติอำพน  เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังได
กลาวสนับสนุนแนวคิดที่เปลี่ยนไปของธุรกิจ ความวา แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น คือการพัฒนาของ

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและนำคนมาสูการมีสวนรวม 

และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  สภาพัฒนฯ ไดนอมเกลา

ถวายคำจำกัดความของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลว

ก็ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเปนหนวยงานใน

การขับเคลื่อนและเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป 2542 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

จึงนอมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนจุดหลัก หรือ

เปาหมายในการพัฒนา และตอเนื่องมาในชวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 10 ไดนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

หลักการในการทำแผนโดยตรง โดยการวิเคราะหอยาง

รอบคอบเปนขั้นตอน แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10  จึงไมไดกำหนด

เปาหมายที่เปนเชิงของรายไดประชาชาติ เพราะวาองครวม

ของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นไมไดอยูที่รายไดเพียงอยางเดียว 

แตอยูที่คุณภาพชีวิต อยูที่ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการ

พัฒนาตนเอง จึงกำหนดเปาหมายของการพัฒนาเพื่อใหสังคม

อยูเย็นเปนสุขรวมกัน เพื่อพัฒนาในแงของความสุข  ซึ่งมี

ความหลากหลายในแงความสุขของแตละคน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตองการการปฏิบัติ ทั้งคน ครอบครัว ชุมชน  

นโยบายของรัฐบาล แมแตการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน

ตางๆไปสูความสุข  
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แนวคิดเรื่องพลัง CSR กำลังกลายเปนจุดเปลี่ยน
แหงทศวรรษของการทำธุรกิจ ซึ่งแทจริงแลว แนวคิด
ความรับผิดชอบตอสังคมก็คือ การดำเนินธุรกิจที่ใช 
คุณธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาสามารถ
อยูรวมกันอยางสันติในทุกสัมมาอาชีพ ระหวางคนกับคน 
และคนกับธรรมชาติ นั่นก็คือจุดหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 
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มุมมองของนักธุรกิจ พอคา มักจะวัดความสำเร็จของ
ธุรกิจจากผลกำไรในแตละป ซึ่งตองเพิ่มมากขึ้นทุกป มุงทำ
ธุรกิจขนาดใหญและขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจำ 

สัดสวนในตลาดตองสูง โดยไมไดคำนึงถึงวาธุรกิจจะอยูไดใน

อนาคตไดหรือไม  

ดังนั้น จึงมีการตกแตงบัญชีใหดูดี ใหตลาดหลักทรัพย

นิยม แตไมกี่ป ธุรกิจจะลม เนื่องจากเมื่อแขงขันมากไปจะคิด

ทำลายคูแขงขัน ลืมเหตุลืมผล ละโมบ คิดแตผลกำไรสูงสุด 

ทำใหตองเผชิญความเสี่ยงสูง และขาดภูมิคุมกัน จนกระทั่งลม

สลายไปในที่สุด เชน บริษัท ล็อคฮีส  หรือ บริษัท เอ็นลอน ที่มี

ขนาดใหญเปนอันดับ 7 ของโลก ที่ลมสลาย เพราะความลม
เหลวของระบบควบคุมภายในและภายนอก ทัง้การตกแตง

บัญช ีการใชกลยุทธลดทรัพยสิน การรวมมือทุจริตกับบริษัทผู

ตรวจสอบบัญชี  การมีวัฒนธรรมที่สงเสริมใหพนักงานมีความ

หยิ่งยโส เปนตน  ซึ่งบริษัทใหญๆ ในประเทศไทยบางบริษัทก็มี

ลักษณะเชนนี้ ซึ่งก็ลมไปเชนกัน  เพราะฉะนั้น ธุรกิจจะยืนอยู
ได จะคิดแตทำกำไรอยางเดียวไมพอ ตองมีความดีที่ไดรับ
การยอมรับจากลูกคาและสังคมรอบๆ ขาง  ตองมองสังคม  

สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย 

นอกจากนี้ จากรายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทย ป 2550  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน ของ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได

นำเสนอประเด็นเชิงนโยบายซึ่งสนับสนุนการนำเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใชในดานธุรกิจวา เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับ

ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรางขอปฏิบัติใน

การทำธุรกิจที่เนนผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

การบริหารธุรกิจใหเกิดกำไรในโลกทกุวนันีม้คีวามซบัชอนมาก

กวาการคิดถึงแตตนทุนและผลตอบแทน ธุรกิจตองคำนึงถึงผูมี

สวนไดสวนเสียจากทุกกลุม ตั้งแตนายจางไปจนถึงลูกคาและ

สงัคมโดยรวม  

อยางไรก็ตาม ยังตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีโอกาส

เกิดขึ้นไดตลอดเวลาในสิ่งแวดลอมที่มีการแขงขันสูงและมีการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ตองสามารถตอบคำถาม และการตรวจ

สอบของหนวยงานราชการและกลุมประชาสังคมตางๆ ได ใน

ชวงหลายปที่ผานมา มีบริษัทขนาดใหญหลายแหงถูกตอตาน

หรือขจัดออกไป เนื่องจากความผิดในเชิงจริยธรรม บรรยากาศ

ทีเ่สยีไปจากการกระทำดงักลาวไดสงผลกระทบตอผูประกอบการ 

อื่นๆดวย บริษัทธุรกิจในยุคนี้จึงจำเปนตองมีวินัยและวิธีการ

บริหารแบบใหม เพื่อเปนหลักประกันผลกำไรและการเติบโต 

ที่ยั่งยืน 

วินัยดังกลาวนี ้สอดคลองกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

แตมเีพิม่ใน 2 มติ ิคอื มติิแรกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงใช

เปนกรอบบูรณาการสำหรับการจัดทำยุทธศาสตรที่สราง

ภูมิคุมกันในองคกรตอความเสี่ยงภายนอก มีบรรษัทภิบาล 

และมีความระมัดระวังตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน 

สังคม และสิง่แวดลอม และอกีมติหินึง่ การสรางความเขาใจใน

ปรัชญานี้ใหเกิดรวมกันในหมูพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสีย

อื่นๆ สามารถทำใหเกิดวัฒนธรรมที่เอื้อตอความสำเร็จของ

องคกรในระยะยาวไดอยางดยีิง่ 
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ดร. ชัยวัตน วิบูลยสวัสดิ์ กรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาวถึงการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินการของภาคธุรกิจ

เอกชนวา มักจะมีความเขาใจผิดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไมสอดคลองกับระบบตลาด ระบบที่เนนการแขงขัน 

มุงหากำไร ตามความจริงแลว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไมไดปฏิเสธระบบตลาด แตวาเปนเครื่องชี้นำ เครื่องกำกับการ

ทำงานของกลไกตลาดใหมีเสถียรภาพดีขึ้น โดยเฉพาะเงื่อนไข

ทางดานคุณธรรม จะเปนตัวทำใหการแขงขันมีความเปนธรรม 

และกอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากขึ้น 
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ธุรกิจที่จะใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะตอง

คำนึงถึงวา การแขงขันจะตองทำอยางพอประมาณ โดยคำนึง

ถึงศักยภาพของตัวเอง จะตองทำธุรกิจที่มีความชำนาญ หรือ

ใชหลกัความรูมาพฒันาตวัเองใหมคีวามสามารถในการแขงขนั 

ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ตองระวัง อยาดำเนินการในลักษณะ 

ที่มีความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่งถาเปนแบบนี้ก็หมายถึงวาจะ

สามารถแขงขันไดและมีความกาวหนาอยางยั่งยืน 

ตัวอยางของธุรกิจขนาดใหญที่ประสบผลสำเร็จและใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องกำกับก็คือ บริษัท

