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คํานํา 
   เรื่อง  “ความมั่นคงของมนุษย”  แมมีการกลาวถึงในทางวิชาการกวาทศวรรษมาแลวก็
ตาม แตกนั็บวาเปนเรื่องใหมในทางปฏิบตัิ  เนื่องจากยังมไิดมีการจัดทําเปนมาตรฐานและตัวช้ีวัด   หรือ
ขอกําหนดแนวทางปฏิบัตโิดยตรง  คงมีเพียงการดําเนนิงานในสวนท่ีเกี่ยวของเปนเรื่อง ๆ  เชน เรื่อง
สิทธิมนุษยชน เรื่องการแพรของส่ือลามก และเรื่องการคามนุษยเปนตน  ซึ่งแตละเรือ่งมักมีขอกําหนด
กฎหมายกํากบัโดยตรง แตหลายเรื่องไมมีเสนแบงที่ชัดเจน  การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวดั
ความมั่นคงของมนุษยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จึงเปนการบกุเบิกทั้ง
เชิงวิชาการและการปฏิบตัิในเรื่องนี้ไปพรอม  ๆ  กัน 

   เอกสารรายงานฉบับนี้เปนผลจากการรวบรวมและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ   การ
กําหนดกรอบแนวทางการศกึษา  การระดมความคิดเห็นจากผูที่เกีย่วของในระดับจงัหวัดที่เปนตวัแทน
ของภาครวม 8 จังหวัด  และการสรุปกลัน่กรองภาพรวมของทุกจังหวัดโดยเวทรีะดับภาคทั้ง 4 ภาค  
จากนั้นนํามาปรับแกไขใหเขากับสาระและระเบยีบปฏิบตัิ  โดยเวทีขาราชการจากหนวยงานทุกหนวยที่
เกี่ยวของ  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย แลวจึงนํามาทดสอบเครื่องมอืและ
หาคาความเชื่อมั่น  ประกอบกับประเมินระดับความจําเปน  และสถานภาพความรนุแรงรายตวัช้ีวัดของ
เครื่องมือดังกลาว  เพื่อนําเสนอใหผูที่อยูในแวดวงที่เกีย่วของทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ  ไดแสดง
ความคิดเห็น  ในประเด็นความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและอนาคต ตลอดจน
นโยบายและยทุธศาสตรของประเทศในเรื่องนี้  เพื่อจะไดนําเสนอรัฐบาลวนิิจฉัยสั่งการใหกระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยและหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ นําไปสูการปฏิบัติตอไป  

   คณะผูดําเนินการใครขอขอบพระคุณ  บรรดาผูเขารวมสมัมนาทั้ง 8 จังหวัด  กวา 250
ทาน ผูเขารวมสัมมนาระดบัภาคทั้ง 4 ภาค กวา 240 ทาน ผูแทนหนวยงานระดับกองและสํานักของ
กระทรวงฯ กวา 70 ทานทีร่วมปรับแก ผูแทนกระทรวงและบุคคลภายนอกทีร่วมประเมินหาคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือราว 240 ทาน และประชาชนใน 4 ภาครวมอกีราว  1,600 ทาน ทีร่วมประเมิน
สถานภาพความรุนแรง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,400 ทานไว และขอขอบพระคณุทานผูเขารวมสัมมนา 
ในวนัที่ 1 และ 3 กันยายน 2547 จํานวน 376 ทานท่ีมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการใหขอคิดเห็นที่เปน
คุณประโยชนตอการพัฒนาเครื่องมือชุดนี ้   
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บทที่ 1 
สาระสําคญัของโครงการ 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
  ตามพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545 กําหนดใหกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรม 
และความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคณุภาพและความมั่นคงในชวีิต สถาบันครอบครัว
และชุมชน ซ่ึงเปนเรื่องคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่วกับความมัน่คงของ
มนุษย  ทั้งนี้การที่มนุษยจะมีความมั่นคงในชีวิตไดจะตองไดรับหลักประกันดานสทิธิ ความปลอดภัย การ
สนองตอความจําเปนขั้นพืน้ฐาน ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศกัดิ์ศรี และไดรับโอกาส
อยางเทาเทยีมกันในการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ 
  ในการสรางหลักประกันของความมั่นคงในชีวิตของมนษุยดังกลาว จําเปนตองมี
มาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย เปนเครื่องมือที่สําคัญในการประเมินและติดตามการพัฒนา
ในดานตาง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากความมั่นคงของมนุษยแตละดาน มีหนวยงาน
รับผิดชอบแบบแยกสวน และขาดการบูรณาการเกีย่วกับมาตรฐานและตวัช้ีวดัใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาสังคมและสรางความมั่นคงของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะที่เปนกระทรวงหลักใน
การทําหนาที่ดงักลาว จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนทีจ่ะตองดําเนินการศึกษา เพื่อกําหนดหรอืสราง
มาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย เพื่อนําไปสูการพฒันาและจัดทาํมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ดังกลาวอยางบูรณาการ โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตฉิบับที่ 9 คือ การเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภมูิปญญาและการเรียนรู และสังคม
สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ตลอดจนมีความเหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งในแนวคณุภาพชวีิต และ
แนวภาวะคกุคามทางสังคม สําหรับเปนแนวทางและเกณฑใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนนิการให
ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ไดรับหลักประกันดานสิทธิ ความปลอดภัย และตอบสนองตอความ
จําเปนขั้นพืน้ฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือใน
การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาประเทศดานสังคมอีกดวย 
 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 1-2

1.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
  1) เพื่อศึกษาและประเมนิมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
  2)  เพื่อพัฒนาและจัดทํามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
  1) จัดทํากรอบแนวทางการศึกษา แผนการดําเนินโครงการ กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานศึกษา และ พัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 
  2) ศึกษาและประมวลมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษย ทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ  ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของมาตรฐานที่รวบรวม 
   (1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน ทั้งปรัชญาดานตะวนัตก และ ตะวนัออก 
   (2) รวบรวมมาตรฐานและตัวช้ีวดัที่มีทั้งในประเทศและตางประเทศ ในขอบ 
เขตความมั่นคงของมนุษย ซ่ึงประกอบไปดวย สุขภาพ อาหาร การศึกษา ศาสนาและความเชื่อ ทีอ่ยูอาศัย 
ส่ิงแวดลอม บคุคล ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ และการเมือง 
   (3) รวบรวมมาตรฐานและตวัช้ีวดัอื่น ๆ ทีม่ีอยูนอกเหนอืจากขอบเขตในขอ (1) 
และ (2) พรอมทั้งวิเคราะหและประเมนิความเหมาะสม 
  3) เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและจัดเวทีระดมความคดิเห็น เกี่ยวกบักรอบมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตคนไทย และวสัิยทัศนการพัฒนาประเทศตาม
แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภมูิปญญา และการเรียนรู 
และสังคมสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน ทั้งในแนวภาวะคุกคามทางสังคม และแนวคณุภาพชวีิต โดย
จัดใน 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวดั 
  4) จัดทํารางกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยในภาพรวม ซ่ึงบูรณาการ
จากมาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยที่ศกึษาและประเมินไวตามขอ 2) และผลจากการเก็บ
รวบรวมขอมลู เวทีระดมความคิดเห็นตามขอ 3)  
  5) นํารางกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยทีจ่ัดทําขึน้ไปดําเนินการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของใน 4 ภาค ๆ ละ 1 คร้ัง ผูเขารวม
สัมมนาอยางนอย 50 คนตอคร้ัง  
  6) ประมวลผลจากการศึกษา จัดทํารางมาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย ทั้ง
ในแนวภาวะคกุคามทางสังคม และแนวคณุภาพชีวติ  
  7) ศึกษา และประเมินความสอดคลองเหมาะสมของนโยบายและยุทธศาสตรของ
ประเทศภายใตกรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยทีจ่ัดทําขึ้น 
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  8) ศึกษา ประเมินและเสนอแนะบทบาทและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ภายใตกรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยทีจ่ดัทําขึ้น 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  เนื่องจากยังไมมีผูใดศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยสําหรับประเทศ
ไทยมากอน กรอบแนวคิดในการศึกษาจึงแบงออกเปน 3 สวน คือ 
  1) แนวคดิเกีย่วกับความมั่นคงของมนุษย ซ่ึงในเบื้องตนไดยดึตามขอบขายของ
หนวยงาน โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ซ่ึงกําหนดองคประกอบไว 7 ดาน ไดแก (1)ดาน
เศรษฐกิจ  (2)ดานอาหาร  (3)ดานสุขภาพ  (4)ดานสิ่งแวดลอม  (5)ดานบุคคล  (6)ดานชุมชนและ  (7)ดาน
การเมือง  แตเนื่องจากขอบขายดังกลาวยังขาดความครอบคลุม จึงไดใหความสําคัญไว ไดแก  (1)ดาน
การศึกษา  (2)การศาสนาและความเชื่อ  (3)ดานครอบครัวและ  (4)ดานชุมชน  ดังนั้นจึงไดเพิ่มเติม
ขอบขายดังกลาวใหครบถวนรวมเปนทั้งหมด 11 ดาน  ทัง้นี้โดยพจิารณาแตละดานจาก 3 ประเดน็ คือ (1)
ความปลอดพนจากความตองการ  (2)โอกาสที่เทาเทียมกัน  (3)ความปลอดพนจากความกลัว  กบั 2 มิติ 
คือ  (1)มิติจากปจจัยภายนอกตัวมนษุยและ  (2)มิติจากปจจัยในตัวของมนุษยเองดวย 
  2) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการจดัทํามาตรฐานและตัวช้ีวัดซึ่งเปนประเด็นดาน
ระเบียบวิธี (Methodology) ในกระบวนการศึกษาและพิจารณาเครื่องมือดังกลาว 
  3) นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและแนวคิดที่เกี่ยวของจากผูแทนหนวยงาน ผูแทน
องคกรเอกชน และองคกรประชาชนในฐานะผูมีประสบการณและมีผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการมีสวนรวม 
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 ดังนั้น กรอบแนวคิดในการศกึษาจึงอาจแสดงตามแผนภมูิที่ 1-1 และตารางที่ 1-1 ดังนี้ 
 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดระดับสากล    1.ความมั่นคงดานสุขภาพ 
     
