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บทบรรณาธิการ
แนวคิดการพัฒนาประเทศของไทยได้เปลี่ยนจาก
การมุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยยึดการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นตัวชีว้ ดั ส�าคัญ
มาเป็นการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและความสุข
ของคน นั บ แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นต้นมา ซึ่งส�านักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยที่ค�านึงถึงผลกระทบ
ของการพัฒนาในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และได้ใช้อย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ขณะนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา
2 ปีแล้ว จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา
การขับเคลื่อนแผนฯ ผ่านภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้ส่งผลให้
คนไทยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพียงใด และมีเรื่องใด
บ้างที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่งผลักดันหรือแก้ไขปัญหา
เพื่อท�าให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอ
สาระส�าคัญเกี่ยวกับ “ความสุขของคนไทย” ในมุมมองต่างๆ
ในช่วงเวลาครึ่งทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตั้งแต่การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับมุมมองต่อความสุขของคน
ไทยและการวัดความสุขในมิติต่างๆ เรื่องเด่นประจ�าฉบับน�า
เสนอสาระเกี่ยวกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม
ไทยและผลการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
รวมถึ ง มี บ ทความประจ� า ฉบับที่น ่า สนใจ อาทิ บทความ
เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาไทย การบริหารจัดการขยะ และมาตรการต่างๆ เพือ่
แก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งคณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สาระความรู้ต่างๆ ในเล่ม จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านเข้าใจมุม
มองเกีย่ วกับความสุขและแนวทางการเสริมสร้างความสุขของ
คนไทยในระยะที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้มอง
ร่วมกันไปข้างหน้าเพื่อรวมสร้าง “ความสุข” ให้ดียิ่งๆ ขึ้นใน
ระยะที่ เ หลื อ ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และต่ อ เนื่ อ ง
ไปถึงการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป
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มุมมองต่อความสุขของคนไทย
ธีระพงษ์ มาลัยทอง* ตฤตณัย นพคุณ** พิมพ์ชนก บุญนาก***

คุ

ณวิเชี ยร พงศธร กรรมการ
ผู ้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท
พรีเมียร์และประธานมูลนิธิเพื่อคนไทย
ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ที ม งานวารสาร
เศรษฐกิจและสังคมเข้าพบและสัมภาษณ์
เกี่ ย วกั บ การท� ำ งานของมู ลนิ ธิ แ ละ
โครงการส�ำรวจ “คนไทยมอร์นิเตอร์”
และผลการส�ำรวจที่น่าสนใจ รวมทั้ง
แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ นิ ย ามค� ำ ว่ า
ความสุขของคนไทยและสิ่งที่ใช้สะท้อน
ความสุ ข ในมิ ติ ต่ า ง ๆ ปั ญหาและ
อุ ปสรรคส� ำ คั ญ ในการเสริ ม สร้ า ง
ความสุข รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่
จะช่ วยสร้ า งความสุ ข ให้ กั บ คนไทย
ในระยะที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และต่อเนื่องไปถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ไว้อย่างน่าสนใจ
ดังนี้

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
*** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ความเป็นมาของมูลนิธิ เพื่อ “คนไทย”

คุณวิเชียรฯ กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิ เพื่อ “คนไทย” และ
โครงการคนไทยมอร์นเิ ตอร์ว่า มูลนิธิเพื่อคนไทย ก่อตั้งเป็นเวลากว่า 5 ปี
มาแล้ว เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาค
เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคสื่อสารมวลชน โดยมี
เจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ รวมถึงการยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ส�ำคัญต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัด
แย้งในสังคมไทย โดยแนวคิดของมูลนิธิคือต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
“จากปัญหาแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีกนั ในสังคมไทย ท�ำให้เกิดความ
รู้สึกอึดอัดใจที่ได้แต่ยืนดูคนไทยทะเลาะกัน ผมไม่อยากเห็นความรุนแรง
ในสังคมไทย จึงคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมารณรงค์ให้คนไทยเกิด
ส�ำนึกเรือ่ งจิตสาธารณะ ท�ำยังไงให้คนไทยหันกลับมาหาค่านิยมดีงามอย่าง
ในอดีต ท�ำยังไงให้คนไทยมีน้�ำใจ รู้จักให้อภัย และรักสงบ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ
ท�ำยังไงจึงจะกระตุ้นให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ
และร่วมใจกันท�ำให้เมืองไทยเป็นสังคมอยู่ดมี ีสุขยิ่งขึ้น”

“โครงการคนไทยมอร์นเิ ตอร์” มุง่ กระตุน้ ความร่วมมือ
เพื่อสร้างสังคมแข็งแรง

มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ริเริ่มโครงการ “คนไทย มอนิเตอร์ เสียงนี้
มีพลัง” ขึ้นในปี 2554 และด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2555 หลังจากที่
โครงการฯ ในปี 2554 ประสบความส�ำเร็จ โดยวัตถุประสงค์หลักทีจ่ ะน�ำเสนอ
ตั ว ชี้ วั ด ในด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องคนไทย เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
ภาพรวมของการพัฒนาและขับเคลือ่ นประเทศในระยะยาว รวมถึงต้องการ
วัดระดับและติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทย ตลอดจนการพัฒนาของประเทศไทยโดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อ
สะท้อนถึงเสียงที่แท้จริงและโปร่งใสของประชาชน สามารถน�ำผลที่ได้รับ
จากการส�ำรวจไปช่วยในการก�ำหนดแผนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยและผลักดันการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
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เสียงสะท้อนผ่านการส�ำรวจ : รายได้ดีขึ้น แต่พอใจ
ในคุณภาพชีวิตน้อยลง

การด�ำเนินโครงการเป็นการส�ำรวจระดับชาติที่
ใหญ่ทสี่ ดุ โดยมูลนิธฯิ ร่วมด�ำเนินการกับสมาคมวิจยั การ
ตลาดแห่งประเทศไทย น�ำการวิจยั การตลาดมาใช้ในการ
เก็บข้อมูลทีค่ รอบคลุมคนไทย 100,000 คน ทัว่ ทัง้ 77
จังหวัด การส�ำรวจครอบคลุมประเด็นเรือ่ งความอยูด่ ี
มีสขุ ของคนไทยใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพชีวติ
และความเป็นอยู่ ทัศนคติและความเชือ่ มัน่ การพัฒนา
ประเทศและท้องถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และปัญหาด้านสังคม
และความเป็นอยู่ที่ประสบ รวมทั้งสรุปเสียงสะท้อน
ทีแ่ ท้จริงของคนไทย การด�ำเนินการเป็นความร่วมมือ
กันของบริษทั วิจยั การตลาดชัน้ น�ำ  ด�ำเนินการศึกษา
ตามระเบียบวิธกี ารมาตรฐานสากลของสมาคมวิจยั การ
ตลาดโลก (ESOMAR - European Society for Opinion and
Marketing Research) ในทุกขัน้ ตอน ซึง่ บริษทั วิจยั การ
ตลาดข้างต้นทุกบริษทั เป็นสมาชิกอยู่ โดย ESOMAR
ช่วยก�ำกับการด�ำเนินโครงการ ให้ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของมาตรฐานสากล จรรยาบรรณของวิชาชีพวิจัย
การตลาด เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีม่ คี วามแม่นย�ำ  และ
ถู ก ต้ อ งในการขยายผลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
สาธารณชน
“ผลงานวิจัยชิ้นนี้มีกลุ่มตัวอย่างประชาชน
100,000 คน ซึง่ นับว่ามากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยส�ำรวจมาก่อน
ในประเทศไทย อาศัยหลักเกณฑ์การสุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็น
ระบบและน่าเชื่อถือตามสัดส่วนของประชากรจริงใน

คุณวิเชียรฯ กล่าวถึงผลการส�ำรวจข้อมูลล่าสุดในปี 2555 โดยระบุวา่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จา่ ย ค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ สุขภาพ
ความมั่นคงในการท�ำงาน การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ขณะที่เรื่อง
สิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคม สิ่งแวดล้อม การท�ำหน้าที่ของรัฐบาล
บทบาทของสื่อ และบทบาทของภาคธุรกิจต่อประเทศมีความส�ำคัญ
รองลงมา
อย่างไรก็ดี แม้ผลส�ำรวจจะชี้ว่าคนไทยให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ทางเศรษฐกิ จ มาก แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาผลส�ำ รวจด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต แล้ ว
กลับพบว่า เรื่องทรัพย์สินหรือวัตถุไม่ได้สะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แต่เรือ่ งความเข้มแข็งของครอบครัวกลับเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความพึงพอใจ
ในความเป็นอยู่ และการทีส่ งั คมไทยมีสง่ิ แวดล้อมทางครอบครัวและสังคม
ที่ดีพอควร จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้กับคนไทยได้
“ความพึงพอใจของคนไทยยังคงกระจุกตัวอยูท่ ปี่ จั จัยทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยึดถือปัจจัยทางวัตถุมากขึ้น เมื่อ
พิจารณาว่าคนไทยเห็นว่าคุณภาพชีวติ ของตนด้อยลงทัง้ ๆ ทีพ่ อใจมากขึน้
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ โดยผลการส�ำรวจระบุวา่ ความ พึงพอใจ
ต่อรายได้เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 68 เป็น ร้อยละ 68.29 ขณะที่ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 78.1 เป็น ร้อยละ
74.7 ในปี 2555 ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจมิได้มีความ
ส�ำคัญสูงสุดต่อคุณภาพชีวติ แต่ปัจจัยอื่น เช่น การใช้เวลากับครอบครัว
มีความส�ำคัญต่อการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต และหากมีการรณรงค์ให้
คนไทยเข้าใจและน�ำหลักความพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันแล้ว
จะเกิดความสมดุลในชีวิตมากขึ้น พอใจในคุณภาพชีวิตมากขึ้น
ส่วนเรือ่ งการคอร์รปั ชัน่ นัน้ ส่วนใหญ่เห็นว่ายังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ มี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น โดยเป็ น ปั ญ หาใหญ่ อั น ดั บ ต้ น ๆ ในสั ง คม
แม้รฐั บาลและภาคเอกชนจะได้กำ� หนดให้การป้องกันและปราบปรามทุจริต
เป็นนโยบายเร่งด่วน แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีข้อจ�ำกัดอยู่มาก
นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่น่าสนใจอีกมิติหนึ่งได้แก่เรื่องการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังกังวลเรื่องปัญหา
ส่วนตัวมากกว่าปัญหาสังคมหรือประเทศ ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าคนไทยสนใจ
เรือ่ งส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม และความขัดแย้งทางการเมือง ท�ำให้คนเบือ่
และไม่อยากยุ่งเรื่องการเมือง ขณะเดียวกัน ยังพบว่า ร้อยละ 82 การมี
ส่วนร่วมจะเน้นการพัฒนาเพือ่ ตนเอง เช่น การไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การไม่สร้าง
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ด้านเพศ อายุ และพืน้ ทีอ่ าศัยของแต่ละจังหวัด ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเมืองจนถึง
ตะเข็บจังหวัดและชายแดน การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
ท�ำให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือ่ ถือสูงตามมาตรฐานสากล และไม่ผดิ พลาดเหมือนกับ
การสุม่ ตัวอย่างของส�ำนักโพลทัว่ ไปทีเ่ ก็บข้อมูลตามศูนย์การค้า ทัง้ นี้ ข้อมูล
คนไทยมอนิเตอร์จะถูกน�ำไปวิเคราะห์เชิงลึกและสรุปเป็นรายงานระดับประเทศ
เพือ่ เผยแพร่ให้ทกุ ภาคส่วนทีส่ นใจ”

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาเพิ่มเติมให้แก่สังคม การประพฤติตนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นในศีลธรรม เป็นต้น มีเพียง
ร้อยละ 16 ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อสังคม
เช่น การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
สร้ า งความสามั ค คี ใ นชุ ม ชน และการช่ ว ยรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จุดนี้สะท้อนให้เห็นว่า สังคม
ไทยยังต้องการประชาชนคนไทยจากทุกภาคส่วน
มาร่วมมือในการลงมือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Active
Citizenship เพื่ อ สร้ า งความอยู ่ ดี มี สุ ข ที่ ยั่ ง ยื น
ของสั ง คมไทยให้ ม ากขึ้ น กว่ า ปั จ จุ บั น ที่ มุ ่ ง พั ฒ นา
เฉพาะตนเองเป็นหลัก

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน และธุรกิจต่างๆ เข้าร่วม น�ำไปสู่การจับคู่กันระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาคประชาชนในการขับเคลือ่ นการพัฒนาต่างๆ อาทิ สามารถเชือ่ มโยงการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างบริษัทประกันอุบัติเหตุขนาดใหญ่กับมูลนิธิเมาไม่ขับ
รณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการดื่มสุราได้
คุ ณ วิ เ ชี ย รฯ เชื่ อ ว่ า การด� ำ เนิ น การภายใต้ “โครงการ “คนไทย
มอนิเตอร์” เสียงนี้มีพลัง” จะเป็นกลไกการรับฟังเสียงของประชาชนคนไทย
อย่างเป็นระบบและทั่วถึง และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยที่ดีกว่าต้องเป็นจริงได้
เริ่มจากการที่เราหันมาฟังคนไทยพูดกับคนไทยด้วยกัน คิดและลงมือ
ท�ำเพื่อพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีมีสุขอย่างเป็นระบบ

นิยามความสุขและแนวทางการพัฒนาความสุขของ
ก้าวต่อไป : รณรงค์จติ อาสา สร้างการ คนไทย
มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
คุณวิเชียรฯ กล่าวว่า ตัวชีว้ ดั ความสุขของโครงการคนไทยมอนิเตอร์มี
คุ ณ วิ เ ชี ย รฯ กล่ า วว่ า หลั ง การส� ำ รวจใน
สองปีแรก คือ ปี 2554 - 2555 พบว่า ผลการวิจัย
ไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก ดั ง นั้ น ในปี 2556 -2557
มูลนิธิฯ จึงปรับรูปแบบการด�ำเนินงาน โดยเปลี่ยน
จากการรายงานทุ ก มิ ติ ทุ ก หนึ่ ง ปี เ ป็ น ทุ ก สามปี
และเปลี่ ย นเป็ น ว่ า ในทุ ก ปี จ ะมี ก ารรายงานการ
วิจัยเฉพาะในเรื่องที่มีความส�ำคัญ โดยในปี 2556
ได้หยิบยกประเด็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนมา
ด�ำเนินการ เนื่องจากผลส�ำรวจใน 2 ปีแรก สะท้อนว่า
คนไทยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า การพั ฒ นาเยาวชนให้ มี
คุณภาพเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาสังคม และ
เห็นว่าควรปลูกฝังค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ อาทิ ห่างไกล
ยาเสพติ ด รั ก การเรี ย น คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ประหยัดอดออม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยท�ำการ
ส�ำรวจกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ตัวอย่าง
ขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ จะเน้นการจัดกิจกรรม
เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม ได้แก่
นิทรรศการ Social Expo 2556 เป็นกิจกรรมที่เชิญ
ชวนองค์กรที่ท�ำงานด้านการพัฒนาประมาณ 100
องค์ ก ร ภายใต้ เ ป้ า หมายที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาความ
ขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในการปฏิรูป ผลที่เกิดขึ้น
ก็คือ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร และได้เชิญชวนประชาชนให้มสี ว่ นร่วมด้านทุน
หรือแรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 40,000 คน องค์กรต่างๆ
ได้รับอาสาสมัครใหม่หลายพันคน รวมถึงเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2557 มูลนิธฯิ ได้จดั งาน “ต่างไทยใจเดียว”
ทีศ่ นู ย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีลกั ษณะเป็นนิทรรศการ
งานเสวนา เพือ่ สร้างพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ให้ประชาชนเป็น Active Citizen และธุรกิจมีความ

มิตติ า่ งๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม ครอบครัว
คล้ า ยคลึง กับดัช นีความอยู ่ เ ย็นเป็ น สุข ร่ ว มกันในสัง คมไทยของ สศช.
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเป็นการท�ำงานด้านการวัดความสุขที่ควบคู่กัน
ไปได้ ทั้งการวัดจากข้อมูลในระดับทุติยภูมิของ สศช. และข้อมูลที่มาจาก
การส�ำรวจภาคสนามของทางโครงการ
นิยามความสุขของคุณวิเชียรฯ แบ่งออกเป็น “สุขกายและสุขใจ”
สุขกาย คือ การมีสุขภาวะที่ดี ส่วนสุขใจ คือความสุขที่เกิดจากคนรอบ
ข้างและสังคมทีม่ คี วามสุข ซึง่ เกิดจากการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อนื่ และได้เห็น
ผู้อื่นมีความสุข
“สุขกาย เป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งแวดล้อมดี รวมถึง
เรื่องปากเรื่องท้อง ซึ่งกินความรวมถึงการลดความเหลื่อมล�้ำ  ช่วยให้คน
ยากจนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ด้วย ส่วนสุขใจ เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากปัจจัย
ภายใน คือมุนษย์ตอ้ งอยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ๆ อย่างมีความสุข จึงจะเป็นความสุข
ทีแ่ ท้จริง ปัจจุบนั คนจ�ำนวนมากไม่รวู้ า่ ความสุขของคนเราจริงๆ แล้วคืออะไร
จริงๆ ไม่ใช่ความสุขทีเ่ กิจากทรัพย์สนิ เงินทอง ไม่ใช่ความสุขทีไ่ ปเบียดเบียน
คนอื่นมา ซึ่งคนในสังคมไทยยังยึดติดกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองอยู่ ผมจึง
ตั้งใจจะขับเคลื่อนเรื่องการสร้างจิตส�ำนึกของการแบ่งปันในการด�ำเนิน
งานช่วงต่อไปมากขึน้ โดยได้เตรียมการจัดโครงการ “100 โครงการเปลี่ยน
ประเทศไทย” ซึ่งท�ำงานกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป จะให้มีการเสนอ
โครงการเข้ามา ทั้งที่ทำ� อยู่แล้ว และโครงการใหม่ๆ ตัวโครงการจะไม่มอง
เฉพาะเรื่องปฏิรูปการเมืองหรือแก้กฎหมายอย่างเดียว แต่จะสนับสนุน
โครงการดีๆ เรื่องแก้ทจุ ริต เรื่องปากท้อง เรื่องวัฒนธรรม รวมถึงการสร้าง
เยาวชนสร้างผู้นำ� รุ่นใหม่ท่มี ีจิตอาสา และอื่นๆ ด้วย”

การวางแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

ส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นั้ น
คุณวิเชียรฯ เห็นว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับทีผ่ า่ นมายังน�ำไปแปลงสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
ไม่ชดั เจนนัก ดังนัน้ การจัดแผนฉบับต่อๆ ไปในอนาคต ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
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การปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะถือเป็นภารกิจใหญ่ระดับชาติ ต้องช่วยกัน
รณรงค์ให้คนไทยเกิดจิตส�านึกอย่างแท้จริงในการมีสว่ นร่วมสร้างเมืองไทย
ในฝัน ไม่ใช่รว่ มมือร่วมใจกันเฉพาะตอนเกิดวิกฤติ เมือ่ ทุกอย่างผ่านพ้นไป
ก็แยกย้ายกันไปโดยไม่สนใจวางแนวทางแก้ไขให้ย่งั ยืน 

“ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทออกแบบ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยกัน
ซึ่งการจะไปสู่จุดนั้นได้ ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน
เพราะคนไทย 60 ล้านคน ต่างคนต่างคิดต่างท�า
ไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ต้องสร้างความรู้สึกร่วมให้ทุกฝาย
เห็นความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
เกิ ด ความเต็ ม ใจที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ โดยใช้
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีเวทีท่ีส�าหรับ
ก�า หนดวิสัย ทัศ น์ พันธกิจ และเปาหมายในการ
พัฒนาที่ยอมรับร่วมกัน ส่วนเรื่องแนวทางพัฒนา
ผมมองว่ า การพั ฒ นาทุ ก ด้ า นต้ อ งด� า เนิ น ไปด้ ว ย
กันอย่างสมดุล เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องเศรษฐกิจนั้น
มีความส�าคัญ แต่ต้องมีการแบ่งปัน การพัฒนา
ระยะต่อไปต้องท�าให้คนไทย ลดการยึดติดกับความ
สุขส่วนตัว รู้ว่าความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุข
ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ต้องช่วยกันลดความ
เหลื่อมล�้า พาสังคมหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง
ที่ส�าคัญต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างจริยธรรม
ที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต”

คุณวิเชียรฯ ทิ้งท้ายว่า การพัฒนาประเทศนั้นไม่อาจ
พึ่งรัฐบาลเพียงฝายเดียว แต่ภาคเอกชนสามารถเป็นกลไก
ส�าคัญทีจ่ ะเข้ามามามีบทบาทในการผลักดันการพัฒนา ทัง้ ใน
ด้านการก�าหนดนโยบายการท�างานที่มุ่งเน้นความสมดุล
ในชีวิตเพื่อให้ประชาชนรู้สึกพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและ
พึงพอใจต่อภาคเอกชน การส่งเสริมให้พนักงานเป็นพลเมือง
ที่มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอันเป็น
การสร้างรากฐานและผลักดันให้การพัฒนาสังคมเป็นไปได้
อย่างมีพลังมากขึ้น การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อบริหาร
จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผลักดัน
กิจกรรมพัฒนาสังคมอย่างจริงใจและเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อส่วนรวม และการใช้สื่อดิจิตอลในทางที่เหมาะสม
เพื่อสื่อสารหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดจนสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของคนในสังคม

สรุ ป

คุณวิเชียรฯ กล่าวเพิม่ เติมว่า อยากให้คนไทย
ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ และเกิด
จิตส�านึกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกทางเพื่อสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย สังคมไทยไม่ควรให้
ความส� า คั ญ กับ สถานะความมั่ง คั่ง ทางเศรษฐกิจ
มากเกิ น ไป แต่ ต ้ อ งมุ ่ ง เน้ น เรื่ อ งความภาคภู มิ ใ จ
ในชาติและความเป็นคนไทยมุ่งเน้นเรื่องการสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการ
พัฒนาประเทศ มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม
สังคมที่มีความสุขคือ ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้ โดย
ไม่เบียดเบียนกัน และเชื่อว่า เราไม่จ�าเป็นต้องแลก
กับความตกต�่าทางจริยธรรม หรือสภาพแวดล้อม
ที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขจีดีพีสูงๆ หรือ
ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

คิดหาแนวทางหรือวิธีการน�าแผนไป สู่ภาคปฏิบัติ
ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม แผนพั ฒ นาฯที่ ก� า หนดขึ้ น
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน�าแผน
ไปปฏิบัติ ทั้งธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน NGOs
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ขณะเดียวกัน แนวคิด
ในการจั ด ท� า แผนชาติ ต้ อ งให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
การพัฒนาทีส่ มดุลในทุกมิติ ยกระดับการพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืน สร้างความเท่าเทียมกัน

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

เรื่องเดน
ประจําฉบับ

ดัชนีความอยู่เย็นเปšนสุข
ร่วมกันในสังคมไทย
อมราวรรณ ทิวถนอม*

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มุงสู “สงคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภมู คิ มุ กันตอการเปลีย่ นแปลง” ใหความสาคัญกับการพัฒนา
คนและสงคมไทยใหมคี ณ
ุ ภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรบั ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสงแวดลอมภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กว่าจะมาเป็นดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ประเทศไทยได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลักมาสูก่ ารพัฒนาทีใ่ ห้ความส�าคัญกับ “คน” ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง” แนวคิดนี้ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
และได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ ยึดหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน มุง่ การพัฒนา
ที่สมดุลและบูรณาการทุกมิติทั้งด้านตัวคน
สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิด
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และความอยู ่ ดี มี สุ ข
ของคนไทย ซึ่งแนวคิดการพัฒนาดังกล่าว
ไม่อาจใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ
จีดีพี วัดผลกระทบการพัฒนาได้ เนื่องจาก
จี ดี พี ไม่ ส ามารถแสดงถึ ง ผลกระทบเชิ ง
ลบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ความ
เสือ่ มโทรมของระบบนิเวศน์ ช่องว่างระหว่าง
คนรวยกับคนจน ปัญหาศีลธรรม คุณธรรม
และจริ ย ธรรม หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนได้
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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ดังนัน้ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้พัฒนาดัชนี เพื่อวัดผล
การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 จ�านวน 3 ชุดดัชนี
ได้แก่ 1) ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well-Being Index)
ใช้วดั ผลกระทบสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้
กับคนและสภาพแวดล้อมรอบตัวคนอย่างเป็นองค์รวม
โดยเชื่ อ มโยงทุ ก มิ ติ ทั้ ง สุ ข ภาพอนามั ย ความรู ้
ชีวิตการท�างาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิต
ครอบครั ว สภาพแวดล้ อ มในการด� า รงชี วิ ต ของคน
และการบริหารจัดการที่ดี 2) ดัชนีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ วัดความสามารถในการพึง่ ตนเอง ภูมคิ มุ้ กัน
ทางเศรษฐกิจ การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ และ
การกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
และ 3) ดั ช นี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ ค วามส�า คัญ
กับการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม บนสมมติฐานที่ว่า เศรษฐกิจขยาย
ตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ ต้องค�านึงถึงขีดจ�ากัด
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ามารถ
สงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากร
ทุ ก ชนิ ด อย่ า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ไม่ ส ่ ง ผลเสี ย ต่ อ ความต้ อ งการของคนทั้ ง ในปั จ จุ บั น
และอนาคต
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักที่มุ่งสู่ “สังคมอยูเย็นเป็นสุข
รวมกัน” (Green and Happiness Society) และยังคงยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบ
บูรณาการที่มีคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของ
กระแสโลกาภิวตั น์ทงั้ ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ อันจะน�าไปสู่ความสงบร่มเย็นในสังคมอย่างยัง่ ยืน
แม้ว่าดัชนีความอยู่ดีมีสุข ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน จะสะท้อนมิติเชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมได้ชัดเจนขึ้น แต่ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดสถานภาพ ระดับการพัฒนา ผลส�าเร็จ
และผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่สังคมอยูเย็นเป็นสุขรวมกัน ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงมี
ความจ�าเป็นต้องพัฒนาดัชนีขึ้นใหม่ให้สะท้อนความอยู่เย็นเป็นสุข ที่ทุกภาคส่วนทุกระดับเห็นพ้องต้องกัน และสามารถน�าไป
ปรับใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย (Green and Happiness Index: GHI) ได้พัฒนาขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 โดยบูรณาการแนวคิดจากดัชนีทั้ง 3 ชุด ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบ่งชี้สถานะของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และใช้ประเมินผลกระทบการพัฒนา รวมทั้งน�าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ และก�าหนดนโยบายให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข
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ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย อยู่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานส�าคัญ 3 ประการ คือ
ความสอดคล้องกับ “วิสยั ทัศน์ประเทศไทย” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ทีม่ งุ่ พัฒนาประเทศไทยสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทีม่ คี นเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายเห็นพ้องในกรอบความคิดและ
นิยามความสุขทีต่ รงกัน แล้วจึงก�าหนดประเด็นการวัดและตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนค่านิยมและทีม่ าของความสุข ทัง้ ความสุขภายในและ
ความสุขภายนอก ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขฯ เป็นเครื่องมือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา (Ends) และเชื่อมโยงถึงวิธีการ
(Means) ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุข

ความหมายของ “ความอยู่เย็นเป็นสุข”
จากแนวคิดและหลักการดังกล่าว สามารถก�าหนดความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขได้ ดังนี้
“ความอยูเย็นเป็นสุข” หมายถึง “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด�ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม น�าไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ที่มา : ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.
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องค์ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ ภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจดี
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ด�าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ และใฝ่รู้ สามารถ “คิดเป็น ท�าเป็น1” มีเหตุมีผล อยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข แบ่งออกเป็น
 สุขภาพกายและจิตดี หมายถึง การมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง มีภาวะโภชนาการทีด่ ี มีพฤติกรรมการด�ารงชีวติ ทีเ่ หมาะสม
ไม่มีโรคประจ�าตัวหรือโรคเรื้อรัง ส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีสุขภาพจิตดี
ความสามารถของบุคคลที่จะใช้กลไกในการปรับตัวที่ถูกต้อง สามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลได้ด้วยตนเอง
โดยที่ตนเองและสภาวะแวดล้อมไม่เดือดร้อน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 การมีคุณธรรม และสติปัญญา ใฝ่รู้ รู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ และ
สามารถใช้ประสบการณ์ ศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจิตส�านึกความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 2 ครอบครัวอบอุน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ ในการด�าเนินชีวิต
ร่วมกันอย่างมีจุดหมายในบรรยากาศที่สงบสุข ด้วยการท�าหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ประกอบด้วย
 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การท�าหน้าที่ของครอบครัวที่จะดูแลความต้องการและสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกต้องรู้จักท�ามาหากิน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและต่อสมาชิกใน
ครอบครัว
 สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกหลายช่วงวัยทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน มีความผูกพัน
เคารพกันและกัน และเอื้ออาทรต่อกัน
 การพึง่ พิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายได้พอเพียงเพือ่ ทีจ่ ะสามารถจัดการให้สมาชิกในครอบครัว
ด�ารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมั่นคง มีท่อี ยู่อาศัยที่ปลอดภัยอย่างสุขสบาย และสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวติ
องค์ประกอบที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและ
การเรียนรู้ในระดับสูง มีองค์กรในชุมชน กลุ่มผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งของชุมชน รวมทั้ง
มีความสามัคคี เอือ้ อาทร อยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข และธ�ารงไว้ซงึ่ คุณค่าของประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน/ท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 ชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างมั่นคง เป็นปึกแผ่น สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากร และภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นหลัก มีกลุ่มผู้น�า องค์กรในชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคี
เครือข่ายการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 ชุมชนเกื้อกูลกัน คือ ชุมชนที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความสามัคคี และมีจิตส�านึกหวงแหนความเป็น
ชุมชนของตนร่วมกัน

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

องค์ประกอบดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

องค์ประกอบที่ 4 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม เศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างปัจเจกบุคคลทีม่ สี มั มาชีพทีม่ นั่ คง มี
ความมัน่ คงและปลอดภัยในการท�ำงาน อยู่ภายใต้เศรษฐกิจทีม่ กี ารเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจาย
รายได้และกระจายผลประโยชน์การพัฒนาในกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม น�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำ
ของรายได้และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน แบ่งออกเป็น
 การมีสัมมาชีพ คือการท�ำงานที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมี
หลักประกันความมั่นคง และความปลอดภัยในการท�ำงาน
 เศรษฐกิจเข้มแข็ง เป็นระบบเศรษฐกิจทีม่ กี ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยัง่ ยืน บนรากฐานทาง
เศรษฐกิจทีม่ นั่ คงจากความสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ มีภมู คิ ้มุ กันทางเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพการผลิต และสามารถปรับ
ตัวได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปัจจัย
การผลิตที่จะน�ำไปสู่การลดความยากจน ลดช่องว่างของการกระจายรายได้และกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง
องค์ประกอบที่ 5 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล หมายถึง การด�ำรงชีวติ อยู่ในสังคมที่มคี วามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมีระบบนิเวศที่สมดุล เกื้อกูลต่อการด�ำรงชีวติ ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และยั่งยืน ประกอบด้วย
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตตลอดจน
การประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาความรุนแรงในสังคม
 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี หมายถึง การที่มลภาวะต่างๆ ได้รับการดูแลควบคุม และแก้ไขให้ฟื้นคืนสู่สภาพที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและความสุขของบุคคลและสังคม
 ระบบนิเวศที่สมดุล เป็นระบบที่สรรพสิ่งต่างๆ พึ่งพิงและพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างได้ดุลทางธรรมชาติ
การด�ำเนินชีวิตที่พอเหมาะพอควร สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะไม่ท�ำให้
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
องค์ประกอบที่ 6 สังคมประชาธิปไตยทีม่ ธี รรมาภิบาล คนมีศกั ดิศ์ รี มีสทิ ธิเสรีภาพ มีความสัมพันธ์ตอ่ กันบนพืน้ ฐาน
ของความยุติธรรม ยอมรับ เคารพและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และร่วมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ
เพือ่ ให้เกิดธรรมาภิบาลทีม่ คี วามโปร่งใส คุม้ ค่า และเป็นธรรม น�ำไปสูส่ งั คมสมานฉันท์ มีสนั ติสขุ อย่างยัง่ ยืน สามารถอยูร่ ว่ มกับ
นานาอารยะประเทศได้อย่างเป็นมิตร ได้แก่
 การมีจิตส�ำนึกประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีความตื่นตัว รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพในส่วน
ของตนเองและประพฤติปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิ หน้าที่ของบุคคลอื่น ตลอดจนมีความกระตือรือร้น
เข้าร่วมบริหารและพัฒนาประเทศ
่ ธี รรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทีด่ ี มีระบบโครงสร้าง กฎเกณฑ์
 สังคมทีม
กระบวนการและกลไกการด�ำเนินงาน และการตรวจสอบทีม่ ีคณ
ุ ธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วม และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
 ความสมานฉันท์ทางสังคม สังคมที่อยู่ร่วมกันฉันท์กัลยาณมิตร มีความพอใจร่วมกัน มีความเห็นพ้องกัน พร้อม
ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายด้านเชือ้ ชาติ ความเชือ่ วัฒนธรรม และศาสนาของกลุม่ คนในสังคม เพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยทั้ง 6 องค์ประกอบ มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด ในการก�ำหนดค่าดัชนีรวม
จะต้องท�ำการแปลงค่าตัวชี้วัดแต่ละตัวให้เป็นค่าร้อยละ โดยเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน (อาจเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 หรือเกณฑ์มาตรฐานทีย่ อมรับ) เพือ่ ชีร้ ะดับความส�ำเร็จของการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าว ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์กไ็ ด้คะแนน 100 ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์คะแนนจะลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จากนั้น จึงน�ำ
มาถ่วงน�้ำหนักหาค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขฯ โดยให้น�้ำหนักความส�ำคัญในแต่ละองค์ประกอบเท่ากัน
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สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 65.76 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 69.87 ในปี 2554
และร้อยละ 71.36 ในปี 2555 อันเนื่องมาจากปัจจัยทางบวกและทางลบดังนี้
ตารางดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2550 - 2555
หน่วย : ร้อยละ

2550

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
2551
2552
2553

2554

แผนฯ 11
2555

1. การมีสุขภาวะ
2. ครอบครัวอบอุ่น
3. ชุมชนเข้มแข็ง
4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
5. สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศสมดุล
6. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

70.42
61.65
46.38
74.22
64.18
70.45

72.23
63.97
55.73
70.58
66.96
74.95

70.28
63.18
60.89
71.58
64.17
60.37

70.02
63.08
66.07
76.92
63.23
55.70

72.11
65.17
76.47
76.73
69.85
53.75

72.03
68.31
81.00
80.10
64.69
55.56

ภาพรวมดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข

65.76

67.97

65.37

66.49

69.87

71.36

องค์ประกอบหลัก

ที่มา :
ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.0 - 100
ระดับดี = ร้อยละ 80.0 - 89.9
ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.0
ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
ระดับเร่งแก้ไข < ร้อยละ 59.9

ปัจจัยสนับสนุนให้สงั คมไทยมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันมากขึน้ เนือ่ งจากชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกือ้ กูล
พึ่งตนเองได้ และเรียนรู้ท่จี ะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประกอบกับเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ครอบครัวมีความอบอุ่น และ
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
1. ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.38 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 81.00 ในปี 2555 เนื่องจากชุมชน
มีการรวมกลุม่ เชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายเพิม่ ขึน้ องค์กรชุมชนเพิม่ จาก 48,774 แห่งในปี 2550 เป็น 143,717 แห่งในปี 2555 ซึง่ สมาชิก
ขององค์กรชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.10 เป็นสมาชิกในองค์กรการเงิน มีเงินออมรวมกว่า 13,261 ล้านบาท ชุมชนมีการจัดการ
ความรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การออมทรัพย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการ
ของชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 17.20 ครัวเรือนต่อพันครัวเรือนในปี 2550 เป็น 106.57 ครัวเรือน ในปี 2555 มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 4,246 กองทุน ครอบคลุมประชากร 2.2 ล้านราย นอกจากนี้ คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการได้ดี
2. เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74.22 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 80.10 ในปี 2555
คนไทยมีสัมมาชีพเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ 0.66 ของก�ำลังแรงงานในปี 2555 หรือมีผู้ว่างงาน
เพียง 0.26 ล้านคน และแรงงานมีหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยในการท�ำงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
มีเสถียรภาพและพึง่ ตนเองได้มากขึน้ จากการทีผ่ ลิตภาพการผลิตและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ สามารถพึง่ ตนเอง
มากขึน้ จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ แต่การพึง่ ตลาดต่างประเทศในระดับสูงยังเป็นปัจจัยเสีย่ งทีต่ อ้ งระวัง ขณะทีอ่ ตั รา
เงินเฟ้อลดลง หนีส้ าธารณะอยูใ่ นกรอบวินยั ทางการคลัง ส�ำหรับด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ สัดส่วน
คนจนลดลงอย่างต่อเนือ่ งเหลือร้อยละ 13.15 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2554 หรือเป็นคนจน 8.8 ล้านคน เนื่องจาก
การด�ำเนินมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือค่าครองชีพและการจัดสวัสดิการส�ำหรับกลุ่มด้อยโอกาส
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ผลการพัฒนาประเทศปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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3. ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น จากร้อยละ 61.65 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 68.31 ในปี 2555 จากการที่สมาชิก
ในครอบครัวรู้จกั บทบาทหน้าที่ของตน เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว หน่วยงานและภาคีการพัฒนาใน
การสร้างครอบครัวอบอุน่ ส่งผลให้อตั ราคดีเด็กและเยาวชนทีถ่ กู จับกุมด�ำเนินคดีลดลง ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังลดลง ครอบครัว
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยายมากขึ้นจากร้อยละ 34.10 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 35.90 ในปี 2555 แม้ว่าการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจาก
5.47 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2554 เป็น 5.55 คู่ในปี 2555 นอกจากนี้ ครอบครัวไทยส่วนใหญ่สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
เป็นผลมาจากครอบครัวมีรายได้เพียงพอ มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มีบ้านเป็นของตนเอง และเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ด�ำรงชีวติ เพิ่มขึ้น
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบทางลบต่อความอยูเ่ ย็นเป็นสุขของคนไทย คือ ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง คุณภาพ
สิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรม คนไทยมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ลดลง ประกอบกับคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคทีป่ อ้ งกันได้ และ
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต�่ำ ตลอดจนสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข
1. สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง เนื่องจากคนไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ลดลง คดียาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึน้ จาก 5.40 คดีตอ่ ประชากรพันคน ในปี 2554 เป็น 5.65 คดีในปี 2555 คุณภาพสิง่ แวดล้อม
ยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง สัดส่วนสถานีที่พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกินมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 30.65
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 39.68 ในปี 2555 เนือ่ งจากการจราจรหนาแน่น การเผาในทีโ่ ล่ง การก่อสร้าง ขณะทีป่ ริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน อีกทัง้ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ำ  คุณภาพน�้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 34 พอใช้ร้อยละ 48
ปริมาณสัตว์น้ำ� ในอ่าวไทยมีปริมาณลดลง จาก 27.14 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในปี 2554 เป็น 18.23 กิโลกรัมในปี 2555
2. คนไทยมีปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้จากพฤติกรรมการด�ำรงชีวติ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า ส่งผลให้อตั ราการฆ่าตัวตายส�ำเร็จเพิม่ ขึน้ จาก 6.03 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2554
เป็น 6.20 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2555 อย่างไรก็ตาม คนไทยมีความสามารถในระดับคิดเป็น ท�ำเป็นสูงขึน้ จากการขยายโอกาส
ทางการศึกษาของภาครัฐ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับตัวลดลงจาก
ร้อยละ 36.57 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 35.54 ในปี 2555 ซึง่ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์การผ่านร้อยละ 50 นอกจากนี้ การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
สัน่ คลอน สัดส่วนจ�ำนวนคดีอาญาต่อประชากรแสนคนเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะคดีชวี ติ ร่างกายและเพศ และคดีทนี่ า่ สนใจ อาทิ ปล้น
โจรกรรม ฉ้อโกง และยักยอก อาจเนื่องมาจากวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่การแข่งขัน ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น
3. สังคมประชาธิปไตยทีม่ ธี รรมาภิบาลมีแนวโน้มลดลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยปรับตัวลดลงจากร้อยละ 65.76
ในปี 2550 เหลือร้อยละ 53.75 ในปี 2554 แต่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 55.56 ในปี 2555 เนือ่ งจากดัชนีวดั ภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน่
ของไทยดีขึ้น ขณะที่ความสมานฉันท์ในสังคมไทยและจิตส�ำนึกประชาธิปไตยเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง และการปฏิเสธทีจ่ ะรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ประกอบกับสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยงั คงมีความรุนแรง