ในเครือซิเมนตไทย กลุมบริษัทซิเมนตไทยเปนองคกรที่มีการ

ขยายตัวอยางมีคุณภาพ ไมทำอะไรเกินกำลัง การลงทุน การ

ขยายตลาดก็มีการพิจารณาอยางเหมาะสม ในแงการตลาดก็

จะเลือกตลาดที่มีความรู ความเขาใจเปนอยางดี การดำเนิน

ธุรกิจก็ทำอยางระมัดระวังไมเสี่ยงมาก ขณะเดียวกัน ก็เนนการ

พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ใหเปนบุคคลที่ทั้งเปนคน

ดีและเปนคนเกง 

ในยุคโลกาภิวัตน หมายถึงวา มันมีโอกาสใหมๆเกิดขึ้น 

มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาจมีความผันผวนบาง

อยางตามมา เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันมากับโอกาส ภาค

เอกชนยิ่งจำเปนที่จะตองมีการปรับตัวใหทันเหตุการณ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหวงที่สาม คือ ความ

มภีมูคิุมกนัในตวัทีด่ ีจดัเปนเครือ่งทีจ่ะชวยกำกบัการดำเนนิงาน 

ใหธุรกิจสามารถดำเนินงานไดอยางเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน

และไมมีความเสี่ยงมาก 

สิ่งที่นาทึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวา ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความเปนสากลและทันสมัยเพราะวา

หลักการของการมีภูมิคุมกันที่ดี หรือหวงที่สาม ก็คือการบริหาร

ความเสี่ยง หรือที่ศัพทเทคนิค เรียกวา Risk Management ซึ่ง

เปนที่ยอมรับกันในการบริหารจัดการสมัยใหม ซึ่งแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงที่ธุรกิจเอกชนควรจะนำมาใชมี 3 ขั้น สรุปได

ดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่ง  จะตองมีการวิเคราะหและบงชี้ออกมาวา 

อะไรคือความเสี่ยง โอกาสความเสี่ยงจะเกิดขึ้นมากนอยแค

ไหน กระทบธุรกิจอยางไร 

ขั้นที่สอง  ตองประเมินวา ผลกระทบจากความเสี่ยง

นั้นมันรุนแรงแคไหน ธุรกิจมีขีดความสามารถจะรับไดแคไหน 

หลังจากนั้นก็ไปขอที่สำคัญ  

ขั้นที่สาม  คือ ตองกำหนดกรอบในการดูแลความ

เสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธี เชน ถายโอนออกไป ของบางอยางเราไม

ถนัด ก็อยาทำเอง ใชจางคนอื่นทำ หรือใชบริการประกันความ

เสี่ยง ซึ่งอาจจะตองเสียเงินนิดหนอยแตวามันก็คุมที่จะตองทำ

แบบนั้น หรืออีกวิธีหนึ่งคือทุเลาความเสี่ยง มีผลกระทบอะไรก็

มีมาตรการมารองรับใหทุเลาผลกระทบอันนั้นนอยไป หรือถา

จำเปนจริงๆ ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปเลยวา อยาไปเสี่ยงทำใน

ธุรกิจนั้น หรือกิจกรรมนั้น เพราะวารับไมได 

ตัวอยางที่ เปนรูปธรรม เชน การกูยืมเงินจากตาง

ประเทศ เปนโอกาสที่จะไดเงินที่มีตนทุน ซึ่งในบางชวงเปนตน

ทุนที่ต่ำมาใชในการขยายกิจการ แตการกูยืมเงินตางประเทศ 

มีความเสี่ยงในดานอัตราดอกเบี้ย  และขอสำคัญคือมีความ

เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้น ตองยอมรับวามีความ

เสี่ยงในดานนี้ วิเคราะหวา ถาเกิดมีผลกระทบจากความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจรับไดแคไหน ถารับไดนอย 

ก็ตองเสี่ยงนอย คือกูยืมแตพอประมาณ อยามากจนเกินไป 

ขณะเดียวกันกรอบดูแลความเสี่ยงก็มีเครื่องมือในการทุเลา

บริหารความเสี่ยงได เชน การซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา

มาคุมครองความเสี่ยงไว หรือถาคิดวารับไมไดจริงๆ ก็ควรจะ

เลิกลมความตั้งใจที่จะกูยืมจากตางประเทศ แลวหันมากูยืมใน

ประเทศแทน เปนตน 

จะเห็นไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนหลักที่

ใชในการกำกับการดำเนินงานของธุรกิจเอกชนได ซึ่งความ

สอดคลองทั้งหมดนี้ สรุปไดวา มีความสอดคลองกันในทุก

ระดับและเกี่ยวของกับการบริหารจัดการขององคการเอกชนที่

สมบูรณทุกดาน 
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ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด รวมทั้งพัฒนาโครงการที่มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินธุรกิจโดยใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความพอประมาณในดานการผลิต ไม

รับงานมากเกินความจำเปน ไมกูยืมเงินจากภายนอก ไมลงทุน

อยางเกินตัว ไมมีแผนขยายกิจการไปในดานที่ไมใชความ

สามารถเฉพาะทางขององคกร มีความพอประมาณในกำไร 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดตั้งกองทุนบริษัทไทยพัฒน-รัศมี ชวย

เหลือในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมและทำธุรกิจในชุมชน 

ตลอดจนมีโครงการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานอยูเปน

ประจำ 

-  ชุมพรคาบานา (ธุรกิจขนาดกลาง) แมวาจะเผชิญ

หนากับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติแตยังดำรง

ธุรกิจอยูได โดยยึดหลักพึ่งตนเองใหมากที่สุด ใชพนักงานใน

ทองถิ่นถึง 90% ขยายธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป ใชหลัก

ระเบิดจากขางใน พูดคุยทำความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ มี

ความเอื้ออาทร และยึดหลัก 3 ค. คือ คึกคัก ฝกทำงานให

คลองแคลว และทำอยางครื้นเครง (ไมเครียด)  

-  บรษิทัสยามแฮนด จำกดั (ผลติเสือ้แตงโม) (ธรุกจิ
ขนาดกลาง) ผูบริหารที่เปนเจาของบริษัทมีประสบการณ 
การทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อผูยากไรและการเรียกรองเพื่อ

ความเปนธรรมในสังคม เอาใจใสตอการรวมทำใหสังคมดีขึ้น 

บนพื้นฐานของความรักและเชื่อมั่นวาคนทุกคนมีพลังในการ

เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมใหดีขึ้นกวา มิใชเนนสรางกำไร