ปรัชญา/นโยบาย/แผน ระดับชาติ  มาตรฐาน  2.ความมั่นคงดานอาหาร 
     
นโยบาย/แผนระดับกระทรวง    3.ความมั่นคงดานการศึกษา 
  ความม่ันคง   

ความคิดเห็นจากเวทีสัมมนา  ของ  4.ความมั่นคงดานที่อยูอาศัย 
  มนุษย   

ความคิดเห็นของ จนท.กระทรวงฯ    5.ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม 
     
ความคิดเห็นของ จนท.ปฏิบัติในพื้นที่  ตัวชี้วัด  6.ความมั่นคงดานศาสนาและความเชื่อ 
     
ความคิดเห็นของ ชุมชน/องคกรชุมชน    7.ความมั่นคงดานบุคคล 
     
ความคิดเห็นของ องคกรพัฒนาเอกชน    8.ความมั่นคงดานครอบครัว 
     
สถานการณดานความมั่นคงของมนุษย    9.ความมั่นคงดานชุมชน 
     
    10.ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ 
     
    11.ความมั่นคงดานการเมือง 
     

แผนภูมิท่ี 1-1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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ตารางที่ 1-1  กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 
กลุมตัวชี้วัดความมัน่คงของมนุษย 

(ท้ังภายนอกและภายในตน) 
 
 

องคประกอบ
ดานสาขาที่
พิจารณา 

 
 
 

ขอบขายความหมาย 
ความปลอดพน
จากความตองการ 
(Freedom from 
Want) 

โอกาสที่เทาเทียม  
(Equal 
Opportunity) 

ความปลอดพนจาก
ความกลัว 
(Freedom from 
Fear) 

1. สุขภาพ สุขภาวะดานรางกาย จิต และวิญญาณ จากบริการดานปองกัน 
สงเสริม รักษาและฟนฟู 

   

2. อาหาร สิ่งที่มนุษยจําเปนตองบริโภค (ดื่มกิน) เพื่อการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 

   

3. การศึกษา การเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในทุกรูปแบบ 
ครอบคลุมองคความรู และขอมูลขาวสารที่จําเปนตองรับรู
และเขาใจ เพื่อการดํารงชีวิตและปราศจากการครอบงํา 

   

4. ศาสนาและ 
ความเช่ือ 

การดํารงชีวิตของมนุษยโดยมีหลักธรรม คําสอน ที่มนุษย
ยึดถือ ศรัทธา และปฏิบัติตามทั้งดานกฎเกณฑ และดาน
พิธีกรรม โดยปราศจากการครอบงํา 

   

5. ที่อยูอาศัย การใชชีวิตสวนตัวในอาคารหรือสิ่งกอสราง ที่มีความมัน่คง 
และปลอดจากการไลร้ือ ไลออก หรือการเวนคืนที่ไม
เหมาะสม 

   

6. สิ่งแวดลอม ความสัมพันธที่ตองเกี่ยวของกับธรรมชาติที่แวดลอม และ
เปนผลตอการดํารงชีวิต ไดแก ดิน น้ํา อากาศ และธรรมชาติ 
สวนอื่น ๆ ที่ตองปลอดจากสิ่งปนเปอน และปลอดจากการ
ถูกทําลาย 

   

7. บุคคล ความปลอดภัยจากความรุนแรงทางกายภาพ และภัยคุกคาม
จากทั้งปจจัยภายนอก และภายในตนเองที่มีตอบุคคล 

   

8. ครอบครัว การมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกคู และเลือกมีทายาทดวย
ความพึงพอใจรวมกัน ทั้งนี้ตางฝายตางมีหนาที่อันเหมาะสม
ที่พึงปฏิบัติตอกัน และปลอดจากการคุกคาม ครอบงําจาก
สมาชิกในครอบครัว 

   

9. ชุมชน การที่มนุษยสามารถดํารงอยูในกลุมคน ซึ่งมีการติดตอกัน
ตอเนื่อง โดยคงอัตตลักษณของตน มีสิทธิ โอกาส และ
ศักดิ์ศรี ตลอดจนปลอดจากภาวะคุกคาม ครอบงํา และการ
แกปญหาอยางสันติวิธี 

   

10. เศรษฐกิจ การใชชีวิตของมนุษยในกิจกรรมดานการผลิต การบริโภค 
การจําแนกแจกจาย การออม และการลงทุนที่ตองสามารถ
เขาถึงความตองการ และโอกาสที่เทาเทียมกัน 

   