บทสรุป
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้มกี ารปรับปรุงดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพือ่ ให้การวัดผลการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แต่ยังคงยึดกรอบแนวคิด หลักการ ความหมาย
และองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสังคมไทยให้มีความสุขร่วมกัน ซึ่งดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทีส่ ามารถตอบโจทย์การวัดผลส�ำเร็จของการพัฒนาทีม่ งุ่ ในเรือ่ ง “ความสุข” ของคนไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ สะท้อนประเด็นการพัฒนาที่จ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการ น�ำไปสู่
การก�ำหนดแนวทางของนโยบายการพัฒนาประเทศทีส่ ำ� คัญต่อไป อย่างไรก็ตาม ควรปรับปรุงดัชนีอยูเ่ ย็นเป็นสุขฯ ให้ครอบคลุม

12

เมษายน-มิ ถุ น ายน 2557

ในปีงบประมาณ 2555-2556 สศช. ได้ว่าจ้างมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษา
ด�ำเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพื่อปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อให้สะท้อนผลการพัฒนา
ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ เป็นเครือ่ งมือในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้
ผลการศึกษายังคงเสนอให้ยดึ กรอบแนวคิด ความหมาย “ความอยู่เย็นเป็นสุข” และองค์ประกอบหลัก 6 องศ์ประกอบของ
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยไว้ดังเดิม แต่เสนอให้ปรับปรุงบางองค์ประกอบย่อย ตัวชี้วัดหลัก ค่าเกณฑ์
มาตรฐาน และการเพิ่มตัวชี้วัดเสริม เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การปรับปรุงองค์ประกอบย่อยทีส่ �ำคัญ คือ การเพิม่ องค์ประกอบย่อย “เศรษฐกิจสีเขียว” ภายใต้องค์ประกอบที่ 5 :
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล โดยให้นิยามเศรษฐกิจสีเขียวว่าหมายถึง การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมและสูญเสียความสมดุลในการที่จะค�ำ้ จุนการด�ำรงชีพและสนับสนุนวิถีการด�ำเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขา
การผลิต โดยมีตวั ชีว้ ดั ประกอบด้วย สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย
สัดส่วนปริมาณการน�ำเข้าสารก�ำจัดศตรูพชื ต่อพืน้ ทีก่ ารเกษตรทัง้ หมด และสัดส่วนพืน้ ทีท่ ำ� เกษตรยัง่ ยืนต่อพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ทั้งหมด
เมื่อน�ำองค์ประกอบเศรษฐกิจสีเขียวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พบว่า
ค่าดัชนีรวมมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย อาจเนื่องมากจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยยังคงสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สศช. ยังไม่ได้ประกาศใช้ดัชนีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบตัวชี้วัด ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล และจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ดังนั้น ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขฯ ที่รวมองค์ประกอบย่อยเศรษฐกิจสีเขียวที่น�ำเสนอ
ในบทความฉบับนีเ้ ป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึง่ ของการปรับปรุงเท่านัน้ แต่ไม่ใช่ข้อเสนอของการปรับปรุงชุดดัชนีใหม่ทงั้ หมด
ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ได้
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ประเด็นการวัดในเชิงคุณภาพหรือนามธรรม เช่น ตัวชี้วัดด้าน
การมีคุณธรรม จริยธรรม ความสมานฉันท์ทางสังคม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นทีแ่ พร่หลาย ควรสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาขับเคลือ่ นและ
ผลักดัน ให้เกิดการน�ำไปใช้ เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นแนวคิด
และสร้างกระแสหลักในสังคมให้มุ่งสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลในเชิงนามธรรม หรือตัวชีว้ ดั ปฐมภูมิ
ที่สะท้อนประเด็นการพัฒนาใหม่ๆ ต่อไป 

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยไม่รวมเศรษฐกิจสีเขียว และรวมเศรษฐกิจสีเขียว

ที่มา: ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ :
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เอกสารประกอบการประชุมประจ�าปี 2545 ของ สศช. มิถุนายน 2545.
--------------- รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปีของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 เอกสารประกอบการประชุมประจ�าปี 2548 ของ สศช. มิถุนายน 2548.
--------------- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กันยายน 2554.
--------------- รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เอกสาร
ประกอบการประชุมประจ�าปี 2556 ของ สศช. กันยายน 2556.
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ประจําฉบับ

คุณÀาพการศÖกษา : ความท้าทาย
การพั²นาคนและสังคมไทย
กลุมยุทธศาสตร์ดานการศึกษาและการเรียนรู
สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

การศึ ก ษานั บ เป� น เครื่ อ งมื อ
ส� า คั ญ ช่ วยวางรากฐานพั ฒ นา
คนตัง้ แต่แรกเกิด ในการบ่มเพาะให้
คนมีความรู ้ ความสามารถมีทักษะ
พื้ น ฐานที่ จ� า เป� น มี ลั ก ษณะนิ สั ย
จิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมในการ
ประกอบการงานอาชี พ และสามารถ
ด�ารงชี วิตได้อย่างมีความสุข และ
รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยัง
เสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในทุ ก ระดั บ
และมิติของการพัฒนาทั้งในระดับ
ปั จเจก ชุ มชน สังคม และประเทศ

สถานการณ์การศึกษาของไทย

ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการพัฒนาคน
โดยเฉพาะการพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ข้ า สู ่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการน�าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเสริม สร้ า งศัก ยภาพของคนในทุกมิติ ทั้ง
ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส�านึก
ในคุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบัน
ทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอื้อต่อการพัฒนาคน อันส่งผลให้คนไทย
มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมคนไทยมีศักยภาพและโอกาสทาง
การศึกษาเพิม่ ขึน้ แต่ยงั มีอกี หลายประเด็นทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาและปรับปรุง
โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษา
ซึ่ ง เป็ น ทราบกั น ดี ว ่ า สถานการณ์ ด ้ า นการศึ ก ษาของไทย
ในปัจจุบนั แม้วา่ คนไทยมีโอกาสทางการศึกษาเพิม่ ขึน้ แต่คณ
ุ ภาพ
การศึกษายังอยู่ในระดับต�่า โดยจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
(กลุ่มอายุ 15-59 ปี) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 8.8 ปี ในปี 2555 เป็น 8.9 ปี
ในปี 2556 และเด็กไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยอัตรา
นักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอตั ราร้อยละ
73.18 ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.04 ในปี 2556 อีกทั้งการน�า
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตัวเอง รักการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและมีองค์ความรูเ้ พิม่ ขึน้
โดยในปี 2555 มีผ้สู า� เร็จหลักสูตรการศึกษานอกระบบ จ�านวน 1,963,626 คน
คนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไป ใช้เวลาการอ่านต่อวัน 35 นาที ในปี 2554 และ
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 ในปี 2554
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.5 ในปี 2555
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ในขณะที่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันระดับชาติและนานานาชาติตา่ งบ่งชีถ้ งึ คุณภาพทีจ่ ำ� เป็น
ต้องเร่งปรับปรุงในทุกระดับ โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นอยู่ในระดับต�ำ่ กว่า
ร้อยละ 50 ขณะเดียวกันผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) พบว่า ในปี 2555 คะแนนเฉลีย่ ด้านอาชีวศึกษา
ในระดับ ปวช. มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะสมรรถนะพืน้ ฐานและการเรียนรู้ และสมรรถนะพืน้ ฐานวิชาชีพ ส่วนระดับอุดมศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะทักษะและความสามารถในด้านภาษา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการท�ำงาน ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องฝึกอบรมให้กับแรงงานใหม่ก่อน

คะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 - 2556
(ร้อยละ)

2552

2553

2554

2555

2556

ภาษาไทย

38.58

31.22

50.04

45.68

45.02

สังคมศึกษา

33.90

47.07

52.22

44.22

38.31

ภาษาอังกฤษ

31.75

20.99

38.37

36.98

33.82

คณิตศาสตร์

35.88

34.85

52.40

35.77

41.95

วิทยาศาสตร์

38.67

41.56

40.82

37.46

37.40

ภาษาไทย

35.35

42.80

48.11

54.48

44.25

สังคมศึกษา

39.70

40.85

42.73

47.12

39.37

ภาษาอังกฤษ

22.54

16.19

30.49

28.71

30.35

คณิตศาสตร์

26.05

24.18

32.08

26.95

24.45

วิทยาศาสตร์

29.16

29.17

32.19

35.37

37.95

ภาษาไทย

46.47

42.61

41.88

47.18

49.26

สังคมศึกษา

36.00

46.51

33.39

36.26

33.02

ภาษาอังกฤษ

23.98

19.22

21.80

22.12

25.35

คณิตศาสตร์

28.56

14.99

22.73

22.72

20.48

วิทยาศาสตร์

29.06

30.90

27.90

33.09

30.48

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หากพิจารณาผลการประเมินเชิงคุณภาพในระดับนานาชาติ จากการจัดอันดับความสามารถทางการศึกษาในระดับ
นานาชาติ โดย IMD1 ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก พบว่า ภาพรวม
ของไทยอยู่ในระดับต�่ำที่อันดับ 51 ในปี 2556 จากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 47 ในปี 2552 แม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าอินโดนีเซีย
(อันดับที่ 52) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 59) แต่ยังด้อยกว่าสิงคโปร์ (อันดับที่ 4) ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน ผลการประเมิน
ผลการศึกษานักเรียนนานาชาติ หรือ PISA2 โดยองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)3 ที่เน้นความรู้และทักษะ
ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง พบว่า ในปี 2555
1 IMD (The International Institute for Management Development) เป็นสถาบันที่จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
2 PISA (Program me for International Student Assessment) เป็นการประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนทีมีอายุ 15 ปี ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3 OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development
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ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษา
ปี 2551 - 2556

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

ประเทศไทยมี ค วามขาดแคลนก� า ลั ง
คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาที่ เ รี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ยังมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับด้านสังคม
ส่ ง ผลให้ ก ารต่ อ ยอดนั ก ศึ ก ษาด้ า น
วิท ยาศาสตร์ ใ นสถาบัน อุด มศึก ษาไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
โดยสั ด ส่ ว นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ่ อ สาขา
สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ อ ยู ่ ที่
ประมาณ 30 : 70 เท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อ
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ โดยผลจากการผลิต
ก� า ลั ง คนดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ โอกาสใน
การเข้ า สู ่ ต ลาดแรงงาน สะท้ อ นจาก
อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา
ในปี 2556 พบว่า ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับวิชาชีพชัน้ สูงมีแนวโน้มการว่างงาน
สูงสุด ร้อยละ 1.64 รองลงมาเป็นผูส้ า� เร็จ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 1.57
และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอท�าให้
ผู ้ ป ระกอบการชะลอการจ้ า งงานใหม่
ส่งผลให้แนวโน้มผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่
มี โ อกาสจะว่ า งงานสู ง โดยเฉพาะ
ผู ้ จ บการศึ ก ษาปริ ญ ญาในสายสั ง คม
อาทิ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์
และสารสนเทศ ธุรกิจและการบริหาร
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สัดส่วนของผู้เรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา :
สามัญศึกษา ปี 2551 - 2555
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี

อาชีวศึกษา : สามัญศึกษา

2551
38.8 : 61.2
นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถผลิตก�าลังคนให้ตอบ 2552
37.7 : 62.3
สนองความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ
36.6 : 63.4
และคุณภาพ โดยตลาดแรงงานมีความต้องการก�าลังคนระดับอาชีวศึกษา แต่ 2553
ผู้ส�าเร็จการศึกษา ยังมีความรู้และสมรรถนะไม่สอดคล้องและไม่เพียงพอกับ 2554
35.4 : 64.6
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยพบว่า เด็กเรียนต่อสายอาชีพ 2555
32.9 : 66.1
กับสายสามัญมีสัดส่วน 35:65 ในขณะที่เป้าหมายในยุทธศาสตร์การผลิตและ
ที่มา : ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ก�าหนดไว้ที่ 60:40 อีกทั้ง
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นักเรียนไทยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นทุกด้านเมื่อเทียบกับการประเมินครั้งที่ผ่านมาใน
ปี 2552 แต่ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยกลาง (500 คะแนน) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 441
427 และ 444 คะแนนตามล�าดับ

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

ปัจจัยบ่งชีถ้ งึ คุณภาพการศึกษาของไทยทีน่ กั การศึกษาจะต้องตัง้ ค�ำถามและพิจารณาถึงกระบวนการ วิธกี ารในการด�ำเนิน
การว่าจะท�ำอย่างไรให้ ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย มีความพร้อมในการเรียนรู้
มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีจติ วิญญาณความเป็นครูและมุง่ ส่งเสริมคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาการศึกษาโดยรวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ น�ำไปสูก่ ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการแก้ปญ
ั หา
ขาดแคลนครูท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบการส่งต่อการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ความเข้ ม แข็ ง ของสถานศึ ก ษาและการมี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม
ในการจัดการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวาง
ในรูปแบบหลากหลายเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญยิง่ ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นท้าทายการพัฒนาการศึกษาของไทย

ภายใต้สถานการณ์ทกี่ ารศึกษาของไทยยังมีจดุ อ่อนด้านคุณภาพอยูม่ าก อันเป็นข้อจ�ำกัดต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทย
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป เป็นปัจจัยผลักดันให้จำ� เป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ สร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นพลังขับเคลือ่ น
การพัฒนาให้สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ ได้แก่
 การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรไทยสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จากการทีอ่ ตั ราการเจริญพันธุร์ วมของประชากรไทย
ลดลง ส่งผลให้สดั ส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง และประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567
โดยประชากรสูงอายุ จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในปี 2583 ส่วนก�ำลังแรงงาน (15-59 ปี)
จะลดลงจากร้อยละ 67.0 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 55.1 ในปี 2583 น�ำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อันจะส่งผลกระทบ
ท�ำให้ศกั ยภาพการผลิตของประเทศลดลง รวมถึงภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นแนวทาง
การพัฒนาคนที่เน้นคุณภาพในทุกมิติ เพื่อให้คนมีความพร้อมและมีศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองและด�ำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง
การเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตัง้ แต่แรกเกิดจนกระทัง่ เป็นผูส้ งู วัย ด้วยการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวติ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกช่วงวัยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง เป็นกรอบการพัฒนาคน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวัย ดังนี้ 1) วัยเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) มุ่งเน้นพัฒนาการสมวัยทุกด้าน 2) วัยเด็กนักเรียน
(อายุ 5-14 ปี) เน้นภาวะโภชนาการ ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดี มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3) วัยรุ่น-นักศึกษา (อายุ 15-21 ปี) ต้องมี
เป้าหมายการพัฒนา - คนไทยทุกคน
ความรู้ ทักษะอาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
และสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู ้ อื่ น ได้
4) วัยแรงงาน (อายุ 21-59 ปี) เน้นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
อย่างต่อเนือ่ ง และมีระบบการออมทีม่ นั่ คง
และ 5) วัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะความรู ้
มีหลักประกันสุขภาพ มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดภูมปิ ัญญาและความรู้
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ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาระยะต่อไป

การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไทยต้องเชิญดังกล่าวตอกย�้าถึงความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนรอบด้านอย่างเข้มข้น ให้คนมีความพร้อมทั้งด้านทักษะ ความรู้ ให้รู้เท่าทัน
มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ
ดังนี้
 การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
พัฒนาตามช่วงวัย ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต มุ่งเน้นจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม มีระบบ
ทีห่ ลากหลาย มีเส้นทางการศึกษาทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกัน (Multiple tracks) ส่งต่อการศึกษาระหว่างช่วงวัยอย่างเหมาะสม ปฏิรปู
การเรียนรู้ให้สอดคล้องทั้งในเชิงพฤติกรรมและความถนัดของเด็ก โดยที่กระบวนการเรียนรู้ควรให้ความส�าคัญกับการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง การสร้างสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ กับสิง่ ทีผ่ เู้ รียนสนใจ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เรียนรูใ้ นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
และการท�างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะท�าให้เกิดความรู้ฝังตัว (Tacit Knowledge)
เกิดนิสัยใฝ่การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ จนพัฒนาเป็นนิสัยการเรียนรู้ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ควรปรับระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนให้มากขึ้น ผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน โดยคุณลักษณะของเด็ก/แรงงานทีพ่ งึ ประสงค์ มีการเรียนรูแ้ ละทักษะทีจ่ า� เป็นอย่างรอบด้าน ปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
 สงเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม โดยสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมในสาขาต่างๆ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ เพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตและสร้างสรรค์คุณค่า การพัฒนานวัตกรรมที่น�าไปสู่พึ่งตนเอง
สามารถลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการต่อยอด
สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย
4AEC: ASEAN Economic Community
5ASCC: ASEAN Socio-Culture Community
6APSC: ASEAN Political-Security Community
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 การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 การศึกษานับเป็นพืน้ ฐานส�าคัญของ 3 เสาหลัก ในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายและพันธกรณี ประกอบด้วย 1)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)4 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
อย่ า งเสรี ต ามกรอบความร่ ว มมื อ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั น
ถึงคุณสมบัตใิ นสายอาชีพเพือ่ ให้การเคลือ่ นย้ายแรงงานใน 8 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล
สถาปัตยกรรม วิชาชีพส�ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี และท่องเที่ยวและบริการ
2) ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรม(ASCC)5 ให้ ค วามส�า คัญ กับ การศึก ษา การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การขจัดความยากจน รวมถึงส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และยกระดับ
คุณภาพชีวติ มาตรฐานการด�ารงชีพส�าหรับสตรี เด็ก ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร และ 3) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (APSC)6 ในการสร้างสังคมประชาธิปไตย เพื่อน�าไปสู่การเป็น
ประชาคมที่ท�าให้ภูมภิ าคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข และมีความแข็งแกร่ง
ซึ่ ง มี ก ารคาดการณ์ ว ่ า การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวภาคการค้าและบริการ การลงทุน และการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งการก�าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ในขณะที่ประชากรในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ร้อยละ 50 พูดภาษามลายูกลาง ในขณะที่ สัดส่วนของผู้ใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้น สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ ยังมีสดั ส่วนอยู่ไม่มากนัก โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับต�่ามาก และมีสัดส่วนผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพียง ร้อยละ 10 นอกจากนี้ จากการจัดอันดับ
คะแนน TOEFL โดย IMD พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 56 ในปี 2556 จากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 55 ในปี 2555 ยังคงรั้งอันดับที่ 5
ในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ เป็นประเด็นท้าทายการพัฒนาการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้กบั คนและสังคมไทยให้สามารถ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