แคที่เปนตัวเงิน แตคำนึงถึงกำไรที่เปนตนทุนทางสังคมอื่นๆ 

ดวย เชน การสรางสรรคความสามัคคีในชุมชน การปลูกฝงเด็ก

และเยาวชนใหมีทัศนคติที่ดี เสียสละเพื่อสวนรวม อนุรักษสิ่ง

แวดลอม เชนที่ผานมา บริษัทไดริเริ่มโครงการสรางฝาย 1,000 

แหงถวายในหลวง ดึงเด็ก เยาวชน พระและแกนนำในชุมชน

ใหมีโอกาสมาเรียนรูและทำกิจกรรมรวมกันบนพื้นฐานของ

พลังสามัคคี 

-  โรงแรมคำแสด ริเวอรแคว รีสอรท (ธุรกิจขนาด

กลาง)หลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง โรงแรมไดหัน

มาดำเนินนโยบายประหยัด มุงลดรายจายเพิ่มรายไดใน

โรงแรม ปลูกพืชไวใชในโรงแรม แปรรูปผลิตภัณฑ สงเสริม 

คุณธรรมในพนักงานและผูบริหาร ประหยัด ใชทุกอยางอยาง

คุมคา เกษตรอินทรีย แปรรูปขยะโดยใชวิธีธรรมชาติ  

เรียนรูรวมกันในองคความรูตางๆ จัดการความรูในโรงแรม  

ดานที่หนึ่ง  หลักในการที่จะตองมีความพอประมาณ

และมีความมีเหตุมีผล หมายถึงวา การทำแผนธุรกิจของ

องคกรตางๆ ตองทำอยางเหมาะสม คำนึงถึงศักยภาพ คำนึง

ถึงความพรอม แตวาแผนธุรกิจมันจะเกิดผลก็ตอเมื่อมีการ

ปฏิบัติอยางเหมาะสม ถาเราใชหลักของความรอบรู รอบคอบ 

ซื่อสัตย ขยัน ก็จะทำใหแผนนั้นเปนผลปฏิบัติออกมาอยางตรง

ตามที่เราตองการ 

ดานทีส่อง  หลกัภมูคิุมกนั กค็อืหลกัในการบรหิารความ

เสีย่งนัน่เอง การบรหิารความเสีย่งเปนเรือ่งทีจ่ะตองทำทัง้องคกร 

ถามกีารบรหิารความเสีย่งในหนวยงานตางๆ รวมกนัแลว มนักจ็ะ

ทำใหทัง้องคกรดแูลความเสีย่งได เปรยีบเสมอืนหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ถาประชาชนทกุคน ทกุองคกร ทกุหนวยงาน 

ชวยกนัเอาหลกันีม้าใช ทัง้ประเทศกม็คีวามพอเพยีงดวย  

ดานที่สาม  คอื เงือ่นไขดานความรู นัน่กค็อื ธรุกจิตางๆ 

จะตองดตูวัเองและหาทางพฒันาความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ทำตัวใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูเสมอ และสุดทายก็คือ

เงื่อนไขดานคุณธรรม อันนี้ก็เปนเรื่องสำคัญที่จะทำใหองคกร

ดำเนินตอไปได นี่ก็คือหลักที่เราเรียกวา บรรษัทภิบาลหรือที่

เรียกกันวา Corporate Governance ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวา จะ

ตองทำทั้งระดับองคกรและระดับบุคคลที่เกี่ยวของ 
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-  บานอนุรักษกระดาษสา (ธุรกิจขนาดเล็ก ใน

ชุมชน) ใชหลักความพอประมาณ คอยๆ เติบโต ไมหวังกำไร

สูงสุด ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม กำจัดน้ำเสีย ใชสีธรรมชาติ 

หาความรูและสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนที่ตองการของ

ตลาด รวมทั้งใชหลักคุณธรรมเปนเกราะกำบังในการดำเนิน
ธุรกิจ 

-  บริษัทไทยดอทคอม (ธุรกิจขนาดกลาง) เปน
บริษัทเปดใหบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยใหแก

บริษัทไทยที่ตองการดำเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รับ
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เปดโรงแรมเปนที่ เรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงแกผูสนใจจาก 

ภาคสวนตางๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่โรงแรมอุทิศใหกับสังคม 

-  บรษิทัแพรนดาจวิเวอรรี ่ (ธรุกจิขนาดใหญ) ไดเริม่
พฒันาคนและบคุลากรขององคกรใหเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่ง

ในครอบครัว เนื่องจากธุรกิจการคาขายและผลิตอัญมณีนั้น

เปนอาชีพที่ตองเนนความซื่อสัตยของพนักงานเปนสำคัญ  

ดังนั้น บริษัทจึงตองใหความสำคัญกับการสรางคนในองคกร

ใหพนักงานมีความรักและมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร

มีทัศนคติที่ดีตองานที่เขารับผิดชอบ ดังนั้น บริหารบริษัทจึงให

ความสำคัญกับการสรางความสะดวกสบายใหกับพนักงานใน

ทุกๆ ดานใหเขารูสึกสบายใจเมื่อมาทำงานกับบริษัท ตลอดจน

ปลูกฝงใหพนักงานแตละคนรักในอาชีพที่เขาทำและรับผิด

ชอบ สงเสริมใหเขามีความมั่นใจในตนเอง รวมทั้งบริษัทให

ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการใหพนักงาน ดูแลทั้งตัว 

พนักงานและครอบครัวเขาดวย 

-  บรษิทั เครอืซเีมนตไทย (ธรุกจิขนาดใหญ) ใหความ
สำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ
บคุลากรใหเขมแขง็ ดแูลพนกังาน บรหิารคาจาง จดัสวสัดกิารที่