11. การเมือง  การดํารงชีวิตในสังคมโดยมีสิทธิ โอกาส และศักดิ์ศรีในการ
เขาถึงอํานาจ การตัดสินใจ และการรับผลประโยชน
สาธารณะ โดยปลอดจากการคุกคาม ครอบงําจากผูมีอํานาจ 
และอิทธิพลอื่น ๆ  
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1.5 นิยามศพัทท่ีใชในการศึกษา 
  1. มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ขอกําหนดเรื่องใดเรือ่งหนึ่งเกีย่วกบัคุณสมบัติเทคนิค 
วิธีการ ขั้นตอน การดําเนินงาน ตลอดจนการปฏบิัติและการบรกิารที่ถือเปนเกณฑทัว่ไปทีไ่ดรับการ
ยอมรับในการนําไปเปนกรอบการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ และการอางอิงเทยีบเคียงได 
  2. ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง คําอธิบายเชิงขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรม ที่มี
กระบวนการเก็บที่เปนวิทยาศาสตร และมีความนาเชื่อถือ เพื่อบงบอกถึงลักษณะที่สําคัญของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะแปรผันไมหยุดนิ่ง วาสภาพแทจริง ณ เวลาหรือสถานการณหนึง่เปนเชนใด ตลอดจน
สามารถอธิบายไดวาผลของสภาพที่แทจริงนั้นจะกอผลกระทบเชนใด 
  3. ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชนไดรับ
หลักประกนัดานสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตอความจําเปนพืน้ฐาน สามารถดํารงชีวติในสังคม
ไดอยางมีศกัดิศ์รี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพฒันาศักยภาพของตนเอง (เอกสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย :  ปรับจากนิยามในแผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่  4  ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) 
  4. ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ  (Human Security in Health Aspect) หมายถึง 
การที่มนุษยมสุีขภาวะทั้งดานรางกาย (Physical) จิตใจ (Mental) และจติวิญญาณ (Spiritual) โดยพจิารณา
จากการเขาถึงบริการสาธารณสุข ทั้งดานปองกันโรค สงเสรมิสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ 
  5. ความมั่นคงของมนุษยดานอาหาร (Human Security in Food Aspect) หมายถึง ส่ิงที่
มนุษยจําเปนตองบริโภคเพื่อการดํารงชีวิต อยางเพียงพอ เหมาะสม มีประโยชน และปราศจากโทษ 
  6. ความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา (Human Security in Education Aspect) 
หมายถึง การเขาถึงบริการดานการศึกษาพืน้ฐานของรัฐในทุกรูปแบบ (ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย) โดยครอบคลุมองคความรูและขอมูลขาวสารที่มนุษยจําเปนตองรับรูและเขาใจ เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางสอดคลองกับความสามารถในการรับรูขอมูลของกลุมเปาหมาย โดยปราศจากการครอบงํา 
  7. ความมั่นคงของมนุษยดานศาสนาและความเชื่อ (Human Security in Religion and 
Belief Aspect) หมายถึง การดํารงชีวิตของมนุษยโดยมีหลักธรรม คําสอน ที่มนษุยยดึถือ ศรัทธา และ
ปฏิบัติตาม ทั้งดานกฎเกณฑและดานพิธีกรรม โดยปราศจากการครอบงํา 
  8. ความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัย (Human Security in Housing Aspect) 
หมายถึง การที่มนุษยสามารถใชชีวิตสวนตัวในอาคารหรือส่ิงกอสราง ที่มีความมั่นคง และ ปลอดจากการ
ไลร้ือ ไลออก หรือการเวนคืนที่ไมเหมาะสม 
  9. ความมั่นคงของมนุษยดานสิ่งแวดลอม (Human Security in Environment Aspect) 
หมายถึง สภาพของความสัมพันธ ที่มนุษยตองเกีย่วของกับธรรมชาติที่แวดลอม และเปนผลตอการ
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ดํารงชีวิต ไดแก ดิน น้ํา อากาศ และธรรมชาติสวนอื่น ๆ ทั้งนี้ ธรรมชาติที่แวดลอมดงักลาวตองปลอดจาก
ส่ิงปนเปอน และปลอดจากการถูกทําลาย 
  10. ความมั่นคงของมนุษยดานบุคคล (Human Security in Personal Aspect) หมายถึง 
ความมั่นคงปลอดภัยจากความรุนแรงทางกายภาพ และภยัคุกคามจากปจจยัทั้งปวงที่มีตอบุคคล ไดแก 
การประทุษราย อาชญากรรม การทํางาน อุบัติเหตุ และภัยคุกคามตอตนเอง เชน การทํารายเด็ก การขมขืน 
การทรมานรางกาย การใชสารเสพติด และการฆาตัวตาย (ภยัคุกคามตอตนเอง) ฯลฯ เปนตน 
  11. ความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัว (Human Security in Family Aspect) 
หมายถึง การที่มนุษยมีสิทธแิละความชอบธรรมตามกฎหมายของบุคคลในการตัดสนิใจเลือกคู และเลือก
มีทายาทดวยความพึงพอใจรวมกัน  ทั้งนี้ตางฝายตางมีหนาที่อันเหมาะสมที่พึงปฏิบัติตอกัน โดยมกีารให
คําปรึกษาแนะนําทั้งกอน ระหวาง และภายหลังการครองคู ในกรณีทีม่ีปญหาอันเกดิจากความขัดแยงกนั 
ยอมมีสิทธิรับคําปรึกษา แนะนํา และความชวยเหลือจากหนวยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใหเกิดความ
มั่นคงในครอบครัว ในฐานะที่เปนสถาบนัพื้นฐานของสังคม และการปลอดจากการคุกคาม ครอบงําจาก
สมาชิกในครอบครัว 
  12. ความมั่นคงของมนุษยดานชุมชน (Human Security in Community Aspect) 
หมายถึง การที่มนุษยสามารถดํารงอยูในกลุมคนแหงหนึ่งแหงใด ซ่ึงมีการติดตอสัมพันธกนัในชวง
ระยะเวลาที่ตอเนื่อง โดยการดํารงอยูนั้นสามารถคงความเปนอัตตลักษณของตน มีสิทธิ โอกาส และ
ศักดิ์ศรี ตลอดจนปลอดจากภาวะคุกคามและครอบงําจากสมาชิกชมุชน กรณมีีความขัดแยงใชการ
แกปญหาอยางสันติวิธี 
  13. ความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกิจ (Human Security in Economic Aspect) 
หมายถึง สภาพการใชชีวติของมนุษยในกจิกรรมดานการผลิต การบริโภค การจําแนกแจกจาย การออม
และการลงทุนที่ตองสามารถเขาถึงความตองการ และโอกาสที่เทาเทียมกัน  
  14. ความมัน่คงของมนษุยดานการเมืองและการปกครอง หมายถงึ (Politic and 
Administration Security) หมายถึง การที่มนุษยสามารถดํารงชีวิตในสังคมโดยมีสิทธิ โอกาส และ
ศักดิ์ศรีในการเขาถึงอํานาจ การตัดสินใจ และการรับผลประโยชนสาธารณะ โดยปลอดจากการคกุคาม 
ครอบงําจากผูมีอํานาจและอทิธิพลอ่ืน ๆ  
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 1.6 แผนการดําเนินงาน  
 
ตารางที่ 1-2 แสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมและระยะเวลาศึกษาตามแผน 

กิจกรรม เดือน 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.วางแผนดําเนินการ และ นําเสนอรายงานขั้นตน 
(Inception  Report) 

     

2.ทบทวนและรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ       
3.จัดเตรียมเครื่องมือและประชุมผูเกี่ยวของเพื่อกําหนด
กรอบการศึกษาและปรับปรุงตัวช้ีวัด 

     

4.การระดมความคิดเห็นตอกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัด
ความมั่นคงของมนุษย ระดับจังหวัด  (8 จังหวัด) 

     

5. การประชุมรับฟงความคิดเห็นระดับภูมิภาค (4 ภาค)      
6. การรวบรวมขอมูลภาคสนามแตละภาคและราย
จังหวัดใน 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด 

     

7.ประมวลผลขอมูล      
8.จัดทําและเสนอรายงานฉบับกลาง (Interim Report)      
9.สัมมนารับฟงความคิดเห็นดานวิชาการ       
10.จัดเตรียมรางรายงานฉบับสุดทาย       
11.นําเสนอรางรายงานฉบับสุดทาย (Draft Final Report)      
12.ปรับแกรายงานฉบับสุดทาย      
13.สงรายงานฉบับสุดทาย (Final Report)       
      

สงรายงานขั้นตน (Inception Report)      
สงรายงานฉบับกลาง (Interim Report)      