 เตรียมความพร้อมคนและสังคมไทยเข้าสูป ระชาคมอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการก�าหนดคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียนในลักษณะผลลัพธ์การเรียนรูท้ งั้ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และเจตคติทชี่ ดั เจน เอือ้ ต่อการน�ากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติมาใช้เป็นแกนกลาง ให้ความส�าคัญกับสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านในรูป
กรอบสมรรถนะวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐาน เป็นทีย่ อมรับร่วมกันกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทัง้ พัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน และภาษาของประเทศคูค่ า้ ทีส่ า� คัญ ให้สามารถเข้า
ถึงความรู้ มีความสามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร และมีทกั ษะทีส่ ามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคต
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล

บทสรุป

การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับว่าเป็นเรื่อง
ส�าคัญทีม่ ผี ลเชือ่ มโยงสูก่ ารพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งการพัฒนาคนและสังคมให้มีความยั่งยืน
โดยต้องยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาตามช่วงวัย
ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต ทีม่ งุ่ สร้างคน
ให้มคี วามสมบูรณ์ทงั้ คุณภาพด้านวิชาการและสุขภาพ
จิตใจ อารมณ์ สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
มีจติ ส�านึกในความรักชาติ มีจติ สาธารณะ มีศกั ยภาพ
และสมรรถนะที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบทบาท
ของแต่ละช่วงวัย และมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และ
ทักษะทีจ่ า� เป็นส�าหรับโลกอนาคต อันน�าไปสูเ่ ป้าหมาย
ร่วมกันคือ การศึกษาเพื่อให้คนมีงานท�า การศึกษา
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และการศึกษาตลอดชีวิต
โดยที่ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมต้ อ งมี บ ทบาทร่ ว มกั น
ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพื่อการพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุขและเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เอกสารอ้างอิง
ภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่งปี 2557 (ปีท่ี 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2557)
ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2556 (ปีท่ี 11 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ(เข้าถึงได้ที่) http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/2780 สืบค้นวันที่ 11 มิถุนายน 2557
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (เข้ า ถึ ง ได้ ที่ ) http://pisathailand.ipst.ac.th/ﬁ l es/PISA2012
ExexcutiveSummary.pdf สืบค้นวันที่ 11 มิถุนายน 2557
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนประชากร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559). ตุลาคม2555
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2554 - 2559). ตุลาคม 2554
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจ�าปี 2555.พฤศจิกายน 2556
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ประจําฉบับ

พฤติกรรมการใชความรุนแรง:
ภัยคุกคามของสถาบันครอบครัว
กลุมยุทธศาสตร์ดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

ส

ถาบั น ครอบครั ว เป็ น สถาบั น พื้ น ฐานหลั ก ของสั ง คมในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคน ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ฐานราก (foundation)
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ สถาบันครอบครัวไทยในอดีตมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในลักษณะ
ของสัมพันธภาพที่อบอุ่น มีความผูกพันใกล้ชิดกัน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือญาติ
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้เสื่อมถอยไปด้วยสภาวะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ เกิดการพัฒนาที่เน้นปัจเจกบุคคล ค่านิยม
ในการบริโภคและวัตถุนิยมมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาครอบครัวมีความหลากหลายและทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ การท�าร้าย
ร่างกายของคนในครอบครัว เด็กถูกกระท�าทารุณกรรม ล้วนมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากครอบครัวแทบทั้งสิ้น หากมิได้
มีการแก้ไขหรือช่วยเหลือคลีค่ ลายปัญหานีอ้ ย่างจริงจัง จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ทซี่ บั ซ้อนมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็ง
และมั่นคงของสถาบันครอบครัว

บทบาทของสถาบันครอบครัว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1 ได้นิยามความหมายของสถาบันครอบครัว หมายถึง หน่วยพื้นฐาน
ทางสังคม ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัวทีท่ า� หน้าทีต่ ามบทบาทและสถานภาพในครอบครัว โดยบทบาทและหน้าทีข่ อง
สถาบันครอบครัว ประกอบด้วย 1) สร้างสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อสืบต่อและรับช่วงวงจรชีวิตครอบครัว 2) อบรมเลี้ยงดูบุตร
และดูแลสมาชิกของครอบครัวด้วยความรักและความอบอุ่นอย่างเหมาะสม 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ วิถชี วี ติ ค่านิยม หลักคิด และ
ระเบียบแบบแผน วิธปี ฏิบตั ขิ องสังคม รวมทัง้ ถ่ายทอดประเพณีวฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามให้แก่สมาชิกของครอบครัว 4) เป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว และระหว่างครอบครัว ชุมชน และสังคมภายนอก
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศที่ลดลง ส่งผลให้ขนาด
ของครัวเรือนโดยเฉลีย่ ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จาก 5.2 คน ในปี 2523 เหลือ 3.1 คนต่อครัวเรือนในปี 2553 รวมทัง้ ลักษณะครอบครัว
มีหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การอยู่เป็นโสด ครอบครัวสองรุ่น ครอบครัวกระโดด (ตายาย-หลาน) ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
ครอบครัวแม่วัยรุ่น ครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน น�าไปสู่การปฏิสัมพันธ์ของคนต่างวัยในครอบครัวหายไป และครอบครัว
ขาดความอบอุ่น

สถานการณ์สถาบันครอบครัว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสถาบันสังคม โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัวเพื่อให้มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชนและคนไทยให้เข้มแข็ง เป็นคนดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยก�าหนดตัวชี้วัดให้ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน และจ�านวนผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ได้รบั ความช่วยเหลือคุ้มครองเพิม่ ขึน้ ซึง่ ดัชนีชวี้ ดั ความอบอุ่นของครอบครัวไทย ได้ชใี้ ห้เห็นถึงครอบครัวคนไทยทีม่ คี วามอบอุ่น
และความสุขเพิ่มขึ้น จากการที่ครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสมาชิกในครอบครัวมีการเอาใจใส่ดูแลกันเพิ่มขึ้น
โดยดัชนีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.65 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 68.31 ในปี 2555 ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบดังนี้
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

บทความ

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

 บทบาทหน้าทีข่ องครอบครัว ในช่วงระยะ 5 ปี ทีผ่ า่ นมามีแนวโน้มดีขนึ้ ค่อนข้างมาก คือ จากร้อยละ 61.20 ในปี 2550
เป็นร้อยละ 73.85 ในปี 2555 เนื่องจากการท�ำหน้าที่ของครอบครัวดีขึ้น เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลจากคนในครอบครัว ผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีที่แสดงให้เห็น
ถึงความรักความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 การพึง่ พิงตนเอง มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 67.96 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 73.21 ในปี 2555 เนือ่ งจาก
ครอบครัวมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีบ้านของตนเองเพิ่มขึ้น และการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง
แต่การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ครอบครัวยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
 สัมพันธ์ภาพในครอบครัว ดีขึ้นแต่ไม่สูงมากนัก คือ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.78 ในปี 2550 เป็น 57.88 ในปี 2555
โดยดัชนีคู่สมรสมีการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจาก 5.52 คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี 2550 เป็น 5.55 คู่ ในปี 2555 เนื่องจากสามีและภรรยา
ใช้เวลากับการท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง เกิดการนอกใจ และน�ำไปสู่การหย่าร้างหรือแยกกัน
อยู่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชน คนไทยให้เป็นคนดี
ดังนั้น การสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัวยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของครอบครัว
ตารางที่ 1 ดัชนีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2550 - 2555
องค์ประกอบหลักย่อย
ครอบครัวอบอุ่น

ตัวชี้วัด

2550
61.65

2551
63.97

2552
63.18

2553
63.08

2554
65.17

2555
68.31

61.20

62.64

61.96

61.95

66.35

73.85

อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกด�ำเนินคดีโดยสถาน
พินิจฯต่อเด็กและเยาวชนพันคน

58.95

63.35

62.97

65.03

80.30

89.53

ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวต่อผู้สูงอายุ
ทั้งหมด (LFS)
สัดส่วนสมาชิกครอบครัวที่มรี ายได้ต่อสมาชิก
ทั้งหมดเท่ากับ 1:2 ต่อครัวเรือนทั้งหมด (SES)

51.59

50.39

49.61

45.76

45.60

57.66

73.05

74.18

73.31

75.06

73.14

74.36

55.78
อัตราการจดทะเบียนหย่าต่อพันครัวเรือน
44.17
สัดส่วนครอบครัวขยายต่อครัวเรือนทั้งหมด
67.40
67.96
ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายไม่ 59.60
น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อครัวเรือนทั้งประเทศ (SES)
สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านเป็นของตนเอง (SES)
76.19
สัดส่วนครัวเรือนที่มีน�้ำประปาใช้ในครัวเรือน (SES) 68.10

59.73
50.26
69.20
69.53
59.60

56.96
43.73
70.20
70.60
62.69

56.68
44.36
69.00
70.62
62.69

56.40
44.61
68.20
72.76
64.28

57.88
43.96
71.80
73.21
64.28

77.55
71.45

77.15
71.94

75.91
73.27

77.26
76.74

77.60
77.74

1. บทบาทหน้าที่ของ
ครอบครัว

2. สัมพันธภาพในครอบครัว

3. การพึ่งพิงตนเอง

ที่มา : ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.
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ที่มา : ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.

นอกจากนั้น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2556 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุขและปราศจากความรุนแรง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยผลการด�ำเนินงานมีใน 4 ด้าน คือ 1) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้
ด้านครอบครัว มีการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศและระบบฐานข้อมูล
ตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 2) การพัฒนากิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันในครอบครัว อาทิ
การรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” การพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของ เด็ก เยาวชน และ
บุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และให้โอกาสแก่ผู้กระท�ำผิด
ได้กลับตัว และยับยั้งการกระท�ำผิดซ�้ำ 3) การพัฒนาให้เกิดกลไกในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
ให้ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคม
เพื่อสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน การให้ค�ำปรึกษา บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว 4) การพัฒนากลไกระดับชาติ
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) มีหน้าที่หลักในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนระดับชาติเกีย่ วกับการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว และจัดให้มกี ารประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
และสมัชชาครอบครัวระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการด�ำเนินงานด้านครอบครัว
อย่างไรก็ตาม สถาบันครอบครัวได้เผชิญกับข้อท้าทายใหม่ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างประชากรทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
คือการก้าวสู่สงั คมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสถาบันครอบครัว

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง : ภัยคุกคามของสถาบันครอบครัว

องค์การอนามัยโลก2 ได้กล่าวถึงความรุนแรงในครอบครัวว่า เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ
คูส่ มรส โดยความรุนแรงนัน้ อาจเกิดขึน้ ได้ทงั้ ภายในบ้านและนอกบ้าน ได้แก่ ความรุนแรงต่อเด็ก (Child abuse) ความรุนแรงระหว่าง
สามีภรรยา (Intimate partner violence) และความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ (Elder abuse)
2APSC: ASEAN Political-Security Community
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ครอบครัวอบอุน่ หมายถึง กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ ในการด�ำเนินชีวติ ร่วมกันอย่างมีจดุ หมาย
ในบรรยากาศที่สงบสุขด้วยการท�ำหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด�ำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง โดยแยกได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การทําหน้าที่ของครอบครัวที่จะดูแลความต้องการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกต้องรู้จักท�ำมาหากิน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ต่อตนเองและต่อสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งการประเมินในการท�ำบทบาทหน้าที่ของครอบครัวจะพิจารณาจาก เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู
ที่เหมาะสมตามช่วงอายุ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดุแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว และผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถ
ท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัวให้มคี วามสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสมาชิกหลายช่วงวัยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความผูกพัน
เคารพกันและกัน และเอื้ออาทรต่อกัน โดยการประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว จะพิจารณาจากครอบครัวที่สมาชิก
อยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัวขยาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบสุขในครอบครัว รวมทั้งมีโอกาสอยู่พร้อมหน้า และ
ท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นประจ�ำ
การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายได้พอเพียงเพื่อที่จะสามารถจัดการให้สมาชิกในครอบครัว
ด�ำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างมั่นคง มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยอย่างสุขสบาย และสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวติ
การประเมินจะพิจารณาจากครอบครัวมีรายได้พอเพียงส�ำหรับรายจ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตและในยามฉุกเฉิน หรือ
ยามจ�ำเป็น และไม่มหี นีส้ นิ ทีก่ ยู้ มื มาเพือ่ ใช้จา่ ยในการอุปโภคบริโภค ครอบครัวมีความมัน่ คงในทีอ่ ยูอ่ าศัยและปัจจัยพืน้ ฐาน
ในการด�ำรงชีวติ สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย สุขสบายโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ได้ให้ความหมาย “ความรุนแรง
ในครอบครัว” ไว้ว่า เป็นการกระท�ำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�ำโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ�ำนาจครอบง�ำ
ผิดคลองธรรมให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับการกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึง
การกระท�ำโดยประมาท โดยจ�ำแนกตามรูปแบบการกระท�ำความรุนแรง ได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) การกระท�ำรุนแรงทางกาย
2) การกระท�ำรุนแรงทางจิตใจ 3) การกระท�ำรุนแรงทางเพศ 4) การทอดทิ้ง และ 5) การล่อลวง บังคับแสวงหาผลประโยชน์
ภาพรวมของสถิตคิ วามรุนแรงในครอบครัวของศูนย์พงึ่ ได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2550 - 2555
ถ้าพิจารณาจากจ�ำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกับจ�ำนวนผู้ถูกระท�ำความรุนแรงในแต่ละปี จะเห็นว่าสัดส่วนของถูกกระท�ำ
ความรุนแรงยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีจ�ำนวนโรงพยาบาล 507 แห่ง ที่ส่งข้อมูลพบว่า มีเด็กและสตรีที่ถูกระท�ำ
ความรุนแรงเข้ารับบริการในศูนย์พ่งึ ได้ จ�ำนวน 20,572 ราย (เฉลี่ย 56 ราย/วัน) โดยเป็นเด็กถูกกระท�ำ  จ�ำนวน 9,703 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 47.17 และเป็นสตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรง 10,869 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของจ�ำนวนผู้เข้ารับบริการ
ที่ศูนย์พ่งึ ได้ทั้งหมด
ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ จ�ำแนกตามสถานะเด็กและสตรี
ปี

จ�ำนวนโรง
พยาบาล

จ�ำนวนเด็กที่
กระท�ำความ
รุนแรง (ราย)

จ�ำนวนสตรีที่
กระท�ำความ
รุนแรง(ราย)

จ�ำนวนเด็กและ
สตรี(ราย)

เฉลี่ยการถูก
ท�ำร้าย

2550

250

9,598

9,469

19,067

52 ราย/วัน

2551

582

13,036

13,595

26,631

73 ราย/วัน

2552

617

12,359

11,140

23,499

64 ราย/วัน

2553

750

13,190

12,554

25,744

70 ราย/วัน

2554

578

11,491

11,074

22,565

62 ราย/วัน

2555

507

9,703

10,869

20,572

56 ราย/วัน

ที่มา : ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การจ�ำแนกตามประเภทของการกระท�ำความรุนแรงในเด็ก ในช่วงปี 2550-2555 พบว่า เด็กจะถูกกระท�ำความรุนแรง
ทางเพศมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การกระท�ำความรุนแรงทางกาย จิตใจ การละเลยทอดทิ้ง และการล่อลวง/บังคับแสวงหา
ประโยชน์ ตามล�ำดับ ส่วนผู้ท่กี ระท�ำความรุนแรงต่อเด็กมากที่สุด คือ แฟน และ เพื่อน ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 ประเภทของการกระท�ำความรุนแรงในเด็ก
ประเภท

ปี 2550
2,666

ปี 2551
3,074

ปี 2552
2,738

ปี 2553
2,985

ปี 2554
2,413

ปี 2555
2,048

เพศ

6,020

9,175

8,140

9,374

8,518

6,863

จิตใจ

607

364

1,090

666

262

334

ถูกทอดทิ้ง

182

167

174

319

201

328

-

141

168

272

97

130

ร่างกาย

การล่อลวงบังคับแสวงหา
ผลประโยชน์

ที่มา : ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 4 ประเภทของการกระท�ำความรุนแรงในเสตรี
ประเภท

ปี 2550
ร่างกาย
5,723
เพศ
1,373
จิตใจ
394
ถูกทอดทิ้ง
109
การล่อลวงบังคับแสวงหา ผลประโยชน์

ปี 2551
9,028
2,363
600
287
79

ปี 2552
8,425
1,925
396
46
57

ปี 2553
9,453
2,224
666
246
75

ปี 2554
8,716
1,729
495
96
38

ปี 2555
8,654
1,549
480
112
74

ที่มา: ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทัง้ นี้ จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นความรุนแรงของประเทศไทยดังกล่าว พบว่า ผูท้ กี่ ระท�ำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ส่วนใหญ่เป็นคนรู้จัก บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว และพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
คือ สัมพันธภาพในครอบครัว และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�ำให้ขาดสติสัมปชัญญะและเกิดการท�ำร้าย เช่น สามีทุบตี
ภรรยาและบุตร หรือการใช้วาจารุนแรง นอกจากนั้นปัญหาการพนัน ปัญหาหนี้สินจนก่อให้เกิดความเครียด และไม่มีแนวทาง
ในการแก้ไข ปัญหาจึงเกิดการกระท�ำความรุนแรง และปัจจัยเกี่ยวกับสื่อที่สะท้อนเร้าอารมณ์ให้เกิดการกระท�ำความรุนแรง
เช่น สื่อลามก ทั้งนี้ทุกปัจจัยล้วนเป็นสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวแทบทั้งสิ้น
การดูแลผู้ที่ถูกกระท�ำความรุนแรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการปรึกษาจากองค์กรอิสระหรือมูลนิธิ
โดยที่หน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาลจะให้บริการที่ศูนย์พึ่งได้ โดยมีพยาบาลประจ�ำศูนย์เป็นผู้ให้บริการปรึกษา ซึ่งเน้นให้
บริการผู้ที่ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และการช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวนั้น เกือบ
ทุกสถานบริการจะเน้นเรื่องการดูแลให้ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท�ำความรุนแรง
ให้กลับสู่ภาวะปกติ จากนั้นจึงมาใช้หลักการปรับความเชื่อและทัศนคติของผู้ท่ีถูกกระท�ำรุนแรงใหม่ โดยเน้นความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเผชิญปัญหาและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ทางเลือกและโอกาสในการตัดสินใจ
ให้ก�ำลังใจและช่วยแนะน�ำแหล่งช่วยเหลือ ให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งถือเป็นหลักการที่ดี ในทางตรงข้าม
การบ�ำบัดหรือการให้การช่วยเหลือผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว พบว่า รูปแบบการช่วยเหลือผู้กระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัวนั้นยังมีค่อนข้างน้อย มีเพียงการให้บริการทางโทรศัพท์และการบ�ำบัดส�ำหรับผู้กระท�ำรุนแรงที่กระท�ำผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เป็นส่วนใหญ่