เปนธรรมแกพนักงาน สรางสภาพแวดลอมในการทำงานให 

เหมาะสม  สรางจติสำนกึใหแกพนกังาน บนพืน้ฐานการแบงปน 

โครงการโรงงานสีเขียว สนับสนุนการทำงานรวมกับสวนตางๆ 

สนับสนุนใหพนักงานออกไปสรางอาคารเรียน หรือทำ

สาธารณประโยชนใหแกทองถิน่หางไกล 

 

∫∑ √ÿª 
ประการแรก ผูประกอบการตองปรับแนวความคิด 

พื้นฐานของการทำธุรกิจ คือ การทำกำไรเปนที่ตั้ง มาเปนวามุม

มองการทำกำไรอยางเดียวไมพอ ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ตาม

หลัก Balanced Scorecard ไดแก  1) พนักงาน  2) ลูกคา   

3) การบริหารการเงิน  และ 4) การบริหารกระบวนการ เพราะ

ฉะนัน้ ธรุกจิจะยนือยูได จะคดิแตทำกำไรอยางเดยีวไมพอ
ตองมคีวามดทีีไ่ดรบัการยอมรบัจากลกูคาและสงัคมรอบๆ ขาง 

ตองมองสังคม สิ่งแวดลอมและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย 

ประการที่สอง ผูประกอบการตองเชื่อมั่นและทำความ

เขาใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง วาเปนแนวทาง 

ทีส่ามารถทำใหธรุกจิดำรงอยูไดทามกลางกระแสโลกาภวิตันและ

ความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยเฉพาะหวงที่สาม คือความมีภูมิคุมกันในตัวที่ด ีจัดเปน

เครือ่งทีจ่ะชวยกำกบัการดำเนนิงานใหธรุกจิสามารถดำเนนิงาน

ไดอยางเจรญิกาวหนาอยางยั่งยืนและไมมีความเสี่ยงมาก 

อยางไรก็ตาม การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเกิดไดหลายดานและหลายรูปแบบ ไมมีสูตรสำเร็จ  

ผูประกอบการแตละคนตองพิจารณาตามความเหมาะสมให

สอดคลองกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหผูประกอบการ “ฉุกคิด” วามี

ทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่จะชวยใหเกิดความมั่นคง สมดุลและ 

ยัง่ยนืในระยะยาว 

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ. 2550 

, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในภาคธุรกิจเอกชน (พิมพครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ. 2550 

, สรุปผลการอบรมโครงการฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง , เอกสารการอบรม, พฤษภาคม 

 2550. กรุงเทพฯ.  

,  สรุปผลการประชุมโครงการเสวนาผูนำแหงความพอเพียง ณ มฤคทายวัน : ผูนำแหงความ 
พอเพียง พื้นฐานหลักขององคกรและชุมชนที่ดีงาม, สิงหาคม 2550  กรุงเทพฯ. 

จากเว็บไซด ที่ http://www.th.wikipedia.or/wiki/ธุรกิจ 
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศแก่สาธารณชนทั่วไป
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการ
รายงานความเคลื่อนใหวสถิติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ผู้อ่านทราบข้อเท็จจริง
อย่างถูกต้อง
ทันสถานการณ์

ปีที่ 44ฉบับที่ 4เดือนตุลาคม-ธันวาคม2550

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ นายอำพน   กิตติอำพน 
รองเลขาธิการฯ นายสมเจตน์   เตรคุพ 
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รองเลขาธิการฯ นายกิติศักดิ์   สินธุวนิช 
รองเลขาธิการฯ นายอาคม   เติมพิทยาไพสิฐ 
รองเลขาธิการฯ นายอุทิศ   ขาวเธียร 
รองเลขาธิการฯ นางจุฑามาศ   บาระมีชัย 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายสุวัฒน์   วาณีสุบุตร 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นางเพ็ญจา   อ่อนชิต 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายปรเมธี   วิมลศิริ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นางสุวรรณี   คำมั่น 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายเชื่อง   ชาติอริยะกุล 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ นายธานินทร์   ผะเอม 
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ     นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ 