สงรางรายงานฉบับสุดทาย (Draft Final Report)      
สงรายงานฉบับสุดทาย (Final Report)      
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1.7   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1) มาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยสําหรับประเทศไทยที่เหมาะสมกบัวิถี
ชีวิตคนไทย ในแนวคุณภาพชีวิตและแนวภาวะคุกคามทางสังคม 
  2) รายงานการศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยเชิงนโยบายและยทุธ
ศาสตรของประเทศ และเชิงบทบาทและภารกิจของกระทรวง 
  3) รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง รูปแบบการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัที่จัดทาํขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชเปนพื้นฐานการจัดทํามาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 
  การพิจารณา เร่ือง “ความมั่นคงของมนุษย” ในความหมายที่มีหนวยวิเคราะหเปน “ตัว
บุคคล” มิใชเปนระดับรัฐตามแนวคดิเดิม       เปนผลจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ที่
เนนดานการพฒันาสังคม และยึดคนเปนศนูยกลาง        ซ่ึงในระยะแรกที่ใชแนวคดินี้ไดใหความสนใจ
กับเรื่องคุณภาพชีวิต โดยมีการจัดทําตวัช้ีวัดเพื่อใชประเมินผลการพิจารณา ตั้งแต พ.ศ.2525 เปนตนมา 
และตอมาไดใหความสําคัญกับเรื่องการพฒันาแบบยัง่ยนืโดยไดมีการจัดทําตัวช้ีวัดเชนเดียวกนั   ตอมา
เมื่อโลกอยูในสภาพที่เปนโลกาภิวัตนมากขึ้น ความซับซอนของการพัฒนาก็มากขึ้นดวย  การมองการ
พัฒนามนุษยดานคุณภาพชีวติซึ่งเปนดานบวกอาจไมเพยีงพอและไมครอบคลุมสภาพที่เปนจริง จงึไดมี
การพิจารณามนุษยในดานทีถู่กกระทํา เชน ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ  การขาดความเสมอภาคในโอกาส  
ความยากจนอนัเกิดจากโครงสรางของสังคมไปจนถึงการถูกละเมิด  ถูกครอบงํา  และถูกทําราย  เปนตน 
  ดังนั้นในการพิจารณากรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยคร้ังนี้ จงึควร
ทบทบทวนแนวคิดที่สัมพนัธกัน 4 เร่ือง ไดแก 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา และคณุภาพชวีิต  2) แนวคิด 
เร่ืองความมั่นคงของมนุษย  3) แนวคดิเรือ่งมาตรฐานและตัวช้ีวัด และ4) การบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและคุณภาพชีวิต 
 2.1.1 ทฤษฎีการพัฒนาตะวนัตก  
  แนวคดิทฤษฎแีละตัวแบบการพัฒนาทั้งหลายที่ใชกันในโลกเกือบทั้งหมด   เปนแนวคิด
ของนักวิชาการประเทศตะวนัตก และผูที่ทํางานใหกับหนวยงานขององคการสหประชาชาติ  เปนสวน
ใหญ และในการจัดแบงกลุมทฤษฎีการพฒันาเหลานัน้ ซ่ึงเปนเรื่องยากที่จะจัดไดอยางชัดเจนโดยไมทับ
ซอนกัน ไดมกีารจัดโดยใชมิติตาง ๆ หลายมิติ แตทีง่ายคือการจัดแบงเปน 2 กลุมไดแก แนวคิดกระแส
หลักและแนวคิดกระแสรอง ซ่ึงมีสาระสําคัญของแนวคดิโดยสังเขปดงันี้ 
  กลุมแรกมีพื้นฐานแนวคิดมาจากวิชาเศรษฐศาสตรสํานักคิดนานาชาติเสรีนิยม (Liberal 
Internationalist School) ซ่ึงใชประโยชนตัง้แตหลักการของอดัม สมิธ (Adam Smith) ในหนังสือ The 
Wealth of Nations (1776) เกี่ยวกับความมัง่คั่งของประเทศอันเกิดจากการคาและการลงทุนกับ
ตางประเทศ และขยายแนวคิดไปสูหลักการผลิตสินคาบริการ  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะดานที่เนน
ประสิทธิภาพตามหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในทฤษฎีของเดวดิ ริคาโด (David Ricado) ไป
จนถึงแนวคิดทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจตางๆ และทฤษฎีภาวะความทันสมยัในศตวรรษที ่ 20
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โดยเฉพาะชวง ค.ศ. 1950 ถึง 1970 เชนเรือ่งขั้นตอนการพัฒนาประเทศของ Walt W.Rostow แนวคิดเรื่อง
การไหลรินของการพัฒนาจากประเทศร่ํารวยสูประเทศยากจน (Trickle down effects) และแนวความคิดที่
สนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในสํานกัคิดเศรษฐศาสตรยุคใหม (Neo-classical School ) 
อีกจํานวนมาก 

  สวนกลุมหลังซึ่งเปนแนวคิดกระแสรอง ไดมองการพัฒนาอยางรอบดานทั้งแงบวกและ
ลบ หรือที่เรียกวาวัตถุนิยมวิภาษวิธี (Dialectic materialism)  เร่ิมตั้งแตแนวคิดของกลุม    มารกซิสต 
(Marxist)เปนแนวความคิดพื้นฐาน   แนวคิดทฤษฎีพึ่งพา (Dependency theory) ตัวแบบศูนยกลางความ
เจริญ และทฤษฎีระบบโลก (The central-periphery model and world systems theory) การศึกษาที่สําคัญ
อีกสวนหนึ่งเปนแนวคิดของกลุมนักเศรษฐศาสตรการเมืองนานาชาติ (International political economy: 
IPE) ซ่ึงเขามามีบทบาทนําเสนอความเห็นเชิงวิพากยในชวงทศวรรษที่ 1970 – 1980 โดยนักวิชาการใน
ประเทศยุโรปและกลุมประเทศโลกที่สาม เชน วลาดิเมียร แอล เลนิน (Vladimir I. Lenin), เจ.ที.คอฟโลส
กี้ (J.T. Kozlowski), เฟอรนันโด เฮนริค คารโดโซ (Fernando Henrique Cardoso), แองโก ฟาเลทโต 
(Engo Faletto), ทีโอโทนิโอ โด  แซนโต (Teotonio Dos Santos), อองเดรย จี แฟรงค  (Andre G. Frank), 
โจฮัน กัลตุง (Johan Gultung) , ปเตอร อีวานส (Peter Evans) และ แฟรงค ทักเวล (Frank Tugwell) เปน
ตน 

  นอกจากนี้ ยงัรวมถึงแนวความคิดภายหลังสงครามเย็นของนักวิชาการในชวงทศวรรษ 
1990 ที่เนนความสําคัญของทฤษฎีโลกาภวิัตน นําโดย Susan Strange และ Barry Gills ซ่ึงใหแงมุมการ
วิเคราะหใหม ๆ ที่เรียกวาเปนประเด็นทางเศรษฐศาสตรการเมืองยุคใหม (New political economy) 
ตลอดจนแนวคิดของนักปฏบิัติการพัฒนาในยุคเดียวกนักับ Strange และ Gills ที่ใหความสําคัญกับเรื่อง
การพัฒนาแบบยั่งยืนโดยนกัพัฒนาดานสิง่แวดลอม (Environmentalists) การเคลื่อนไหวเพื่อปกปองสตรี 
(The women’s movement) การเสริมสรางพลังเขมแขง็ขององคกรประชาชนและชุมชน (Community 
empowerment) การธํารงรักษาสิทธิมนุษยชน (Human rights advocates) และสุดทายคือ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษย (Human security) 