การพัฒนาครอบครัวอบอุ่น : ทางออกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ปัจจุบันสถาบันครอบครัวต้องกับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และกระแสวัฒนธรรม รวมถึง
ต้องเผชิญกับปัญหาสังคมทีร่ นุ แรงซับซ้อนมากขึน้ ดังนัน้ แนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งและสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง
สามารถกลับมาท�ำบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นความท้าทาย และสังคมควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้งให้สื่อมวลชน
ช่วยรณรงค์การป้องกันปัญหาเหล่านี้ด้วย โดยมีแนวทางที่ส�ำคัญ ดังนี้
 พัฒนาศักยภาพครอบครัวเพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ด้วยการให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับเรือ่ งครอบครัว อบรมเลีย้ งดูลกู ผูช้ ายและลูกผูห้ ญิงให้ได้รบั ความเสมอภาค สร้างความเท่าเทียม
ระหว่างเพศให้เกิดขึ้น สมาชิกแต่ละคนปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาทของตนให้เหมาะสม ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมที่ดงี ามของครอบครัวไทย
อาทิ ความเอือ้ อาทรและความเป็นเครือญาติมาใช้ในวิถชี วี ติ ควบคูก่ ารปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ให้ครอบครัวรูจ้ กั
ใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้อง
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

เมื่อพิจารณาประเภทของการกระท�ำความรุนแรงในสตรี พบว่าสตรีจะถูกระท�ำความรุนแรงมากที่สุดคือ ทางกาย
รองลงมาทางเพศ และทางจิตใจ การละเลยทอดทิ้ง และการล่อลวง/บังคับแสวงหาประโยชน์ ตามล�ำดับ และหากพิจารณา
ผู้ทีกระท�ำความรุนแรงต่อสตรีมากที่สุด ได้แก่ คู่สมรส รองลงมา คือ แฟน

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

 ส่งเสริมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ให้ทา� หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครอบครัว องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด จึงสามารถเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเข้าใจ
และทั่วถึง โดยการเปิดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวชุมชน
 ส่งเสริมสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ น�าเสนอตัวอย่างหรือส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี เสริมสร้างความเข้ม
แข็งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังส�าคัญในการสร้างค่านิยมทีด่ ี การฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม และก�ากับดูแลสือ่ ทุกชนิด
มิให้เสนอสื่อที่มีลักษณะส่งเสริมความรุนแรง ที่จะส่งกระทบโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

บทสรุป

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต
การแก้ปญ
ั หาความรุนแรงในครอบครัวควรใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายและด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้ครอบครัวซึง่ เป็นหน่วย
ที่ส�าคัญที่สุดของสังคมได้ท�าหน้าที่กล่อมเกลาปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความรักความผูกพันและความสมานฉันท์
ให้เกิดขึ้นในครอบครัว รวมถึงสังคมต้องมีความตระหนักในความส�าคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และร่วมมือร่วมใจ
เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ และระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว ในชุมชนของตนเอง รวมถึงให้สื่อมวลชนช่วยรณรงค์การป้องกัน
ปัญหาเหล่านีด้ ว้ ย ครอบครัวทีม่ คี วามอบอุน่ มัน่ คง แข็งแรง จะเป็นเหมือนภูมคิ มุ้ กันทีส่ า� คัญ ไม่วา่ โลกจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
สมาชิกครอบครัวก็จะสามารถปรับตัวและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นฐานของการพัฒนาส�าคัญสู่ความมั่นคงของชุมชน
และประเทศชาติต่อไป 

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัว ประจ�าปี 2555 ส�าหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550
------------ . (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวพ.ศ. 2557 – 2564
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2557. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม 2557
............. . รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กันยายน 2556
ส�านักบริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถิติผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ ในปี 2547-2554
อังคณา ช่วยค�้าชู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความรุนแรงในครอบครัว: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
การช่วยเหลือ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://164.115.22.25/ojs22index.php/tuj/article/download/220/214 สืบค้นเมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2557
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ประจําฉบับ

การพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ
อานันท์ชนก สกนธวัฒน์*

บทน�า

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จะสามารถบรรลุผลได้จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ ทุนมนุษย์ (Human capital) ถือเป็นปัจจัย
การผลิตทีส่ า� คัญปัจจัยหนึง่ ในการสนับสนุนการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ความรู้ความสามารถ และสุขภาพอนามัยที่ดี จึงถือ
เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสามารถ
พั ฒ นาได้ บ นพื้ น ฐานของเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี
คุณภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับ
ทุนมนุษย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์มีการศึกษามานาน
โดยแนวคิดที่ส�าคัญในระยะเริ่มแรก ได้แก่ แนวคิด
ของ Threodore W. Schultz (1961) ได้ให้ความหมาย
ค�าว่าทุนมนุษย์ว่า หมายถึงความสามารถหลายๆ
อย่างที่อยู่ในตัวคน ทั้งที่ตดิ ตัวมาแต่ก�าเนิด (Innate)
หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้และการศึกษา และ
แนวคิดที่ส�าคัญในระยะต่อมาได้แก่ แนวคิดของ
Gary Becker (1964) ซึง่ ได้กล่าวไว้ว่าทุนมนุษย์เปรียบ
เสมือนเจ้าของปัจจัยแรงงาน หรือเครื่องมือทางการ
ผลิตอย่างหนึ่ง (Physical means of production) โดย
มุ่งเน้นการลงทุนไปที่การเพิ่มขีดความสามารถและ
ทั ก ษะในการท� า งานของบุ ค ลากร โดยเชื่ อ ว่ า ไม่
เพียงแค่การศึกษาเท่านั้นที่มีผลต่อความสามารถ
ของคน แต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมในที่ท�างานและ
ประสบการณ์ในการท�างาน นอกจากนี้ McCleery
(2000) ได้นา� เรือ่ งของสุขอนามัยมาร่วมพิจารณาด้วย
โดยชีใ้ ห้เห็นว่าเป้าหมายของการเพิม่ คุณภาพของทุน
มนุษย์จะต้องอาศัยการดูแลสุขภาพที่ดีด้วย
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว นิยามทุนมนุษย์
หมายถึง ทรัพยากรทีค่ งอยูใ่ นมนุษย์ตลอดไป ซึง่ ได้แก่
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
มนุษย์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อรายได้
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอนาคต โดยทุ น มนุ ษ ย์ มี ลั ก ษณะ
เหมื อ นสิ น ค้ า ทุ น นั่ น คื อ มี ต ้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยและ

ก่อให้เกิดผลได้ในรูปก�าไรได้ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการเพิ่มคุณค่าหรือ
การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การลงทุนในทุนมนุษย์ที่ส�าคัญได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา การฝึกอบรม
สุขภาพอนามัย และการย้ายถิ่น ทั้งนี้ การลงทุนทางการศึกษาถือว่าเป็น
การลงทุนในทุนมนุษย์ที่ถือว่ามีความคุ้มค่าที่สุดประการหนึ่งเพื่อช่วย
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ และเพิม่ พูนพัฒนาทักษะ เพือ่ เป็นก�าลังส�าคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ระบบเศรษฐกิจ โดยเป็นการเพิ่ม
คุณค่าและศักยภาพของทุนมนุษย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล และ
สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยประโยชน์
หรือผลตอบแทนที่รับกลับมานั้นอาจจะเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณวัดจาก
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพที่อยู่ในรูปของประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่ม
ขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนในรูปของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวัดจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP)

การพัฒนาทุนมนุษย์กบั การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในหลายทศวรรษที่ ผ ่ า นมานั ก เศรษฐศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารกล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยพยายามศึกษาค้นคว้าและอธิบายผ่านทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับรายได้ของประเทศ
ต่างๆ และอธิบายถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีในช่วงแรกที่ส�าคัญที่แพร่หลายมาหลายทศวรรษและก็ยังคงใช้กัน
อยู่ในปัจจุบันได้แก่ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิค
ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1956 โดย Robert Solow ซึ่งอาศัยการอธิบายผ่านแบบ
จ�าลองการเจริญเติบโตจากปัจจัยภายนอก (Exogenous growth model) หรือ
รู้จักในชื่อแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของ Solow (Solow growth model)
แบบจ�าลองการเติบโตของ Solow มีแนวคิดพื้นฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทนของปัจจัยทุนเป็นแบบลดน้อยถอยลง (Diminishing return to
capital) กล่าวคือปัจจัยทุนเมือ่ ถูกใช้ไปในระดับหนึง่ จะค่อยๆ ลดประสิทธิภาพ
และให้ผลผลิตน้อยลง ดังนั้นแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ได้อาศัยการเพิ่มปัจจัยการผลิต แต่มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(Technological progress) ซึง่ ก�าหนดมาจากภายนอกแบบจ�าลอง อย่างไรก็ดี
เนือ่ งด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถอธิบายได้ว่าความก้าวหน้าทาง

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

บทความ

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีมีสาเหตุมาจากอะไรหรือปัจจัยใดเป็นตัว
ก�าหนดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากข้อ
จ�ากัดของแบบจ�าลอง Neoclassical growth model
ดังกล่าว ท�าให้ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 มีความ
พยายามทีจ่ ะพัฒนางานวิจยั และแบบจ�าลองเกีย่ วกับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์และ
สะท้อนความเป็นจริงได้มากขึน้ โดยมีการพัฒนาแบบ
จ�าลองบนแนวคิดทฤษฎีใหม่ (New growth theory)
หรือทฤษฎีการเจริญเติบโตทีก่ า� หนดจากปัจจัยภายใน
(Endogenous growth theory) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวเกิดจาก
การก�าหนดและการตัดสินใจของแต่ละบุคคลภายใน
ระบบเศรษฐกิ จ ไม่ ไ ด้ ม าจากความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีที่ถูกก�าหนดมาจากภายนอก
แบบจ� า ลอง Endogenous growth model
ก�าหนดให้ทุนมนุษย์ (Human capital) เป็นปัจจัย
การผลิตที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการสนับสนุน
การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ โดยเน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความส� า คั ญ ของผลตอบแทนจากการลงทุ น ในทุ น
มนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การศึกษาและการเพิ่มพูน
ความรูค้ วามสามารถและทักษะทีท่ า� ให้มนุษย์มคี วามรู้
ความสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหม่ขึ้นตลอดเวลาที่ ส่งผลให้เมื่อใช้
ปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ผลตอบแทนของปัจจัย
ทุนรวมจะเป็นไปอย่างคงที่ (Constant return to capital)
โดยหลั ก การที่ ส� า คั ญ ของ Endogenous growth
model ในการอธิบายความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการสะสมทุนมนุษย์
สามารถแยกได้เป็น 2 หลักการ ได้แก่ ประการแรก
การเจริ ญ เติ บ โตที่ ก� า หนดจากปั จ จั ย ภายในโดย
บทบาทการสะสมของทุ น กายภาพและทุ น มนุ ษ ย์
โดยเริ่มจากงานของ Uzawa (1965) และพัฒนาต่อมา
ในภายหลังโดย Lucas (1988) โดยเน้นการลงทุนทางด้าน
ทุนมนุษย์มากขึ้น อาทิ การเพิ่มการศึกษา การอบรม
แรงงานให้ มี ค วามช�า นาญเพื่อ ก่ อ ให้ เ กิด ผลิต ภาพ
ทางการผลิตมากขึน้ งานวิจยั ตามหลักการนี้ อาทิ Rebelo
(1991) หรือ Caballe และ Santos (1993) ประการที่สอง
การเจริญเติบโตที่ก�าหนดจากปัจจัยภายในเน้นความ
ส�าคัญของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการค้นคว้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนการลงทุน
ด้านงานวิจยั และพัฒนา อาทิ Romer (1990) ซึง่ ถือเป็น
งานหลั ก ของแนวคิ ด นี้ ซึ่ ง อธิ บ ายการเจริ ญ เติ บ โต
เป็นผลของการพัฒนาทางเทคโนโลยีทมี่ ที นุ มนุษย์เป็น
ปัจจัยส�าหรับการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ แนวคิด
ที่ส�าคัญของทฤษฎี Endogenous ยังเน้นให้เห็นความ
ส�าคัญของเศรษฐกิจทีใ่ ช้ทนุ มนุษย์บนฐานความรูท้ เี่ กิด

จากการส่งผ่านความรู้ต่อ (Spillover effects) และมีมากพอที่จะสามารถ
น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวได้
กล่าวโดยสรุป แนวคิดของทฤษฎีนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนิน
นโยบายเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวมีความ
จ�าเป็นจะต้องอาศัยการสะสมทุนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
ด้านการศึกษา การลงทุนในด้านงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้เกิดพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อไป นอกจากนี้
การเพิ่มทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ทุนทางกายภาพ (Physical capital)
ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้ช่วยอธิบายให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของประเทศที่แตกต่าง
กันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการสะสมทุนมนุษย์ที่แตกต่างกัน และ
ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตและความก้าวหน้าเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงมีความจ�าเป็นจะต้อง
อาศัยการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งการลงทุนทางการศึกษาและการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ผลการศึกษาในเชิงประจักษ์ก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็น
เหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน จากงานศึกษาของ Schultz (1961) พบว่าระดับ
การลงทุนในการศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ผลจากการศึกษาของแบบจ�าลองในระยะต่อมาส่วนใหญ่
ยังคงแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ งานของ Barro (1991), Benhabib and
Spiegel (1994) และ Barro, Mankiw and Sala-i-Martin (1995) นอกจากนี้
โดย UNDP (1999) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และดัช นีก ารศึก ษา (Education index) ของประเทศต่ า งๆ
ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา โดยผลจากการศึกษา
ชีใ้ ห้เห็นว่าอัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษามีค่าความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส�าคัญในการอธิบายมากกว่าระดับประถมศึกษา โดยให้เหตุผลว่า
เนื่องจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึงแล้ว ดังนั้นในการศึกษา
ของประเทศต่างๆ ต่อไปในอนาคตควรจะใช้ตวั แปรการเข้าศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นตัวแปรส�าคัญ นอกจากนี้ Barro and Lee (2010) ชีใ้ ห้เห็นว่า
การจบการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ สะท้อนถึงคุณภาพแรงงานทีม่ ากขึน้ ด้วย
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลทางสถิติของหลายประเทศชี้ให้เห็นว่า
ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงโดยส่วนใหญ่จะมีการลงทุน
ใช้จา่ ยส�าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าประเทศทีม่ กี ารเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจต�่ากว่า โดยพบว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศ
ที่มีรายได้สูง (High Income Countries) มีแนวโน้มที่จะให้ความส�าคัญต่อ
การศึกษามากกว่าประเทศทีม่ รี ะดับการพัฒนาหรือรายได้ทตี่ า�่ กว่า (Low and
Middle Income Countries) สะท้อนจากสัดส่วนรายจ่ายทางการศึกษา
ต่อ GDP ในปี 2555 โดยพบว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงจะมีรายจ่าย
ทางการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 ต่อ GDP ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ของโลกทีอ่ ยู่ทปี่ ระมาณร้อยละ 4.4 และในกลุ่มประเทศทีม่ รี ายได้
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รูป 1.1 สัดส่วนรายจ่ายทางการศึกษาต่อ GDP
แบ่งตามระดับรายได้ เฉลี่ยปี 2542 - 2555

ที่มา: World Development Indicators, 2013, World Bank

ทิ ศ ทางการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ น
ประเทศไทย

ก า ร พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย ์ ถื อ เ ป ็ น ห นึ่ ง ใ น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� า คั ญ ของการพั ฒ นาประเทศไทย
มาเป็นระยะเวลานาน นับตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509) ซึ่งได้บรรจุ
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงดังกล่าวปรากฎ
ออกมาในรูปแบบของการพัฒนาก�าลังคน เนื่องจาก
มีการให้ความส�าคัญกับเรื่องของคนในวัยท�างาน
ในฐานะแรงงาน จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(2540 - 2544) ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส� า คั ญ ของ
การวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พร้อมทั้งปรับ
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลโดยปรับแนวคิดการ
พั ฒ นาจากเดิ ม ที่ เ น้ น การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ
เป็นหลัก มาเป็นการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทัง้ เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา ในระยะต่อมา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 - 2549) และ ฉบับที่ 10 (2550 - 2554) ได้อญ
ั เชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน�า
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เกิดผลใน
ทางปฏิบัติ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
การพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ พ ร้ อ มเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงและน�าประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
การพัฒนาประเทศในปัจจุบนั ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (25552559) ที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยยังคงให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ เพื่อน�าไปสู่
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพันธกิจหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส�าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ คือ “เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มคี ุณธรรม เรียนรู้
ตลอดชีวติ มีทกั ษะและการด�ารงชีวติ อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบัน
ทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่เป้าหมายคนไทย
มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง มีสขุ ภาวะดีขนึ้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
จากแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ
กับการลงทุนในทุนมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ด้านการศึกษา ภาครัฐได้มคี วามพยายามส่งเสริมและปฏิรปู ระบบการศึกษา
ของประเทศอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลานาน มีการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษามาแล้วจ�านวน 7 ฉบับ ฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา
พุทธศักราช 2478 และฉบับทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั คือ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นอกจากนี้
ยังได้มกี ารออกแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ จ�านวน 9 ฉบับ ฉบับแรก เมือ่
ปี 2504 - 2509 และฉบับปัจจุบนั คือ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9
(2545 - 2559) เป็นแผนระยะยาว 15 ปี จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัตแิ ละ
แผนพัฒนาการศึกษาทุกฉบับต่างให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน ส�าหรับ
ระดับอุดมศึกษามีการจัดท�ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(2551 - 2565) โดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2
ในปี 2565 ว่า “การศึกษาไทยจะต้องสามารถยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสามารถปรั บ ตั ว ส� า หรั บ งาน
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และ
นวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตั น์
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย”
เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาทางด้านการศึกษา จากข้อมูลรายงาน
สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประชากรไทย ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่
โดยส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา แสดงให้เห็นว่าในปี 2556 อัตราการ
เข้าเรียนของไทยในระดับประถมศึกษาเฉลี่ยอยู่ท่รี ะดับร้อยละ 99 ซึ่งนับว่า
อยู่ในระดับใกล้บรรลุเป้าหมายการประถมศึกษาอย่างทั่วถึง (Universal
primary education) และอัตราการเข้าเรียนโดยเฉลีย่ ของการศึกษาภาคบังคับ
(6 - 14 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 96 แต่พบว่าในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นกลับ
มีสัดส่ ว นน้ อยลง โดยในระดับมัธ ยมและระดับอุดมศึกษามีอัต ราการ
เข้าเรียนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 77 และ 48 ตามล�าดับ ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้ก�าหนดให้ขยาย
ระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้นจาก 6 ปี เป็น 9 ปี และการศึกษา
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ปานกลางและต�า่ จะมีรายจ่ายในการศึกษาโดยเฉลีย่
แล้วอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 4.0 ซึ่งต�่ากว่าประเทศที่มี
รายได้สูงและค่าเฉลี่ยของโลกค่อนข้างชัดเจน