บรรณาธิการบริหาร
นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นายวรวิทย์  อวิรุทธ์วรกุล 

กองบรรณาธิการ
นางภาณี  ชนาธิปกรณ์ นางนิสวันต์  พิชญ์ดำรง 
นายธีระพงษ์  มาลัยทอง นางสาววัชรี  พุ่มทอง 
นายตฤตณัย  นพคุณ 

ฝ่ายการเงิน
นายเทวินทร์  อมิตรพ่าย 

ฝ่ายจัดการ
นางธนรัชต์  ศุขอารีย์ นางพรปรียา  แสงเงิน 
นายสุรพล  สวนขยัน นางสาวจตุพร  บุญแฝง 
นางสาวศิริพร  ฉกามานันท์ 

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์  ฤทธิแปลก 

1-3 mac1.indd   1 4/1/08   2:16:23 AM



สารบัญ บทบรรณาธิการ 
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องราว

เกี่ยวกับการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใชในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นที่สำคัญคือ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ซึ่งภาครัฐ 

มุงหวังเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการกำหนด

ตำแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชน การเชื่อมโยงแผนชุมชน 

กับการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเสริมสราง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหชุมชนเขมแข็ ง โดยใช

กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมและชุมชนเปนผูมีบทบาทหลัก

ในการขับเคลื่ อนเพื่ อแก ไขปญหาของตนเองไดมากยิ่ งขึ้น 

ตามลำดับ  

การศึกษาวิถีพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษา 13 ชุมชน
เขมแข็ง ซึ่งไดประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการแกไข
ปญหาในชุมชนและการดำรงชีวิตภายในชุมชน รวมทั้งการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนใหสามารถ
ดำ เนินธุ รกิ จอยู ได ท ามกลางกระแสโลกาภิ วั ตน และการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตลอดจนนำเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อการเสนอแนะการพัฒนายุทธศาสตร 
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

นอกจากนี้ ยังไดนำเสนอเรื่องการกระจายการพัฒนาและ
การบริการทางสังคม เพื่อสะทอนภาพการกระจายอำนาจจาก

สวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดทำใหเกิดการพัฒนาและ

การจัดบริการทางสังคมโดยทองถิ่นมากนอยเพียงใด รวมทั้ง กรณี

ศึกษาชุมชนจะใหการดูแลสุขภาวะผูสู งอายุอยางยั่ งยืน  
หลังไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ ไดอยางไร 

สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ วารสารฯ นำเสนอเรื่องที่นา

สนใจ คือ การพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสของไทย เพื่อเปน

แนวทางการสรางระบบขอมูลสำหรับวิเคราะหภาพรวมของประเทศ 

รายยุทธศาสตร และการวิเคราะหในระดับสถานประกอบการ เรื่อง

ตอมาไดแก การศึกษาถึงผลกระทบการใชพลังงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน และภาครัฐ ซึ่ง
พบวา ในระยะเวลา 3 ป (ไตรมาสสุดทายป 2547 –ไตรมาสที่ 2 ป 

2550) สามารถประหยัดพลังงานคิดเปนมูลคารวม 46,358  

ลานบาท และการศึกษาหวงโซการผลิตของแรยิปซั่ม ที่ชี้ 
ใหเห็นถึงการเพิ่มมูลคาในหวงโซการผลิตของแรยิปซั่มมีมากนอย