 
 2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
  ในกระบวนการพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีทัง้กระแสหลัก และกระแสรองดังกลาวแลว
ขางตน ไดมีนกัวิชาการและนักปฏิบัติการพัฒนาอีกสวนหนึ่งที่มุงใหความสําคัญกับการตรวจสอบติดตาม
และประเมนิผลการพัฒนาโดยการสรางเครื่องมือขึ้นมาวดัและสรุปผลการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา
ในโลกตลอดมา บรรดาเครื่องมือตรวจสอบสวนใหญอยูในรูปตวัช้ีวัดการพฒันา (Development 
indicators) ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก  และมกัสอดคลองกับแนวคดิการพัฒนาแตละแนวคิดดวย นบัตั้งแต
ตัวช้ีวดัดั้งเดิม คือผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) และอัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปจนถึง
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ตัวช้ีวดัในดานปญหาจากการพัฒนา เชน ความยากจน ซ่ึงนิยมใช Lorenz Curve และ Gini Coefficient 
ตลอดจนตัวช้ีวัดการพฒันาในยุคตอ ๆ มาที่สัมพันธกับแนวคิดการพัฒนาแตละแนวคิด เชน แนวคิดการ
พัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลาง แนวคดิการพัฒนาแบบยั่งยืนและแนวคดิเกีย่วกับการโครงขายการคุมครอง
ทางสังคม (Social safety Net) เปนตน  ตัวช้ีวัดหรือเครื่องมือตรวจสอบผลการพัฒนาที่มีจํานวนมากเหลานี้
พบวามักเกี่ยวของหรือมีพื้นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต (Quality of life) เปนสวนใหญ ทั้งนี้
ดังจะเห็นวา นอกเหนือจากนักวิชาการและนักปฏิบัติการพัฒนาโดยทั่วไปแลว หนวยขององคการ
สหประชาชาติหลายองคกรเองก็ไดใหความสําคัญกับการประเมินผลการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตเชนกัน 
เชน UNESCO (1981) ไดกําหนดองคประกอบคุณภาพชีวิตไว 7 ดาน ไดแก 1) อาหาร  2) สุขภาพ  3) 
การศึกษา  4) ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 5) ที่อยูอาศัยและการตั้งถ่ินฐาน  6) การมีงานทํา  และ 7) คานิยม  
ศาสนา  จริยธรรม กฎหมาย และปจจัยดานจิตวิทยา  และ ESCAP (1990) ก็ไดกําหนดตัวแปรที่ใชวัด
คุณภาพชีวิตไว 7 ดานเชนกัน คือ  1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  2) สุขภาพ   3) ชีวติการทํางาน  4)ชีวิต
ครอบครัว  5) ชีวิตการใชสติปญญา   (Intellectual life)  6) ชีวิตชุมชน และ  7) สภาพแวดลอมทางกายภาพ  
สําหรับ UNDP  ซ่ึงไดใหความสําคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่เนนมนุษยเปนศูนยกลางไดจัดทํารายงานที่ช่ือ
วา Human Development Report  ตั้งแตป 2533 เปนตนมา  และในระยะหลังตั้งแตป 2542-2544   ก็ไดจัดทํา 
“รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย” โดยเฉพาะอีก ในเอกสารดังกลาวไดใชตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตเปน
เครื่องมือประเมินสถานภาพการพัฒนา ที่ทําใหเห็นรูปธรรมไดชัดเจนมากกวาในอดีต ภายใตช่ือวา “ดัชนี
ความกาวหนาของคน” (Human Achievement Index : HAI) ซ่ึงใช 8 องคประกอบไดแก  1)  สุขภาพ  2)  
การศึกษา  3)  การทํางาน  4) รายได  5) ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม  6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน  7) การ
คมนาคมและการสื่อสารและ  8) การมีสวนรวม   
  กลาวโดยสรุปก็คือ  ในชวงเวลาที่มีการนําเสนอและปรับปรุงแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศตั้งแตยุคแรก ๆ จนถึงยุคหลังภาวะความทันสมัย (Post modernism) การสรางเครื่องมือเพื่อ
ใชตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาไดเปนไปในลักษณะที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในแตละชวงสมัย สําหรับตวัช้ีวัดเกี่ยวกับคณุภาพชวีิตนั้น นับวาไดรับความสนใจ และมีการนําเสนอโดย
นักวิชาการ นกัปฏิบัติการพฒันาและหนวยงานดานการพัฒนาจํานวนมาก ในลักษณะและทิศทางทีโ่ตแยง
แนวคดิทฤษฏีการพัฒนาซึ่งเนนใชพัฒนาเศรษฐกิจเปนดานหลัก  ไปสูการพัฒนามนุษยทีเ่ปนการพัฒนา
แบบองครวม (Holistic) อันเกิดจากการผนวก ผนกึหรือบรูณาการทุกดานของมนุษยตามความหมายที่เปน
จริงของชีวิตนัน่เอง 
 
 2.1.3  เคร่ืองมือท่ีใชประเมินคุณภาพชีวิตคนไทย 
  โดยที่การพัฒนาประเทศของสังคมไทย เร่ิมตนจากแนวคิดแบบแยกสวน กลาวคือให
ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเพียงดานเดียว ภายใตการจูงใจประชาชนดานเศรษฐกิจที่วา  “งานคือเงิน 
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เงินคืองาน บันดาลสุข” และการดําเนินงานของรัฐใหเกิด “น้ําไหล  ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา”  ซ่ึงเปน
ตัวช้ีวัดเฉพาะดานเศรษฐกิจที่เนนโครงสรางพื้นฐานเปนลําดับแรก   เพื่อนําไปสูการเพิ่มรายไดการ
บริโภค และการลงทุนตามมา  จนกระทั่งประมาณป 2515-2519  ในชวงแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 5  ได
มีความพยายามองการพัฒนาในเชิงสหสาขาวิชาการ (Multi disciplinary approach)  โดยใชช่ือวาสาขา  
“การพัฒนาสังคม”  ซ่ึงเปนคนละความหมายกับคําวา การพัฒนาสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติยุคแรก กลาวคือมิใชมองเปนสาขาการพัฒนาที่นอกเหนือจากสาขาเศรษฐกิจ เชน การศึกษา  
การสาธารณสุข เปนตน  แตเปนความหมายเชิงการพัฒนาสังคมมนุษย  ทํานองเดียวกับคําจํากัดความของ 
Myrdall  ที่วา  “การพัฒนาคือระบบทั้งหมดของสังคมที่กาวไปขางหนา”  และตอมาไดมีการพัฒนา
แนวความคิดเรื่องนี้ไปสูการสรางตัวช้ีวัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เร่ืองแนวคิดและเครื่องชี้วัดการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538  สรุปวา  “…….. คําวาพัฒนาสังคมเมื่อแรกใชยัง
ไมมีนิยามที่ชัดเจนผูใชโดยตองการจะใหครอบคลุมมิติอ่ืนๆ ที่ไมใชเศรษฐกิจ  เปนการใชคําใน
ความหมายที่หลวม กลุมนักวิชาการจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  อาจเปนกลุมแรก  ๆ ที่
พยายามนิยามคําวาพัฒนาสังคมเพราะมีการเปดสอนในสาขาวิชานี้ ”  

  จากการสํารวจและรวบรวมเครื่องมือที่ใชตรวจสอบติดตามผลการพัฒนาตั้งแตเร่ิมใช
แผนพัฒนาประเทศของไทยในป 2504 เปนตนมา  อาจแบงเครื่องมือดังกลาวเปนสองลักษณะ  คือ 
ลักษณะแรก  ใชวัดหนวยวิเคราะหระดับสาขาการพัฒนาขึ้นไปจนถึงภาพรวมของระดับประเทศ เชน การ
วัดอัตราความเจริญหรือการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การวัดขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และการวัดการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศไทย (Thailand Sustainable Development Indicators - SDI )  
เปนตน   ซ่ึงจะขอไมพจิารณาในทีน่ี้  ลักษณะที่สอง เปนการวดัที่ใหความสําคญักับตัวมนุษยและการ
พัฒนาสังคม ซ่ึงอาจใชวัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล  ครัวเรือน  หรือชุมชน  แลวสรุปเปนภาพรวมใน
ระดับประชาชนกลุมเปาหมาย พื้นที่เปาหมายไปจนถึงระดับชาติไดเชนเดียวกนั  สําหรับเครื่องมือ
ลักษณะหลังนี ้พบวา  มีชุดตวัช้ีวดัดานคณุภาพชีวติอยูจํานวนมากกวา  20  ชุด  ซ่ึงจัดทําโดยทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ  องคกรพฒันาเอกชน และหนวยงานของสหประชาชาติ ตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่  3 คือ พ.ศ. 2518 เปนตนมา  และมีการจัดทํามากขึน้ตามลําดับ โดยในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่  5  มีจํานวน  4  ชุด  ฉบับที่ 6  จํานวน  6  ชุด  ฉบับที่  7  จํานวน  7  
ชุด  และชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8  และ  9  อีกจํานวน  5 ชุด   