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ขัน้ พืน้ ฐานเป็น 12 ปี โดยเมือ่ พิจารณาจากข้อมูลอัตรา
การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา (Secondary enrollment
rate) พบว่าแม้ประเทศไทยจะมีอัตราการเข้าเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะกว่า
20 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 79
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 ในปี 2533 อย่างไรก็ดี ยังมี
สัดส่วนอยูใ่ นระดับต�า่ เมือ่ เทียบกับหลายประเทศ อาทิ
เกาหลี ฮ่องกง ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 97 และ 80 เป็นต้น
รูป 1.2 อัตราการเข้าเรียนของประเทศไทย (%)

เช่น มาเลเซีย มีจ�านวนปีการศึกษาของประชากรวัยแรงงานเฉลี่ย 9.5 ปี
สูงเทียบเท่ากับกลุม่ ประเทศ OECD ซึง่ มีปกี ารศึกษาเฉลีย่ 9-13 ปี นอกจาก
นี้ประเทศไทยยังมีระดับต�่ากว่าฟิลิปปินส์และจีนซึ่งมีระดับปีการศึกษา
เฉลี่ย 8.9 และ 7.5 ปี ตามล�าดับ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แม้ว่าแนวโน้มปีการศึกษาเฉลี่ย
โดยรวมของประชากรไทยมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น หากดู เ ฉพาะประชากรใน
วัยแรงงานอายุ 15 - 59 ปี มีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.1 ปี ในปี 2554 สูงขึ้น
จาก 8.7 ปี ในปี 2549 แต่ยงั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ท่รี ะดับ
เฉลี่ย 10 ปี ในปี 2554 และเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี ภายในปี 2561 และยังคงต�่ากว่า
ในหลายประเทศ นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับการศึกษา
ของประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป โดย UNESCO Institute for
Statistics (UIS) พบว่าประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป
ส�าเร็จการศึกษาอย่างต�า่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพียง
ร้อยละ 32.2 และ 22.4 ตามล�าดับ ซึ่งนับว่ายังอยู่เป็นสัดส่วนที่ต�่ากว่า
อีกหลายประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน
รูป 1.4 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ปี 2554

ที่มา: ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่มา: ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา

รูป 1.3 อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศต่างๆ (%)

ที่มา: Human Development Report, 2013, UNDP

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

ที่มา: World Development Indicator, 2013, World Bank

นอกจากนี้ ในการเปรียบเทียบปีการศึกษา
เฉลีย่ ระดับนานาชาติจากรายงาน Human Development
Report 2012 โดย UNDP ชี้ให้เห็นว่าประชากรไทยใน
วัยแรงงานอายุ 15 ปีขนึ้ ไป มีจา� นวนปีการศึกษาเฉลีย่
เพียง 6.6 ปี ในขณะที่ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนอื่นๆ

ที่มา: Global Education Digest, 2011, USI

30

เมษายน-มิ ถุ น ายน 2557

หลายประเทศในภูมภิ าค อาทิ สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย แต่ยงั คง
ต�่ากว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ
รูป 1.5 ร้อยละของงบประมาณทางการศึกษาต่อ GDP
ปีงบประมาณ 2555 (%)

ที่มา: World Development Indicator, 2013, World Bank

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

ที่มา: ส�านักงบประมาณ

อย่างไรก็ดี การลงทุนทางด้านการศึกษาที่ผ่านมายังคงเน้นให้
ความส�าคัญต่อการสนับสนุนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นหลัก ดังจะเห็นได้ว่า
งบประมาณทางด้านการศึกษาถูกจัดสรรให้กับการศึกษาในระดับนี้สูง
มากกว่าระดับอุดมศึกษาค่อนข้างมาก โดยในช่วงก่อนที่จะมีการปรับ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ พบว่างบประมาณโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2535 2547 ถูกจัดสรรให้แก่การศึกษาในระดับก่อนประถมและประถมศึกษา
ประมาณร้อยละ 45 ของรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งหมด แต่ภายหลังเพิ่ม
เป็นเฉลี่ยร้อยละ 70 - 75 ในช่วงปีงบประมาณ 2548-2556 ในขณะที่
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จะเห็นได้ว่าแม้ภาพรวมการศึกษาของไทย
จะดีขึ้นในแง่ปริมาณทั้งปีการศึกษาเฉลี่ยและอัตรา
การเข้าเรียนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในระดับต�่า
เมื่ อ เที ย บกั บ หลายประเทศในภู มิ ภ าค และยั ง มี
สั ด ส่ ว นของประชากรที่ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยู่ในระดับต�่ามาก เมื่อ
พิจารณาถึงคุณภาพของการศึกษาพบว่าคุณภาพ
การศึกษาของไทยยังคงจัดว่าอยูใ่ นระดับต�า่ เมือ่ เทียบ
กับอีกหลายประเทศในภูมิภาค จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของทุกประเทศทัว่ โลก 148 ประเทศ
ในรายงาน Global competitiveness book 2012 โดย
World Economic Forum (WEF) พบว่า ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับคุณภาพของระบบการศึกษาโดยรวม
(Quality of the educational system) อยู่อันดับที่ 78
ตามหลังสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา
และเวี ย ดนาม ในขณะที่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า น
คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู ่ อั น ดั บ ที่ 61
ตามหลังมาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม
และมีอนั ดับสัดส่วนการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
อยู่อันดับที่ 97 ส่วนระดับมัธยมศึกษาอยู่อนั ดับที่ 92
จากจ�านวน 148 ประเทศ นอกจากนี้ การประเมินผล
การจัดการศึกษาขององค์กรความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation
and Development: OECD) ภายใต้โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment: PISA) จ�านวน 65 ประเทศ
ซึ่ ง จั ด ท� า ทุ ก ๆ 3 ปี เพื่ อ วั ด ทั ก ษะด้ า นการอ่ า น
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในช่วง
อายุ 15 ปี พบว่า ผลการประเมินนักเรียนไทยกลุ่ม
อายุ 15 ปี จัดอยู่ในกลุ่มต�่ากว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ย
ของประเทศ OECD ในทุ ก วิ ช า และมี แ นวโน้ ม
การประเมิ น ผลต�่ า ลงเมื่ อ เที ย บกั บ การประเมิ น
ครั้งแรกในปี 2543 โดยพบว่านักเรียนไทยที่มีความรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง มี สั ด ส่ ว นเพี ย ง
ร้อยละ 1 เท่านั้น
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการลงทุ น ทางด้ า นการ
ศึ ก ษาพบว่ า ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ ทาง
ด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก สะท้อนจากภาพรวม
การจัดสรรงบประมาณเพื่อ พัฒนาการศึก ษาของ
รัฐบาลในฐานะผู้ก�าหนดนโยบายที่อยู่ประมาณหนึ่ง
ในห้าของงบประมาณโดยรวม ในปีงบประมาณ
2556 งบประมาณรายจ่ า ยของรั ฐ บาลที่ จั ด สรร
ให้กับการศึกษา มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.6
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยมีสดั ส่วนของงบประมาณด้านการศึกษา
ต่อ GDP อยู่ในระดับสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
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การให้ความส�าคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ยั ง ถื อ ว่ า ต�่ า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น
ในภูมิภาคเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากรายจ่ายภาครัฐ
ทั้งหมดต่อนักเรียน 1 คน ในระดับอุดมศึกษา คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้ตอ่ หัว ในปี 2553 อยูแ่ ค่เพียงร้อยละ 17.0
แม้ในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 21.3 แต่ก็ยัง
ถือว่าต�่ากว่าอีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม มีสัดส่วน
รายจ่ายภาครัฐทั้งหมดต่อนักเรียน 1 คน ในระดับ
อุดมศึกษาสูงประมาณร้อยละ 45 และ 43 ตามล�าดับ
รูป 1.7 งบประมาณด้านการศึกษา
จ�าแนกตามระดับการศึกษา 2548 - 2556 (%)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

การลงทุ น ในการศึ ก ษาในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาส่ ว นใหญ่ จ ะลงทุ น
ในการศึ ก ษาระดั บ พื้ น ฐานหรื อ ประถมศึ ก ษาเพื่ อ มุ ่ ง เน้ น ให้ ป ระชากร
ในประเทศอ่านออกเขียนได้ และผลตอบแทนของการลงทุนในการศึกษา
ระดับนีต้ อ่ สังคมมีคา่ สูงสุด ดังนัน้ นโยบายทางการศึกษาในอดีตจึงมุง่ เน้น
การศึกษาในระดับเริ่มต้นเป็นส�าคัญ แต่ในระยะต่อมา ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในการศึกษาในระดับสูงโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษากลับเริ่ม
มีคา่ เพิม่ มากขึน้ และมีอทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่า
การลงทุนในการศึกษาระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ อุดมศึกษาและรายได้ตอ่ หัวของ
ประชากรต่อคนต่อปีซงึ่ เป็นเครือ่ งชีส้ ะท้อนระดับความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ จะเห็นว่า ประเทศส่วนใหญ่ที่มีระดับการเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษาต�่าว่าร้อยละ 50 เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวอยู่
ในระดับต�่าด้วย ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่มีระดับการเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษาสูง ก็จะมีรายได้ต่อหัวทีอ่ ยู่ในระดับสูง เช่น ในประเทศ
สิงคโปร์มีระดับอัตราการเข้าเรียนต่ออยู่ที่ร้อยละ 71 และมีรายได้ต่อหัว
$ 51,709.45 ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการเข้าเรียนต่ออยู่ที่ร้อยละ 47.7
มี ร ะดั บ รายได้ ต ่ อ หั ว $5,479.76 และประเทศเวี ย ดนามมี อั ต ราการ
เข้าเรียนต่ออยู่ที่ร้อยละ 22.3 และมีระดับรายได้ต่อหัวเพียง $ 1,755.21
จะเห็ น ได้ ว ่ า ระดั บ อั ต ราการเข้ า เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี แ นวโน้ ม
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศ นั่นคือ
โดยส่วนใหญ่ในประเทศมีระดับอัตราการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสูง
จะเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ต่อหัวสูงด้วยเช่นเดียวกัน
รูป 1.8 อัตราส่วนการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา
เฉลี่ยในปี 2545 - 2554 และรายได้ต่อหัว (GDP per Capita)
ของประเทศต่างๆ

รูป 1.7 รายจ่ายภาครัฐต่อนักเรียน 1 คน
ในระดับอุดมศึกษาร้อยละต่อรายได้ต่อหัว
(%) ปี 2555

ทีม่ า: Human Development Report, 2012, UNDP

ที่มา: World Development Indicator, 2013, World Bank

นอกจากการศึกษาจะมีส่วนส�าคัญทีก่ ่อให้เกิดการสะสมทุนมนุษย์
และส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศแล้ว การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือว่า
มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ เพราะการลงทุนใน R&D ถือเป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้ความรูใ้ หม่ เทคโนโลยี
ที่ดีขึ้น นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาและการแข่งขัน
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ของทั้งระดับธุรกิจและระดับเศรษฐกิจโดยรวมใน
หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
จึงให้ความส�าคัญต่อ R&D ซึ่งสะท้อนออกมาให้
รูปของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อ R&D
อย่ า งไรก็ ดี การวิ จั ย และพั ฒ นาของ
ประเทศไทยนัน้ ยังอยูใ่ นระดับต�า่ เมือ่ เทียบกับประเทศ
ในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น โดยข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ในปี 2552
สัดส่วนการลงทุนใน R&D ต่อ GDP ของไทยอยู่ที่
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.25 ต่อ GDP ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต�่าที่ร้อยละ 1.1
ต่อ GDP สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความส�าคัญ
น้อยมากต่อการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้
เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
รูป 1.9 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(% ต่อ GDP)

กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทาง
การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยโดยรวมแล้ว จะเห็นได้วา่ การยกระดับ
รายได้ให้สามารถหลุดพ้นออกจากกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�าได้โดยง่าย เนื่องจากต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์และนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึง่ หลายๆ ประเทศ
ที่ก�าลังพัฒนาได้ด�าเนินการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ประเทศ
สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาด้านการศึกษานับว่ามี
บทบาทส�าคัญอย่างมากส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาซึง่ มีอตั ราการขยายตัว
ของประชากรในระดับสูง เนื่องจากประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่าเป็นจ�านวนมากจะไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อจ�ากัดทางด้าน
ทรัพยากรส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพาทรัพยากร
ต่างๆ ทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
หรือจากความได้เปรียบทางท้องถิ่น มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ลดบทบาท
ความส�าคัญลงไป ดังนั้น แนวทางการพัฒนาที่จะท�าให้ประเทศสามารถ
หลุดออกจากกับดับรายได้ปานกลางทีส่ า� คัญในระยะต่อไปจึงจ�าเป็นจะต้อง
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ภายในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการพัฒนาทางด้านคุณภาพของการศึกษา และ
การให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง ถื อ เป็ น
แนวทางที่จะสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ท�าให้ประชากรในประเทศได้มกี าร
เสริมสร้างองค์ความรู้ มีความช�านาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพการผลิตของประเทศให้สงู ขึน้ อันเป็น
ปัจจัยส�าคัญทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสามารถด�าเนินขับเคลือ่ นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพในระยะต่อไป

ที่มา: World Development Indicator, 2013, World Bank
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บทความ
ประจําฉบับ

ขยะมู ล ฝอย...
มลพิษที่กําลังวิกฤต

สุภาพร วองวัฒนสิริ*

“วิกฤตขยะมูลฝอย” เกิดจาก
ปัญหาการจัดการขยะมีแนวโน้มรุนแรงขึน้
เนือ่ งจากอัตราการผลิตขยะของประชากร
มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี รวมถึ ง ในระดั บ
ประเทศยังไม่มีกฏหมายและมาตรการ
ที่ชัดเจนรองรับการลดปริมาณขยะ และ
การน�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยมาบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสม
ตามต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ในการจั ด การขยะ
นอกจากนี้ การจัดการในระดับท้องถิ่น
ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ มี ก ารจั ด การ
ทีถ่ กู หลักสุขาภิบาล ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัย
อยู ่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย งอย่ า งมาก และ
ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เช่ น เหตุ ไ ฟไหม้ ส ถานที่ ทิ้ ง ขยะต� า บล
มารู้จักกับขยะมูลฝอย
แพรกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ ทีเ่ ป็นของแข็งหรืออ่อน
เหตุไฟไหม้บอขยะร้างของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี และบ่อขยะในจังหวัดตาก มีความชื้น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอนื่ สิง่ ใดทีเ่ ก็บกวาดได้จากถนน ตลาด ทีเ่ ลีย้ งสัตว์
สกลนคร และ สระแก้ว เป็นต้น
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน

ขยะมูลฝอยชุมชน จัดเป็นปัญหาส�ำคัญ
มากที่สุด เมื่อเทียบกับปัญหามลพิษด้านอื่นๆ โดย
ในปี 2556 มี ป ริ ม าณขยะชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
26.77 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 73,354 ตันต่อวัน ส�ำหรับ
ปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ร้ อ ยละ 54 เป็ น ขยะที่ เ กิ ด

ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยสูงที่สุด 20 อันดับ
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จังหวัด
สงขลา
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ราชบุรี
เพชรบุรี
แพร่
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ล�ำดับที่
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

จังหวัด
ระนอง
นครพนม
ปัตตานี
ฉะเชิงเทรา
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
อ่างทอง
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
ชุมพร

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2556

ขึ้นในเขตเมือง โดยอยู่ในเขตวรรค กทม. ร้อยละ
16 และเขตเทศบาลร้อยละ 38 ที่เหลืออยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ส่วนใหญ่พบใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กทม. และภาคกลาง
จากแนวโน้มปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น และยังไม่มี
ระบบการจั ด การมู ล ฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะ
สมทั น กั บ สถานการณ์ แ ละสภาพปั ญ หา ส่ ง ผล
ให้เกิดปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิม่ สูงขึน้ ถึง 19.9
ล้านตัน ในปี 2556 เทียบเท่าการน�ำตึกใบหยก 2
ที่มีความสูง 304 เมตรจ�ำนวน 103 ตึกมาเรียง
ต่อกัน โดยจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยสูงที่สุด คือ สงขลา สมุทรปราการ และ
กาญจนบุรี ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) โดยพิจารณาจาก
3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำไป
ก�ำจัดแบบไม่ถูกต้อง 2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้
รับการบริการเก็บขน 3) ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
ในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ปริมาณของเสียอันตรายในปี 2556 มี
จ�ำนวน 2.65 ล้านตัน แบ่งเป็นของเสียอันตราย
ที่ เ กิ ด จากภาคอุ ต สาหกรรม 2.04 ล้ า นตั น และ
ภาคชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อรวมกัน 0.61 ล้านตัน
โดยภาคตะวันออก กทม. และปริมณฑล เป็นพืน้ ที่

ที่ มี ข องเสี ย อั น ตรายเกิ ด ขึ้ น
มากที่ สุ ด มี สั ด ส่ ว นรวมกั น
ร้อยละ 71 ของปริมาณของเสีย
อั น ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดทั่ ว
ประเทศ โดยของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน
เป็ น กากของเสี ย อั น ตราย ซึ่ ง
ปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในภาค
ตะวันออก รองลงมาคือ กทม.
และปริ ม ณฑล และภาคกลาง
ที่มีแหล่งอุตสาหกรรม ของเสีย
อันตรายจากชุมชน ร้อยละ 35
เป็นประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ
เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 65
เป็ น ซากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และขยะติ ด เชื้ อ เป็ น ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ใช้ ใ น
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษา ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา

จากปริมาณขยะมูลฝอยจ�ำนวน 26.77 ล้านตัน ได้รับการให้บริการ
เก็บขนและน�ำไปก�ำจัด จ�ำนวน 14.4 ล้านตัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ก�ำจัดแบบถูกต้อง จ�ำนวน 7.3 ล้านตัน (ร้อยละ 26.9) ก�ำจัดแบบ
ไม่ถกู ต้อง 6.9 ล้านตัน (ร้อยละ 25.7) และยังมีมลู ฝอยทีไ่ ม่ได้รบั บริการเก็บขน
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หรือที่อื่น และรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็น
พิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติ
ทีก่ ำ� หนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทัง้ นี้ สามารถ
แบ่งตามแหล่งก�ำเนิดและประเภทขยะมูลฝอยจาก
กิจกรรมต่างๆ ได้ 3 แหล่ง คือ ภาคครัวเรือนและชุมชน
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม
ท�ำให้ตกค้างในพื้นที่อยู่อีกประมาณ 7.5 ล้านตัน
(ร้ อ ยละ 28.4) สถานที่ ก� ำ จั ด ขยะ มู ล ฝอย ทั้ ง
ประเทศจ�ำนวน 2,490 แห่ง ทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
รัฐและหน่วยงานเอกชน พบว่า เป็นสถานที่ที่มีการ
ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพียง 466 แห่ง ส่วนที่เหลือยังคงมีสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยไม่แบบถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง
และการเผาในที่โล่ง เป็นต้น ซึ่งมีจำ� นวนอยู่ถงึ 2,024
แห่ง นอกจากนี้ ภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อปท.
โดยมีระบบก�ำจัดขยะ มูลฝอยที่ด�ำเนินการอย่างถูก
ต้องตามหลักวิชาการทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จทัง้ หมด 136
แห่ง แต่สามารถเดินระบบได้เพียง 117 แห่ง อีก 12
แห่งหยุดเดินระบบ เนื่องจากมูลฝอยเต็มพื้นที่หรือ
เกิดข้อร้องเรียน และอีก 7 แห่ง ไม่เคยเดินระบบเลย
เนื่องจากท้องถิ่นขาดความพร้อมและเกิดการต่อต้าน
จากประชาชน

ส�ำหรับปริมาณการใช้ประโยชน์จากขยะ มีจ�ำนวน 5.1 ล้านตัน
หรือร้อยละ19 ของปริมาณขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการคัดแยกและ
น�ำกลับมารีไซเคิลขยะประเภท เศษแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็กและ
อลูมเิ นียม การจัดการของเสียอันตรายชุมชน พบเพียงบาง อปท. เท่านัน้
ที่ มี ก ารคั ด แยกของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนและเก็ บ รวบรวมเพื่ อ เข้ า สู ่
กระบวนการรีไซเคิล เช่น เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครระยอง
และเทศบาลนครล�ำปาง เป็นต้น และการจัดการขยะติดเชื้อ ส่วนใหญ่
ถูกก�ำจัดในเตาเผาของโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่
ทั้งของรัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งหมด โดยโรงพยาบาลเผาก�ำจัดเอง ด้วยเตาเผาของโรงพยาบาล
อย่างน้อย 142 แห่ง หรือประมาณ 2,352 ตันต่อปี ส�ำหรับของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรม ได้รบั การจัดการประมาณ 1.5 ล้านตัน หรือร้อยละ 71.4
ของปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมด โดยการจัดการ
ที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ การใช้ซ�้ำ  (ร้อยละ 37) การแปรรูปใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน (ร้อยละ 27) และแปรรูปใช้เป็นวัตถุดบิ (ร้อยละ14) ของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมนั้น มีระบบการจัดการค่อนข้างครบวงจรแล้ว คือ
มีการควบคุมที่แหล่งก�ำเนิดจนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้าย มีการส่งเสริม
เทคนิควิธีการผลิตที่สะอาดเพื่อลดการเกิดของเสีย มีกฎระเบียบควบคุม
การกั ก เก็ บ และขนส่ ง มี ส ถานบริ ก ารรั บ ก� ำ จั ด ของเสี ย ตามกฎหมาย
รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากของเสีย

จัดการอย่างไรให้...ยั่งยืน

จากยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความส�ำคัญกับ “การควบคุม
และลดมลพิษ” เพือ่ สร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน โดยมุง่ ลด
ปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน�้ำเสีย

ตารางที่ 2 ระบบก�ำจัดขยะที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกหลักวิชาการ
ประเภทระบบ
ก�ำจัดขยะ

สถานภาพการเดินระบบของสถานที่ก�ำจัดขยะที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (แห่ง)
เดินระบบ

หยุดเดินระบบ

ไม่เคยเดินระบบ

รวม

สถานที่ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล

100

7

181

ระบบผสมผสาน

14

11
1

-

15

ระบบเตาเผา

3

-

-

3

รวม

117

12

7

361

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2556
หมายเหตุ: 1) สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่หยุดเดินระบบ 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนายก เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เทศบาลต�ำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย เทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.สุราษฎร์ธานี
2) สถานทีก่ ำ� จัดมูลฝอยทีไ่ ม่เคยเดินระบบ 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เทศบาลเมืองคูคต จ.ปทุมธานี เทศบาลเมือง
โพธาราม จ.ราชบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เทศบาลต�ำบลบ้านเชียง จ.อุดรธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
3) สถานที่ก�ำจัดมูลฝอย 136 แห่ง อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 133 แห่ง และ กทม. 3 แห่ง
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แนวคิดหลักการบริหารจัดการขยะ
ในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ...สู่ความ
ส�ำเร็จ

• การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ
โดยก� ำ หนดให้ ก ารบริ ห ารจั ด การขยะเป็ น วาระ
ส� ำ คั ญ ของประเทศที่ ต ้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การอย่ า ง
เร่ ง ด่ ว น พร้ อ มจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทการบริ ห าร
จัดการขยะของประเทศ ที่ครอบคลุมแนวทาง
และมาตรการจัดการขยะในทุกขั้นตอนเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย จัดระบบการ
รี ไ ซเคิ ล ขยะและสนั บ สนุ น การลงทุ น เพื่ อ จั ด การ
ขยะอย่างครบวงจร ผลักดันมาตรการทางภาษีและ
ค่าธรรมเนียม เสริมสร้างความรู้ และระเบียบวินัย
แก่สงั คม รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ที่สัมฤทธิ์ผลต่อไป

• ลดปริมาณขยะ (Demand Side Management - DSM)
ตั้งแต่ลดปริมาณการผลิตขยะ (Reduce) ทุกประเภท คัดแยกขยะฯ
ตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด เพื่อน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) และหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) ซึง่ อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการจูงใจ
เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ
• ส่ ง เสริ ม การน� ำ ขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ เพื่ อ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยการ
จัดระบบการรีไซเคิล เร่งผลักดันมาตรการทางภาษี และค่าธรรมเนียม
การจัดการขยะ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อจูงใจ
ให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เช่น ปรับ
โครงสร้างการเก็บภาษีสนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เก็บค่าธรรมเนียม
การใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง และ
ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
จัดการขยะในเชิงพาณิชย์อย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้ำถึง
ธุรกิจปลายน�้ำ เป็นต้น
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการก�ำจัดขยะ โดยพัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอย
ฟืน้ ฟูระบบฝังกลบขยะเดิม ศึกษา
ความเป็ น ไปได้ ใ นการเลื อ กใช้
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมแทนที่
ระบบฝังกลบในอนาคต ปรับปรุง
บทลงโทษเกี่ยวกับการลักลอบ
ทิง้ กากของเสียอันตรายให้รนุ แรง
ขึ้น ผลักดันให้มีกฎระเบียบเกี่ยว
กับการเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการเรียกคืนและก�ำจัด
ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องตนเอง (Extended Producer
Responsibility : EPR) ตลอดจนเข้มงวดกับการตรวจสอบระบบการขนส่ง
(Manifest system) และก�ำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล และสถาน
บริการสาธารณสุขขนาดเล็ก
• สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการสร้างวินยั
ในโรงเรียน รวมทัง้ สร้างเครือข่าย เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการขยะตั้งแต่ในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ส่งเสริมและเชื่อมโยงบทบาทของจังหวัดในการจัดการ
ขยะ เพื่อการบูรณาการภารกิจของทุกกระทรวงในการบริหารจัดการ
ขยะในระดับพื้นที่ โดยก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัดและตัวชี้วัด (KPI)
ของจังหวัด

จากหลักการสู่…การปฏิบัติ

การแก้ไขปัญหาจะประสบผลส�ำเร็จ ควรก�ำหนดให้การบริหาร
จัดการขยะเป็นวาระส�ำคัญของประเทศ โดยพิจารณาบรรจุเป็นนโยบาย
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชือ้ ทัง้ นี้ สศช. ได้ประมวล
สถานการณ์การบริหารจัดการขยะของประเทศ พร้อม
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ สศช.
เสนอ ดังนี้

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ส� า คั ญ ของประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม และควรเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ต่อไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา
ด�าเนินการ ดังนี้
ระยะสั้น เน้นการด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหา
เร่งด่วน อาทิ เร่งส�ารวจสถานที่ทิ้งขยะทั่วประเทศ
ให้มีการด�าเนินการให้ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบ
เฝ้าระวัง และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบก�ากับการขนส่ง
(Manifest system) เพือ่ มิให้มกี ารลักลอบทิง้ กากของ
เสียที่เป็นอันตราย การฟื้นฟูระบบฝังกลบขยะเดิม
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นต้น ทั้งนี้
ทุกจังหวัดควรมีการจัดท�ามาตรการแก้ไขปัญหา
ขยะในระยะเร่งด่วน

ระยะปานกลางและระยะยาว ให้หน่วยงานระดับกระทรวง
จัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ โดยครอบคลุม
แนวทางและมาตรการจัดการขยะในทุกขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และมี ค วามปลอดภั ย จั ด ระบบการรี ไ ซเคิ ล ขยะและสนั บ สนุ น การ
ลงทุนเพื่อจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า กระจาย
ทุกภูมิภาค ผลักดันมาตรการทางภาษี และค่าธรรมเนียม เสริมสร้าง
ความรู้ และระเบียบวินัยแก่สังคม รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล
ต่อไป
จากหลั ก การและแนวทางข้ า งต้ น จ� า เป็ น ต้ อ งมี แ นวทางใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย รวมทัง้ ก�าหนดเป้าหมายพืน้ ทีใ่ นการด�าเนินการอย่างเป็นขัน้
เป็นตอน โดยก�าหนดเป็น Road Map ใน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะเร่งด่วน ด�าเนินการภายใน 6 เดือน โดยเร่งแก้ไขปัญหาการก�าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม
ในพื้นที่วกิ ฤต 6 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม อยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี ปทุมธานี และลพบุรี และน�าร่อง
จัดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมใน 4 จังหวัด 12 พื้นที่ของ อปท.

ระยะปานกลาง ด�าเนินการภายใน 1 ปี ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในพื้นที่ 20 จังหวัด เช่น
จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น ปราจีนบุรี ชลบุรี เป็นต้น

ระยะยาว ด�าเนินการ 1 ปีข้นึ ไป ในการจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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ความสุ ข มวลรวมประชาชาติ :
บทเรี ย นจากภู ฏ าน

นิสวันต์ พิชญ์ดํารง1

เมื่อกล่าวถึงดัชนีวัดความสุขของคน หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศภูฏาน ประเทศเล็กๆ
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสูง แวดล้อมด้วยประเทศมหาอ�านาจอย่างจีนและอินเดีย แต่ประเทศเล็กๆ นี้ กลับมี
แนวคิดทีไ่ ม่เหมือนใคร และเป็นทีก่ ล่าวขานไปทัว่ โลก นัน่ คือ การให้ความส�าคัญกับ “ความสุข” ของคนมากกว่า
ความร�่ารวยสะดวกสบายด้านวัตถุ จนถึงกับใช้ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” เป็นดัชนีวัดการพัฒนาประเทศ
แทน “ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ” ดังที่นานาประเทศใช้กัน เรื่องน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่องราว
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏาน ดังนี้

ความสุขโดยรวมของประชาชน is more important than Gross National
ส�าคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม Product.) และทรงมีพระราชด�าริวา่ ควรใช้
GNH เป็นแนวทางในการวัดผลการพัฒนา
ประชาชาติ

แ น ว คิ ด ค ว า ม สุ ข ม ว ล ร ว ม
ประชาชาติ (Gross National Happiness
: GNH) หมายถึง แนวทางการพัฒนาใน
หลากหลายมิ ติ ที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารร่ ว มกั น สร้ า ง
สมดุลระหว่างความต้องการของสังคมใน
เรื่องความอยู่ดีมีสุขด้านวัตถุและด้านจิต
วิญญาณ อารมณ์และวัฒนธรรม
ทีม่ าของแนวคิด GNH เกิดขึน้ จาก
กษัตริยอ์ งค์ที่ 4 ของภูฏาน Druk Gyalpo ซึง่
ได้ตรัสในปี 1972 ว่า “ความสุขโดยรวมของ
ประชาชนส�าคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ” (Gross National Happiness

ประเทศ โดยหากเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ประเทศระยะ 5 ปีแล้ว ประชาชนไม่มี
ความสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเริ่ ม ต้ น แผน
พั ฒ นาฯ แสดงว่ า แผนพั ฒ นาประเทศ
ประสบกับความล้มเหลว

4 เสาหลักของ GNH

GNH ประกอบด้ ว ยเสาหลั ก
4 เสา ได้แก่
1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อย่างยั่งยืนและเสมอภาค (Sustainable
and Equitable Socio Economic Development) ซึ่งประกอบด้วย 3 โดเมน ได้แก่
มาตรฐานการครองชีพ (Living standards),
การศึ ก ษา (Education) และ สุ ข ภาพ
(Health)
2) การรั ก ษาและส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม (Preservation and Promotion
of Culture) ประกอบด้วย 4 โดเมน ได้แก่

ความหลากหลายและภู มิ คุ ้ ม กั น ทาง
วั ฒ นธรรม (Cultural diversity and
resilience) ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
Community vitality) การใช้เวลา (Time use)
และ ความอยูด่ มี สี ขุ ทางจิตใจ (Psychological
wellbeing)
3) การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Conservation of Environment) ประกอบ
ด้วย 1 โดเมน ได้แก่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมคิ ุ้มกัน
4) การบริหารจัดการทีด่ ี (Good
Governance) ประกอบด้วย 1 โดเมน ได้แก่
การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ขอมูล
ชวนรู
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ดัชนีชี้วัดความสุขของภูฏาน

จาก 4 เสาหลักของ GNH ศูนย์ศกึ ษาภูฏาน
(Centre for Bhutan Studies) ซึ่งหน้าที่เป็นหน่วยงาน
คลังสมองของภูฏาน ได้นา� มาเป็นแนวทางในการจัดท�า
ตัวชี้วัด GNH ในปี 2008 โดยแบ่งออกเป็น 4 เสาหลัก
9 โดเมน 33 ตัวชี้วัด 124 ตัวแปร และให้น�้าหนัก
แต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกัน โดยจะให้น�้าหนักน้อยแก่
ตัวแปรทีใ่ ช้ดลุ ยพินจิ สูง และให้นา�้ หนักมากแก่ตวั แปร
ทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง แต่เมือ่ น�าน�า้ หนักของตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด
ในแต่ละโดเมนมาเฉลี่ยแล้ว น�้าหนักของแต่ละโดเมน
ทั้ง 9 โดเมนจะต้องมีค่าเท่ากัน

คนภูฏานส่วนใหญ่มีความสุขในระดับเล็กน้อย

GNH แบ่งระดับของความสุขออกเป็น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
1) ไม่มคี วามสุข (Unhappy) ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 2) มีความสุขเล็กน้อย
(Narrowly Happy) ได้คะแนนร้อยละ 50 - 65 3) มีความสุขมาก
(Extensively Happy) ได้คะแนนร้อยละ 66 - 76 และ 4) มีความสุขมากทีส่ ดุ
(Deeply Happy) ได้คะแนนร้อยละ 77 ขึ้นไป โดยก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับ
คนที่มีความสุขจะต้องมีคะแนนร้อยละ 66 ขึ้นไป การก�าหนดนโยบาย
เน้นที่การยกระดับความสุขของ Not-yet-happy people และ Unhappy
People ซึ่งส่วนใหญ่ในชนบทจะเป็นผู้ที่มีคะแนนต�่าในด้านการศึกษา
มาตรฐานการด�ารงชีวติ และสมดุลของการใช้เวลา ขณะทีใ่ นเมืองจะเป็น
ผู้ที่ได้คะแนนต�่าในเรื่องที่ไม่ใช่ทางวัตถุ ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน
วัฒนธรรม และสุขภาพทางจิตใจ
การส�ารวจเพื่อเก็บข้อมูลมีการส�ารวจครั้งแรกในปี 2008 และ
การส�ารวจครัง้ ล่าสุด (ครัง้ ที่ 2) ด�าเนินการในปี 2010 มีการสัมภาษณ์ตวั แทน
ทุกพืน้ ทีจ่ า� นวน 7,142 คน จากรายงานล่าสุดปี 2012 พบว่า จ�านวนประชากร
ทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่มคี วามสุข มีจา� นวนร้อยละ 10.4 ระดับมีความสุขเล็กน้อย
มีจ�านวนร้อยละ 48.7 ระดับมีความสุขมาก มีจ�านวนร้อยละ 32.6 และ
ระดับมีความสุขมากที่สุด มีจ�านวนร้อยละ 8.3 และค่าดัชนี GNH มีค่า
เท่ากับ 0.743 ซึ่งหมายถึงประชาชนสามารถบรรลุถึงโดเมนของ GNH
เท่ากับร้อยละ 74.3

องค์ประกอบและการให้น�้าหนักของดัชนี GNH

ที่มา : A Short Guide to Gross National Happiness Index โดย ศูนย์ศกึ ษาภูฏาน
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ร้อยละของ ช่วงคะแนน
ประชากร
(ร้อยละ)
10.4
0 - 49
ไม่มีความสุข
48.7
50 - 65
มีความสุขเล็กน้อย
32.6
66 - 76
มีความสุขมาก
8.3
77 - 100
มีความสุขมากทีส่ ดุ
ระดับความสุข

ที่มา: FAQs on GNH โดย ศูนย์ศกึ ษาภูฏาน

GNH ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรร
งบประมาณและก�าหนดนโยบาย

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

ของภาครัฐ ประกอบด้วยกลไกระดับกรรมการและระดับส�านักงาน ประธาน
กรรมการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการประกอบด้วยวรรคปลัดกระทรวง
ต่างๆ GNHC มีหน้าทีล่ า� ดับความส�าคัญและให้ข้อเสนอแนะโครงการต่างๆ
ให้เป็นไปตามแนวคิด GNH และจัดสรรงบประมาณตามล�าดับความส�าคัญ
รวมทั้งก�าหนดเป้าหมาย ประสานงาน ติดตามและประเมินผลนโยบาย
และแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณและกลัน่ กรองนโยบายของ GNHC ใช้เครือ่ งมือ
Policy and Project Screening Tool ซึง่ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 26 ตัว ซึง่ ก�าหนด
จากกรอบแนวคิด 9 โดเมนของ GNH แต่ละตัวมีคะแนนตั้งแต่ 1-4 โครงการ
ที่ผ่านจะต้องมีคะแนนรวมสูงกว่าระดับ 3 กล่าวคือ จะต้องได้คะแนน
มากกว่า 78 (26x3) จากคะแนนเต็ม 104 (26x4) ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าว
ในการจัดสรรงบประมาณและกลั่นกรองนโยบาย ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ
มีความกระตือรือร้นในการน�าแนวคิด GNH ไปปรับใช้กับการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างมาก
กลไกที่ส�าคัญอีกหน่วยงานหนึ่งได้แก่ ศูนย์ศึกษาภูฏาน (Centre
for Bhutan Studies : CBS) ซึ่งท�าหน้าที่ด้านการสร้างองค์ความรู้และให้คา�

ที่มา: Gross National Happiness Commission

ที่มา: Gross National Happiness Commission
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สัดส่วนประชาชน
แยกตามระดับความสุข ปี 2554