เพียงใด  

สุดทายเปนการนำเสนอการพัฒนาเครื่องมือการวัดระดับการ

พัฒนาของประเทศที่สำคัญ คือ บัญชีประชาชาติระบบใหม ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ไดพัฒนาระบบบัญชีเขาสูระบบใหมที่เรียกวา “1993 SNA System 

of National Accounts” ซึ่งเปนระบบลาสุดที่มีการพัฒนารวมกัน

ขององคกรระหวางประเทศ ทานสามารถติดตามรายละเอียดไดใน

วารสารฯ ฉบับนี้ 

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น 
    
 ความพอเพียงในธุรกิจเอกชน 

 การจัดทำตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนา 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

 วิถีพอเพียงในชุมชน  :  กรณีศึกษา 13 ชุมชนเขมแข็ง 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด  

 กระจายการพัฒนาและการบริการทางสังคม : เสนทางที่ยาวไกล 

ในการใหอำนาจที่แทจริงแกชุมชนทองถิ่น 

 รูปแบบใหมในการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุอยางยั่งยืน 

หลังไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ 

 แผนพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสของไทย 

 ผลกระทบการใชพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ในภาคครัวเรือนและภาครัฐบาล 

 การศึกษาหวงโซการผลิต (Value Chain) ของแรยิปซั่ม 

 บัญชีประชาชาติระบบใหม : เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห  

วิจัยเพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาของประเทศ 
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เรื่องเด่นในฉบับ
วิถีพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษา 13 ชุมชน
เข้มแข็ง

การศึกษาชุมชนเข้มแข็ง 13 ชุมชน  ที่ ได้ประยุกต์ใช้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและการดำรงชีวิตภายใน

ชุมชนแล้วพบว่า ชุมชนที่ทำการศึกษาเหล่านี้มผีู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง เป็น

แบบอย่างของชุมชนทั้งในการพึ่งตนเองและการทำงานเพื่อส่วนรวม มีการ

ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เข้มแข็ง มีการใช้กระบวนการจัดทำแผน

ชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้แก่ชุมชนและกิจกรรมของชุมชน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิตที่เน้นการพึ่ง

ตนเอง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็น

ประจำและต่อเนื่อง  ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของแต่ละชุมชนจะ

พัฒนามาจากฐานเดิมของชุมชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพของ

ชุมชนรวมทั้งมีความแตกต่างกันไปตามภูมิสังคม 



บัญชีประชาชาติระบบใหม่ : เครื่องมือ
สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ได้พัฒนาระบบบัญชีประชาชาติเข้าสู่ระบบใหม่

ที่เรียกว่า “1993 SNA System of National Accounts” ซึ่งเป็น

ระบบล่าสุดที่มีการพัฒนาร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศ 

ได้แก่ IMF OECD World Bank EUROSTAT และองค์กร

สหประชาชาติการพัฒนาบัญชีประชาชาติตามระบบใหม่  จะ

ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลบัญชีประชาชาติไปวิเคราะห์

และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมเชิงโครงสร้างได้อย่าง

กว้างขวางและมีความหลากหลายยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับระบบเดิม 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในมิติต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนด

นโยบาย มาตรการ และการวางแผนของภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีความแม่นยำถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รูปแบบใหม่ในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน

ผ ล จ า ก ก า ร ก้ า ว สู่ สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ ข อ ง ไ ท ย ก ำ ลั ง

เป็นประเด็นท้ าทายต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

ซึ่ งขณะนี้ มี สัญญาณที่ บ่ งชี้ ว่ าการดูแลสุขภาวะของผู้

สู งอายุกำลังมีปัญหาในหลายพื้นที่  สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ทำการศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยมุ่งไปที่ระดับ

ชุมชนและเน้นศึกษาทั้งมิติกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

พบว่าหลายพื้นที่มีแนวคิดและการดำเนินงานในการให้บริการ

ด้านสุขภาพ และบริการทางสังคมของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

กับสภาพของแต่ละพื้นที่  โดยมีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือ

การมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ การมีความสัมพันธ์เครือญาติที่ดีของ

คนในชุมชน การสร้างเครือข่ายและการหนุนเสริมบริการจาก  

ภาครัฐ 
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