ส่ิงที่นาสังเกตกค็ือ หนวยงานราชการที่มีหนาที่ดแูลรับผิดชอบผลของการพัฒนาแตละ
ดานมักเปนผูสรางเครื่องมือเอง  หลายหนวยมกีารพัฒนาเครื่องมือและนํามาใชอยางจริงจัง เชน กระทรวง
สาธารณสุข  แตหลายหนวยไดเพียงแตสรางขึ้นมาแลวขาดการพฒันาและการนําไปใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง ในจํานวนนี้เครื่องมอืชุดความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)  ถือไดวาเปนชุดที่มีการพัฒนา
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อยางตอเนื่องและนําไปใชประโยชนเปนอยางมาก ขณะทีใ่นระยะหลัง ๆ ไดมีความพยายามสราง
เครื่องมือชุดใหม ๆ ขึ้นมาอยางหลากหลาย  เชนดัชนคีวามกาวหนาของมนุษย และดัชนีความอยูดีมีสุข
ของคนไทย  เปนตน  ซ่ึงมีสวนใหญเปนการบูรณาการตวัช้ีวดัที่มีอยูแลวในมุมมองใหม ๆ 
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ตารางที่ 2-1  สรุปเครื่องมือชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนไทย 
หนวยงาน/องคกร 

ดําเนินการ 
ปที่เริ่มใช ชื่อเครื่องมือ 

และขอบเขต 
สาระสําคัญ วัตถุประสงคหลักและการใช

ประโยชน 
1. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) 

• 2518 (แผนฯ 3) 
• เครื่องชี้ภาวะสังคม (Social   Indicators) 
• ขอมูลทั้งประเทศ 

มี 9 องคประกอบ (หมวด) 55  ตัวชี้วัด 
1. ประชากร    2. สาธารณสุข     3. การศึกษา                  
4. เศรษฐกิจสังคม   5. สวัสดิการสังคม  6. การมีงานทํา 
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
8. สถาบันครอบครัว      9. ภาวะมลพิษ  

- วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคลและ
ครอบครัว 
- เสนอเปนรางานประจําปใน
ภาพรวมและรายภาค 

2. สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ  
(สวช.) 
 

• 2522 (แผนฯ 4) 
• คานิยมเพื่อชีวิตและสังคมไทย   20 ประการ 
• ขอมูลทั้งประเทศ แตเนนเฉพาะดานวัฒนธรรม 

มี 2 องคประกอบ (ลักษณะ) 24 ตัวชีวัด (ขอ) 
• ลักษณะแรก เนนคานิยมที่มีคุณคาตอสังคม มี 18 ขอ 
• ลักษณะที่ 2 เปนคานิยมที่มีคุณคาตอผูปฏิบัติ   
   มี 6 ขอ เชน คุณธรรม 8 ประการ 
   ตามพระราชดํารัส การพึ่งตนเอง  เปนตน 

- วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
- ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จึงมิไดนํามาใชวัดและติดตามผล
อยางตอเนื่อง 
 

3. คณะกรรมการอํานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบท (กรมการพัฒนาชุมชน 
เปน สนง.เลขานุการ) 

• 2525 (แผนฯ 5) 
• กชช. 2 ค. 
• ภาพรวมทั้งประเทศยกเวน 
    ในเขตเทศบาล 

มี 6 องคประกอบ (กลุม) 31 ตัวชี้วัด 
1. สภาพพื้นฐาน      2. ผลผลิตรายไดและ การมีงานทํา       
3. สาธารณสุข     4. แหลงน้ํา    5. ความรู การศึกษา      
6. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม      

- วัดหนวยวิเคราะหระดับชมุชน  
- เริ่มจาก 38 จังหวัด 12,586 
หมูบาน 
  ปจจุบันขยายเปน 66,193 หมูบาน 
- จัดเกบ็ขอมูลทกุ 2 ป เสนอเปน
รายหมูบาน 

4. กระทรวงสาธารณสุข     
      

• 2525 (แผนฯ 5) 
• โครงการเฝาระวังและติดตามทาง 
   โภชนากรในเด็กแรกเกิด 

มี 3 ระดับ คือ                            
ระดับ 1  เริ่มผิดปกติ               
ระดับ 2  อันตราย 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
- วัดน้ําหนักสวนสูงรายบุคคล     
- นําเสนอเปนรายตําบล                
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หนวยงาน/องคกร 
ดําเนินการ 

ปที่เริ่มใช ชื่อเครื่องมือ 
และขอบเขต 

สาระสําคัญ วัตถุประสงคหลักและการใช
ประโยชน 

• ขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมายเด็กแรกเกิด ระดับ 3  อันตรายมาก                  
5. สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ (สกศ.) 

• 2527  (แผนฯ 5) 
• ดัชนีทางการศึกษา 
• ขอมูลทั้งประเทศ แตเนนเฉพาะดานการศึกษา 
 

มี 8 องคประกอบ (กลุม) 132 ดัชนีหลัก 973 ดัชนียอย 
1. ระดับกอนประถมศึกษา    2. ระดับประถมศึกษา 
3.  ระดับมัธยมตนศึกษา      4. ระดับมัธยมปลายศึกษา    
5.  ระดับ อุดมศึกษา              6. ระดับอาชีวศึกษา 
7. การศึกษานอกโรงเรียน     8. ดัชนีที่เกี่ยวของ 

- วัดหนวยวิเคราะหระดับ
สถานศึกษา 
- จัดทําและนําเสนอเฉพาะกลุม 
  เปาหมาย 
 

6. คณะกรรมการอํานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบท (กรมการพัฒนาชุมชน 
เปน สนง.เลขา) 
 

• 2528 (แผนฯ 5) 
• จปฐ.     
• ขอมูลทั้งประเทศยกเวนในเขต 
   เทศบาล และ กทม. 

มี 8 องคประกอบ (หมวด) 39 ตัวชี้วัด 
1. สุขภาพดี               2. มีบานอาศัย         
3. ศึกษาถวนทั่ว        4. ครอบครัวสุขสบาย     
5. รายไดมาก             6. อยากรวมพัฒนา      
7. พาสูคุณธรรม        8. บํารุงสิ่งแวดลอม     

- วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคลและ 
  ครอบครัว  
- เสนอเปนรายหมูบานจนถึงระดับ     
  ประเทศ เปนรายงานประจําป       
 

7. สํานักงานสถิติแหงชาติ  (สสช.) 
      

• 2530 (แผนฯ 6) 
• เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
   (Economic and Social Index)  
• ภาพรวมทั้งประเทศ  

มี 11 องคประกอบ (สาขา) 89 ตัวชี้วัด 
1. ประชากร        2. แรงงาน      3. เคหะ                     4. 
ประมง   5. เกษตร     6. การศึกษา   7. สาธารณสุข              
8. รายได-รายจาย     9. การขนสงและคมนาคม  
 10. การเงินการธนาคาร    11. บัญชีรายไดประจําชาติ 

- วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคลและ 
   ครัวเรือน 
- นําเสนอเปนรายจังหวัด 
- มีการปรับปรุงตัวชี้วัดเปนระยะ ๆ 

8. สํานักนายกรัฐมนตรี   
  

• 2530  (แผนฯ 6) 
• โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง 
• ขอมูลเฉพาะพื้นที่เปาหมายบาง    ตําบล/หมูบานที่เปน
กรณีตัวอยาง 

มี 8 ตัวชี้วัด                               
1.สุขภาพ        2. มีปญญาความสามารถ   ชวยเหลือ
ตนเองได     3.ความเปนอยูดีตามอัตภาพ      4. มีบุตรดี       
5.มีรายรับสูงกวารายจาย         6.มีศีลธรรม คุณธรรม

- วัดหนวยวิเคราะหระดับชุมชน  
- จัดทําภายใตโครงการพิเศษ 
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หนวยงาน/องคกร 
ดําเนินการ 

ปที่เริ่มใช ชื่อเครื่องมือ 
และขอบเขต 

สาระสําคัญ วัตถุประสงคหลักและการใช
ประโยชน 

    เมตตาธรรม ไม เอาเปรียบกัน       7.    มีการจัดตั้งพลัง
ประชาชน   8. มีการศึกษา          

 
 