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ GNH หน้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ การจัดท�ำดัชนีช้วี ัด Gross National Happiness Index และท�ำการจัดเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิเพื่อติดตามประเมินผลการด�ำเนินการด้าน GNH โดยการส�ำรวจทุกๆ 2 ปี ซึ่งผลจากการประเมินจะสามารถชี้ให้เห็นถึงประเด็น
ส�ำคัญทีภ่ าครัฐควรก�ำหนดเป็นนโยบายส�ำหรับด�ำเนินการในประชาชนกลุ่มต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขโดยรวมสูงขึน้
อาทิ การเปรียบเทียบผลการส�ำรวจระหว่างประชาชนในเมืองและในชนบท ท�ำให้เห็นว่า ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ
ของคนในชนบท เนื่องจากมีคะแนนตัวชี้วัดด้านมาตรฐานการครองชีพต�่ำมากเมื่อเทียบกับคนในเมือง หรือเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ประชากรที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี และประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่า ที่มาของความสุขของประชากรทั้งสองกลุ่มที่สูงเป็นอันดับ
แรกได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน แต่ที่มาของความสุขในอันดับรองลงมา ประชากรที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี เห็นว่า เป็นเรื่องความ
สัมพันธ์ในครอบครัว ขณะที่ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จะให้ความส�ำคัญกับเรื่องสุขภาพมากกว่า ท�ำให้ภาครัฐสามารถด�ำเนินการ
ในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรภูฏานยังก�ำหนดให้การพัฒนาประเทศต้องเป็นไปตามแนวคิด GNH ท�ำให้แนวทางการ
พัฒนาประเทศตามแนวคิด GNH ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ความสุขในแต่ละโดเมน เปรียบเทียบระหว่างเมืองและชนบท

ที่มา: ศูนย์ศกึ ษาภูฏาน

แหล่งที่มาของความสุข เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุ

ที่มา: ศูนย์ศกึ ษาภูฏาน
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จากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
บางประการ ดังนี้

การเปรียบเทียบความสุขมวลรวมประชาชาติ กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ

ประเทศภูฏาน

ประเทศไทย

1. การเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด 1. วั ด ผลทั้ ง ทางวั ต ถุ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม 1. วัดผลทางวัตถุที่เป็นรูปธรรมเพียงด้านเดียว
ความสุ ข มวลรวมประชาชาติ
และทางนามธรรม ได้แก่ ด้านจิต
และแนวคิดผลิตภัณฑ์มวลรวม
วิญญาณ อารมณ์ และวัฒนธรรม
ประชาชาติ
2. การใช้ GNH เป็นเป้าหมาย การพัฒนา 2. GNP มุง่ ใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพือ่ ให้
ประเทศ ท� ำ ให้ ส ามารถบรรลุ
บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล
เป้ า หมายทั้ ง ตามนโยบายรั ฐ บาล
และความต้องการของประชาชน
2. การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งดั ช นี 1. เน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง 1. เน้นการสร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่าง
ความสุ ข มวลรวมประชาชาติ
ความสุขในด้านวัตถุ และความสุข
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และดั ช นี ค วามอยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
ด้านนามธรรม ได้แก่ จิตวิญญาณ
ร่วมกันในสังคมไทย
อารมณ์ และวัฒนธรรม
2. เก็บข้อมูลเอง ข้อมูลตรงเวลาและ 2. ใช้ข้อมูลจากหน่วยงายอื่น ท�ำให้เกิดปัญหาด้าน
มีความน่าเชื่อถือ
ความล่าช้าในการได้ข้อมูล และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล
3. ใช้ผลการประเมินในการกลั่นกรอง 3. รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี ไม่มีการน�ำไปใช้
นโยบายและจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
3. การเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด 1. เป็นแนวคิดของพระมหากษัตริย์
ความสุ ข มวลรวมประชาชาติ 2. เน้นความสุขจากภายใน
และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ
เพียง
3. ก� ำ หนดในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรภูฏาน มาตรา 9 และ 11.2
4. GNHC ใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่น
กรองงาน/โครงการ และการจัดสรร
งบประมาณ

1. เป็นแนวคิดของพระมหากษัตริย์
2. เน้นการพึ่งตนเอง ความพอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งท�ำให้เกิดความสุขจากภายใน
3. ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย
มาตรา 78 (1) และ 83
4. ไม่มหี น่วยงาน และเครือ่ งมือในการกลัน่ กรองงาน/
โครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บทส่งท้าย
แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างจากแนวคิดอื่น ๆ ที่ใช้ในประเทศไทยอยู่บ้าง แต่ก็นบั ว่าเป็น
แนวคิดหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในหลายด้าน ดังนั้น แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสนใจ
ในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยต่อไป
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ความต่างในความเหมือน
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แนะนํา

โครงการวิจัย

โครงการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

สุภาพร วองวัฒนสิริ*

ก

ารเติบโตสีเขียวของเมืองในบริบทไทย หมายถึง การพัฒนาเมืองที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่สง่ ผลกระทบ จนท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมและสูญเสีย ความสมดุล ในการที่จะค�้าจุ นการด�ารงชี พและสนับสนุนวิถีการด�าเนินชี วิตของประชากรในเมือง
ในทุกสาขาการผลิต โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว ทั้งเมืองขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค ในทุกภูมภิ าค
และเงื่ อ นไขที่ มี ค วามส� า คั ญ ต่ อ ความ
ส�าเร็จและความล้มเหลวในการขับเคลือ่ น องค์ประกอบและตัวชี้วัดการเติบโตสีเขียวของเมือง
การเติบโตสีเขียวของเมือง และจัดท�าข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาเมือง
สู่การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�า
ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
เมืองให้ดขี ึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา

ครอบคลุมถึงการทบทวนแนวคิด
และการด� า เนิ น งาน รวมทั้ ง ดั ช นี ชี้ วั ด
การพั ฒ นาเมื อ งสี เ ขี ย วหรื อ เมื อ งที่ มี
ลักษณะใกล้เคียง เช่น เมืองคาร์บอนต�่า
เมืองน่าอยู่ และเมืองยั่งยืน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อก�าหนดนิยามการเติบโต
สี เ ขี ย วของเมื อ งในบริ บ ทไทย ทบทวน การวิเคราะห์ถอดบทเรียนการเติบโตสีเขียวของเมือง
จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ถอดบทเรียนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองสูก่ ารเติบโต
นโยบายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต
สี เ ขี ย ว การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ถอดบทเรี ย น สีเขียวของเทศบาลน�าร่องจ�านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย (1) เทศบาลต�าบลเวียงพางค�า
ของเมือง/เทศบาลที่มีการด�าเนินงานด้าน จ.เชียงราย (2) เทศบาลต�าบลร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ (3) เทศบาลต�าบลพังโคน จ.สกลนคร
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(4) เทศบาลต�าบลเมืองแกลง จ.ระยอง (5) เทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม (6) เทศบาล
นครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (7) เทศบาลนครพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก และ (8) เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โดยการสัมภาษณ์ทมี ผู้บริหารเทศบาล ศึกษาข้อมูล
การด�าเนินงานโครงการทีป่ ระสบความส�าเร็จ รวมทัง้
จัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้น�าชุมชน/ภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่

ปัจจัยและเงื่อนไขความส�าเร็จ

ในการพั ฒ นาเมื อ งไปสู ่ ก ารเติ บ โตสี เ ขี ย ว
ประกอบด้วย
 ด้านผู้น�าและนโยบาย ผู้น�าหรือทีม
บริหารมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน กล้าตัดสินใจ
และก�าหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการ

พั ฒ นาเมื อ งที่ ชั ด เจน นโยบายมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากการเมืองท้องถิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
กลไกการท�างานของข้าราชการประจ�าทีเ่ ข้มแข็ง มีทมี
งานที่ดี สามารถบูรณาการการท�างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งหรือการมี
ทุนทางสังคมที่แข็งแกร่ง
 ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งาน
จั ด ตั้ ง กลไกในการประสานการท� า งานระหว่ า ง
เทศบาลกับชุมชน จัดสรรงบประมาณด�าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ผู้น�าประเทศหรือรัฐบาลต้องประกาศนโยบายเรื่องการ
เติบโตสีเขียวอย่างชัดเจน อาทิ การประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ แสดง
ถึงการเอาจริงต่อการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง
 จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบาย เพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ และสร้างความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เร่งกระบวนการกระจายอ�านาจและกระจาย
งบประมาณให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.กระจายอ�านาจฯ อย่างแท้จริง
เพื่อให้ท้องถิ่นมีอ�านาจในการตัดสินใจ และมีงบประมาณ
เพียงพอ สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในพื้นที่
ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
 พิ จ ารณาทบทวนนโยบายแบบประชานิ ย ม
ของรั ฐ บาล ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสร้ า งความมั่ น คง
ด้านอาหารระดับชุมชนและครัวเรือน และการเติบโตสีเขียว เพือ่ ไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ ของชุมชน ภาระค่าใช้จ่ายและการด�าเนินงานของท้องถิน่
ท�าให้ชมุ ชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง
ในระยะต่อไป โดยมีแนวทางส�าคัญ ดังนี้

 ภาพรวม อาทิ การตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการกลางขึ้น
มาเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในเรือ่ งการเติบโต
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นโยบายและแผนที่วางไว้อย่างเพียงพอ สร้างมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกด้าน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการด�าเนินงาน
และสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของภาคส่วนต่างๆ เพื่อมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก เพื่อช่วยผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุผล
ส�าเร็จ
ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยง ต่อการพัฒนาเมืองไปสู่การเติบโตสีเขียว
อาทิ การทีภ่ าครัฐมีนโยบาย แต่ขาดแนวทางทีจ่ ะให้ทอ้ งถิน่ น�าไปปฏิบตั ิ ขาด
หน่วยงาน/กลไกรับผิดชอบหลัก ขาดการวัดผลอย่างชัดเจน เครื่องมือทาง
นโยบายทีม่ อี ยูข่ องภาครัฐไม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิภาพในการขับเคลือ่ น
สู่การเติบโต สีเขียวของเมือง ทั้งเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือทาง
กฎหมาย การที่ท้องถิ่นไม่มีอ�านาจในการจัดการปัญหาในพื้นที่ของตนเอง
ได้แบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง และท้องถิ่นขาดการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์
ในระยะยาว รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
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สีเขียวของเมือง สนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่นก�ำหนดนโยบาย การเติบโตสีเขียวของเมืองไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างมาตรการ
ใหม่ๆ ทางการเงินการคลังที่สนับสนุนการเติบโตสีเขียวของเมือง ปรับปรุงและปฏิรูปกฎหมายที่จ�ำเป็น อาทิ กฎหมายผังเมือง และ
ผลักดันให้เกิดเมือง/ชุมชนต้นแบบเมืองสีเขียว เป็นต้น
 ด้านการบริหารจัดการของเสีย อาทิ สร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือนและชุมชนลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการบริโภค
ส่งเสริมให้มีการน�ำของเสียจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ก�ำหนดเป้าหมายและมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจนในการส่งเสริม
การแปรรูปของเสียชุมชนเป็นพลังงาน และลงทุนในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นต้น
 ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง อาทิ ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมือง เร่งแก้ไขปัญหาคาบเกี่ยวและข้อ
ขัดแย้งทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผังเมือง พัฒนาเครือ่ งมือทางกฎหมายในการด�ำเนินการทางผังเมือง และออกระเบียบหรือกฎหมาย
รวมทั้งใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว เป็นต้น
 ด้านการวางผังเมือง อาทิ การออกเทศบัญญัติท้องถิ่น ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ. การผังเมือง เพื่อ
ควบคุมการเติบโตของเมือง วางผังเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ท่ดี ินให้เอื้อต่อการพัฒนา
เมืองสีเขียว และวางผังเมืองที่ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมเมืองและลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
 ด้านคมนาคมขนส่ง อาทิ สนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ พัฒนาและปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งไปสูก่ ารขนส่งทีม่ กี ารใช้พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ใช้มาตรการจูงใจทั้งด้านการเงินการคลัง กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขนส่งทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของเมือง และมีมาตรการดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนให้มากขึ้น เป็นต้น
 ด้านอาคารที่อยู่อาศัย อาทิ สนับสนุนการลดการใช้พลังงานในอาคาร ทั้งของภาครัฐ-เอกชน และที่อยู่อาศัย ปรับปรุง
กฎระเบียบมาตรการทางกฎหมายและการเงิน รวมทัง้ มาตรฐานการจัดการพลังงาน เพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์พลังงานและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในอาคารแต่ละประเภท เป็นต้น
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ของ สศช.

รายงานความเคลื่อนไหว

การขับเคลื่อนแผนพั²นาÏ ©บับที่ 11 ชุดใหม่

ภา

ยหลังประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีค�าสั่งที่ 3/2557 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ชุดใหม่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีนายอาชว์ เตาลานนท์ กรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
การประชุมดังกล่าว สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้น�าเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การ
ปฏิบัติในระยะ 2 ปีแรกหลังจากการประกาศใช้ อาทิ การจัดประชุมหารือหน่วยงานกลางเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การจัดประชุมร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใน 4
ภูมิภาค การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เรื่อง
“การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง” ที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี การจัดประชุมประจ�าปี 2556 ของ สศช. เรื่อง “เส้นทาง
ประเทศไทย...สู่ประชาคมอาเซียน”
นอกจากนี้ ยังได้นา� เสนอความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาส�าคัญ อาทิ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดเพือ่ สนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการเปรียบเทียบการจัดท�าและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของต่างประเทศ เพื่อที่ประชุมรับทราบ ก่อนที่จะน�าเสนอแผนการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย
(1) การศึกษาเพื่อก�าหนดประเด็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในปี 2557 สศช. ได้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์การ
บรรลุเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยน�าความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาใน
แต่ละยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ผลการบรรลุเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค เพือ่ ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานขับเคลือ่ นประเด็นการ
พัฒนาในระยะต่อไปตามล�าดับความส�าคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ และจะจัดส่งให้กบั หน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�าข้อเสนอแนะแนว
ทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญต่างๆ ไปจัดท�าแผนงานหรือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
(2) สร้างความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาทัง้ ในส่วนกลางและระดับพืน้ ทีใ่ นการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยจะร่วม
กับสถาบันภาคเอกชนน�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับส�านักงาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สมัชชาปฏิรปู เดิม) บูรณาการประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมติสมัชชาปฏิรปู
ก่อนร่วมกันผลักดันผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารร่วมกับภาคีการพัฒนาใน 4 ภาค เพือ่ รายงานความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 และระดมความคิดในประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในแต่ละภาค
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วารสาร เศรษฐกิจและสังคม
(3) ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่สาธารณชนในวงกว้าง
(4) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาส�าคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงการประเมิน
บริบทการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาวิจยั เชิงลึกเพือ่ การติดตามประเมินผลและเตรียมการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทัง้ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาโดยใช้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชุดปรับปรุงและตัวชี้วัดใหม่
จากนัน้ ทีป่ ระชุมอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้มคี วามเห็นเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นแผนฯ ระยะต่อไปอย่าง
หลากหลาย อาทิ การศึกษาหาแนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเป็นรายประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้การ
จัดสรรงบประมาณเกิดความเชือ่ มโยงกับผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลความส�าเร็จในการขับเคลือ่ น
ประเด็นการพัฒนาต่างๆ ควรก�าหนดตัวชีว้ ดั ความส�าเร็จให้สะท้อนการพัฒนาอย่างแท้จริงและเชือ่ มโยงระบบตัวชีว้ ดั ร่วม (Joint KPI)
เข้ากับระบบงบประมาณแบบแผนงาน/โครงการ (Program Budgeting) ควรแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญ
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทัง้ ควรให้มกี ารศึกษาเพือ่ วางกลไกและระบบขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตามที่เสนอ รวมทั้งให้น�าความเห็นและข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

48

เมษายน-มิ ถุ น ายน 2557

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

ชุมชนเข้มแข็ง

72

90
71.36

70

69.87

60.89

60

40

65.37

46.38
2550

64

2551

2552

2553

2550

2551

2552

2553

2550
65.76

2554

2555

2555
71.36

ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ครอบครัวมี
ความอบอุ่นเพิ่มขึ้น ขณะที่สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง แต่ยังมีปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศลดลง การมีสุขภาวะค่อนข้างทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีปัญหา
ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และคุณภาพการศึกษาที่ต้องเร่งแก้ไข
สุขภาวะของคนไทยมีระดับการพัฒนาลดลง
การมีสุขภาวะ
เล็กน้อยเหลือร้อยละ 72.03 ปัญหาที่ต้อง
75
เร่งแก้ไข คือความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
73
72.23
และคุณภาพการศึกษา
72.11
72.03

71
70.28

70.42

85
80
75
70
65
60

2550

70.58

2551

2552

2553

2551

2552

2553

2554

70
68.31

68

ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มเป็น
ร้อยละ 68.31 จากการที่สมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ เอาใจใส่ ดูแลกัน
และกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น

64.17

64.18 66.96

63.23

65.17

63.97
63.18

62

63.08

80

50

60
2

3

4

5

2551

2552

70.45

6

2553

2554

60.37
2550

2551

2552

55.7

2553

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ค่าดัชนีลดลง
เหลือร้อยละ 64.69 เป็นผลจากความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและ
ระบบนิเวศที่ลดความอุดมสมบูรณ์ลง

2555
ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ค่าดัชนี
ร้อยละ 55.56 ระดับการพัฒนายังอยู่ในระดับต้องเร่ง
แก้ ไ ข จากปั ญ หา
ความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย

74.95

60

61.65
1

2550

69.85
64.69

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
70

66

2555

75

55

2555

ครอบครัวอบอุ่น

2554

สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศสมดุล

65

65

80.1

ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มเป็นร้อย
ละ 80.10 จากการมีสัมมาชีพเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน
ลดลง เศรษฐกิ จเติบ โตอย่า งมี คุณ ภาพ มี เสถีย รภาพ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น ความยากจนลดลง

71.58 76.92

74.22

60

64

2555

76.73

70

70.02

67

2550

2554

เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม

62

69

66.07

55.73

50

66.49

66
65.76

76.47

70

67.97

68

81.00

80

ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มเป็นร้อย
ละ 81.00 ชุ ม ชนมี ก ารช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล สามารถ
พึ่งตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง

53.75 55.56
2554

2555

ป ที่ 51ฉบั บ ที่ 2 เมษายน – มิ ถุ น ายน 2557

สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
Office of the National Economic and Social Development Board

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ
Office of the National Economic and Social Development Board
962 ¶¹¹¡ÃØ§à¡ÉÁ à¢µ»‡ÍÁ»ÃÒº ¡ÃØ§à·¾Ï 10100
â·Ã. 0 2282 4841-2 â·ÃÊÒÃ 0 2281 9705

ÇÒÃÊÒÃ

เศรษฐกิจและสังคม
ISSN 0125-0892 N E S D B

ความสุข
ของคนไทย
ในครึ่งทาง
แผนฯ 11

ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â 34 ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ...ÁÅ¾ÔÉ·Õè 39 ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÇÅÃÇÁ
15 ¤Ø: ³¤ÇÒÁ·Œ
»ÃÐªÒªÒµÔ :
¡íÒÅÑ§ÇÔ¡Äµ
Ò·ÒÂ¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¤¹áÅÐÊÑ§¤Áä·Â

º·àÃÕÂ¹¨Ò¡ÀÙ¯Ò¹