9. กรุงเทพมหานคร  
              

• 2532 (แผนฯ 6) 
• ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม 
• ขอมูลเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร    
     

มี 5 องคประกอบ (ดาน) 47 ตัวชี้วัด (ตัวบงชี้) 
1. สิ่งแวดลอม     2. เศรษฐกิจ      3. สังคม                    
4. สุขภาพ           5. จิตใจ 
                                   

- วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
   และครอบครัว  
- ปรับปรุงจาก จปฐ.และUNICEF    
- ใชเฉพาะชุมชนแออัดที่มี
กรรมการชุมชนแตขาดความ
ตอเนื่อง         

10. สภาองคกรพัฒนาเด็ก 
     และเยาวชน 

• 2533 (แผนฯ 6) 
• สภาวะความตองการพื้นฐาน     
   และบริการสําหรับเด็ก    
• ขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมายเด็ก   

มี 7 ดาน ไดแก                           
1. โภชนาการและสุขภาพ      2. ความแข็งแรงของ
รางกาย   3. การพัฒนาดานสติปญญา    4. การศึกษา   
จิตใจ อารมณ  และสังคม     5. วัฒนธรรม      6. การ
เตรียมเขาสูอาชีพ      7. สิทธิหนาที่พื้นฐานดานการเมือง  
การปกครอง 
 

- วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล    
- ใชเกณฑมาตรฐานสากลตามสิทธิ    
  เด็ก และความตองการขั้นพื้นฐาน 
 

11.  สํานักงานคณะกรรมการ 
      สิ่งแวดลอม  (สวล.) 

• 2533 (แผนฯ 6) 
• คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง    
• ขอมูลเฉพาะกลุมคน กทม.      

มี  4  ดาน คือ 
1.การมีสวนสาธารณะ          2.การมีสิ่งกอสรางที่
เหมาะสม    3.การมีโอกาสไดซาบซึ้งกับผังเมือง 
และเห็นคุณคาของชีวิต        4. ความปลอดภัยในชีวิต 
ทางวัฒนธรรมและทรัพยสิน                                               

-  วัดหนวยวิเคราะหเฉพาะพื้นที่  
กทม. 
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หนวยงาน/องคกร 
ดําเนินการ 

ปที่เริ่มใช ชื่อเครื่องมือ 
และขอบเขต 

สาระสําคัญ วัตถุประสงคหลักและการใช
ประโยชน 

12. กระทรวงสาธารณสุข • 2534 (แผนฯ 6) 
•  ตัวชี้วัดสถานภาพงานอนามัยแมและเด็ก  
• ขอมูล ทั้งประเทศเฉพาะกลุมแมและเด็ก 

มี  7  ตัวชี้วัด เชน การดูแลกอนคลอด /  หลังคลอด  อัตรา
การตายของเด็กแรกเกิด  อัตราการตายของมารดา   
เปนตน 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
-  นําเสนอเปนรายตําบล 

13.  กระทรวงสาธารณสุข • 2535 (แผนฯ 7) 
•  ตัวชี้วัดสุขภาพดีถวนหนา  
    (Health  for  all  by the  year  2000) 
•  ขอมูลทั้งประเทศเฉพาะดานสาธารณสุข 

มี  3  กลุม 17  หมวด  24 เกณฑชี้วัดเชน  การสาธารณสุข
มูลฐาน  การเขาถึงบริการของรัฐ  การปองกันโดยชุมชน 
เปนตน 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
-  นําเสนอเปนรายตําบล  ถึงจังหวัด 

14. กระทรวงสาธารณสุข • 2535 (แผนฯ 7) 
•  การพึ่งตนเองทางสาธารณสุขพื้นฐานในหมูบาน       
•  ขอมูลทั้งประเทศเฉพาะดานสาธารสุข   

มี  8 หมวด  22   เครื่องชี้วัด เชนการมีองคกรหมูบาน  
การถายทอดความรูและเทคโนโลยี การมีขอมูล  ขาวสาร  
การดูแลตนเอง เปนตน 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับชุมชน 
-  นําเสนอเปนรายชุมชน  ถึงจังหวัด 

15.  สํานักงานคณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (สวล.) 

• 2535 (แผนฯ 7) 
•  มาตรการดานสิ่งแวดลอม  
•  ขอมูลทั้งประเทศเฉพาะดานสิ่งแวดลอม 

มีตัวชี้วัด 4  หมวดคือ  
1. มลพิษทางอากาศ  2. มลพิษทางเสียง 
3.  มลพิษทางน้ํา        4.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคลและ
ชุมชน 4. ดานคือ 
1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ   
2. ทรัพยากรสิ่งมีชีวิต              
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
4.คุณคาจากคุณภาพชีวิต 

16.  สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงาน 
เยาวชนแหงชาติ  (สยช.) 

• 2537 (แผนฯ 7) 
•  ตัวบงชี้การพัฒนาเด็กและเยาวชน  
• ภาพรวมเฉพาะกลุมเปาหมายเด็ก 
    และเยาวชน 

มี  7  องคประกอบ (ดาน) 44  ตัวชี้วัด สําหรับเด็ก และ  
66  ตัวชี้วัดสําหรับเยาวชน 
1.  ประชากร    2.  โภชนาการ    3. สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต          4.  สติปญญาและความสามารถพื้นฐาน    

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
    และครอบครัว 
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หนวยงาน/องคกร 
ดําเนินการ 

ปที่เริ่มใช ชื่อเครื่องมือ 
และขอบเขต 

สาระสําคัญ วัตถุประสงคหลักและการใช
ประโยชน 

5. การมีงานทําและเตรียมอาชีพ   6. สังคมวัฒนธรรม  
จริยธรรม      7. การบริหารและงบประมาณ 

17.  กรมประชาสงเคราะห • 2538 (แผนฯ 7) 
•  เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตชาวเขา    
• ขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมายชาวเขา 

มี   10 กลุ ม  59 ตั ว ชี้ วั ด        1 .  ก า ร ตั้ ง ถิ่ น ฐ าน  
2 .  การ เมื องการปกครอง        3 .  สภาพพื้ นฐาน  
4. แหลงน้ํา    5. ผลผลิต    6.รายได    7. การศึกษา  
8. วัฒนธรรม        9.ยาเสพติด           และ  10. ความดอย
โอกาสทางสังคม 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
   และชุมชน 
-  การนําเสนอตามกลุมเปาหมาย 

18.  กรมประชาสงเคราะห • 2538 (แผนฯ 7) 
• เครื่องชี้วัดครอบครัวผาสุก               
• ขอมูลทั้งประเทศแตเนนดานครอบครัว 
    

มี  4 หมวด  20 ตัวชี้วัด  (ปรับปรุงจาก จปฐ.)  
1. องคประกอบของครอบครัว 2.  ความอบอุน  
3.  การพึ่งตนเองได  4.  การเขาถึงบริการของรัฐ      

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับครอบครัว 
-  การนําเสนอเปนรายชุมชน 
 

19. มูลนิธิเพื่อนหญิง • 2538 (แผนฯ 7) 
•  คุณภาพชีวิตของหญิงไทย               
•  เฉพาะกลุมสตรี      

มี 7 หมวด คือ 1. คาจาง 2. บริการเลี้ยงเด็ก 
3.  สวัสดิการสังคม  4.  ความปลอดภัย  
5. การถูกลอลวง  6. สุขภาพ  7. การมีสวนรวมพัฒนา 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
-  เพื่อนําเสนอหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ 

20. UNDP       • 2542 (แผนฯ 8) 
•  ดัชนีชี้วัดความขัดสนรวม 
   (Composite  Index  of  Human   
    Deprivation – IHD) 
•  ขอมูลทั้งประเทศตามโครงการ 

มีองคประกอบ  8 ตัว  48 ชี้วัด   
1. รายได           5. ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
2.  สุขภาพ        6. การสื่อสารและคมนาคม 
3. การศึกษา      7. การอุปโภค  บริโภค 
4.  การจางงาน  8.  สถานภาพผูหญิง           
 

-    วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคลและ
ครัวเรือน 
- วัดความยากจนเชิงรายได  

(income poverty)  และความขัด
สน ดอยโอกาส   (non – income  
poverty) 
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หนวยงาน/องคกร 
ดําเนินการ 

ปที่เริ่มใช ชื่อเครื่องมือ 
และขอบเขต 

สาระสําคัญ วัตถุประสงคหลักและการใช
ประโยชน 

    Human  Development  Index (HDI) - เสนอเปนรายจังหวัดและ
ภาพรวมรายงานใน Human 
Development  Report 

21. UNDP              • 2546 (แผนฯ 9) 
•  ดัชนีความกาวหนาของมนุษย 
   (Human  Achievement   Index -HAI 
• โครงการ  Human Development Index  (HDI)   
    

มี  8 องคประกอบ  40 ตัวชี้วัด                  
1. สุขภาพ     5. ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
2. การศึกษา  6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
3. การทํางาน 7. การคมนาคมและการสื่อสาร 
4. รายได        8.  การมีสวนรวม 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล
ครัวเรือนและชุมชน 
- คัดเลือกจาก ตัวชี้วัดเสนอเชิง
เปรียบเทียบระหวางจังหวัดรายงาน
ใน   Human    Development Report   

22. สศช.        • 2546 (แผนฯ 9) 
•  ดัชนีความอยูดีมีสุขของคนไทย    
• ขอมูลทั้งประเทศ 

มี  5 องคประกอบ  13 ตัวชี้วัด                  
1. สุขภาพอนามัย    2. ความรู    3. ชีวิตการทํางาน     4. 
รายไดและกระจายรายได    5. สภาพแวดลอม 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล  
ครอบครัว  และชุมชน 

-  คัดเลือกจากตัวชี้วัดเดิมเสนอ เปน3 
ชวงคือ กอนวิกฤติ  (2535–2539) 
ระหวางวิกฤติ  (2540 – 2541) และ
หลังวิกฤติ  (2542 – 2544)  

23.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
 

• 2547  (แผนฯ 9) 
•  มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 

  • ขอมูลทั้งประเทศ (อยูระหวางดําเนินการโดยคณะ
พัฒนาสังคม นิดารวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย) 

มี  10  องคประกอบไดแก 
1. เศรษฐกิจ     2. การเมืองการบริหาร   3. สุขภาพ              
4. อาหาร    5.  การศึกษา    6. ศาสนาและความเชื่อ 
7. ที่อยูอาศัย      8. สิ่งแวดลอม      9.  ครอบครัว                 
10. ชุมชน 
 

-  วัดหนวยวิเคราะหระดับบุคคล  
ครอบครัว และชุมชน 
-  ใชมิติพิจารณา 3 ดาน คือ 
1) การถูกลิดรอนสิทธิ 
2) การขาดโอกาส 
3) การถูกคุกคาม 
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 2.1.4  กรณีตัวอยางผลการประเมินคุณภาพชีวิตคนไทย 
  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาแนวคิดในการพัฒนาประเทศนั้นมีหลากหลาย  และ
สังคมไทยก็ไดเลือกวิธีการพัฒนาและเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย  ควบคูกันไปดวย  ฉะนั้น
การสรุปผลคุณภาพชีวิตคนไทยใหครอบคลุมทุกกลุมตัวช้ีวัดจึงทําไดยาก  ดังนั้น  จึงขอหยิบยกกรณี
ตัวอยางของผลการประเมินคุณภาพชีวิตคนไทยที่ไดมีการจัดทําไวอยางตอเนื่องและเปนระบบมา
พิจารณาเฉพาะบางชุดตัวช้ีวัดโดยสรุป  ดังนี้ 

  2.1.4.1  คุณภาพชีวิตชุดตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.) 
  เครื่องมือชุดนี้เร่ิมใชตั้งแต พ.ศ.  2528  ในชวงแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 5และมีการ
ปรับปรุงมาเปนระยะ ๆ  หลังสุด ประกอบดวย  8 หมวด  39 ตัวช้ีวัด  ผลการสํารวจในชวงแผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซ่ึงเปนชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  พบวาแตละปมีผลการสํารวจไม
แตกตางกันมากนัก ดังตัวอยางป 2541 ไดทําการสํารวจครัวเรือนทั่วประเทศกวา 7 ลานครัวเรือน พบวายัง
มีตัวช้ีวัด 14 ตัว ที่ไมผานเกณฑเปาหมาย  ตัวช้ีวัดเหลานี้กระจายอยูในองคประกอบ คุณภาพชีวิตเกือบทุก
หมวดดังแสดงในตารางที่ 1  และสรุปในภาพรวมทั้งประเทศไดดังนี้ 

  1) ดานสุขภาพ  ยังมีปญหา 2 เร่ืองที่ไมบรรลุเปาหมายคือ 
       (1)  เด็กอายุ 6-12 ปไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไมครบ  เนื่องจากบิดา
มารดาไมไดพาไปรับบริการ ปญหานี้พบในทุกภาคของประเทศ 
   (2)  ยังมีครัวเรือนที่กินอาหารประเภทเนื้อสัตว  ที่ไมทําใหสุกดวยความรอน  
ปญหานี้มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
   2)  ดานที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอม  มีปญหา 2 เร่ืองที่ไมผานเกณฑ คือครัวเรือนยังมีน้ํา
สะอาดบริโภคไมพอเพียง  และครัวเรือนมีภาวะถูกรบกวนจากมลพิษ ซ่ึงพบทั้งภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต 
   3)  ดานการศึกษา มี 4 ตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเกณฑเปาหมายไดแก  
    (1)  ยังมีเด็กที่อายุครบเกณฑแตไมไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ เชน เด็ก
เรรอน ชาวเขา ชาวเล เปนตนซึ่งพบทุกภาคของประเทศ 
    (2)  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมไดเรียนตอระดับมัธยมตน ยังปรากฏ
อยูทุกภาคของประเทศเชนกัน 
    (3)  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไมไดเรียนตอและไมไดรับการอบรมอาชีพ ยัง
ปรากฏในระดับรุนแรงทั้งภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต 
    (4)  ยังมีคนไทยอายุ 14 – 50 ป ที่อานและเขียนภาษาไทยไมได ซ่ึงปรากฏใน
ภาคเหนือ เชน ชาวเขาบางสวน และภาคใตในกลุมชาวไทยมุสลิมบางสวน 
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   4)  ดานชีวิตครอบครัว ในเรื่องนี้พบวามีปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   ซ่ึงทุกภาคของประเทศยังไมบรรลุตามเกณฑ 
   5)  ดานรายได  พบวาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  ยังไมบรรลุ
เกณฑเปาหมายในเรื่องนี้ กลาวคือยังมีสมาชิกครัวเรือนอีกสวนหนึ่งมีรายไดต่ํากวา 2 หมื่นบาท ตอคนตอป 
   6)  ดานการมีสวนรวมในการพัฒนา  พบวาในการมีสวนรวมเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นใน
หมูบาน ตําบล  ประชาชนในภาคกลางและภาคใตยังมีสวนรวมในการพัฒนานอยและในเรื่องการไปใช
สิทธิ์เลือกตั้งยังพบวาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในทุกภาค   
   7)  การสูบบุหรี่  พบวาครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใตยังมี
สัดสวน การสูบบุหร่ี สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
   หากพิจารณาจากจังหวัดที่มีผลสํารวจอยูลําดับต่ําสุด พบวา จังหวัดที่อยูหางไกลการ
คมนาคมไมสะดวก คือจังหวัดแมฮองสอนมีตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑและอยูลําดับต่ําสุดถึง 11 ตัว  
รองลงมาเปนจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาตกอยูในลําดับต่ําสุดถึง 3 ตัวช้ีวัด มี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด 
รอยเอ็ด สุราษฏรธานี  และยะลา สวนจังหวัดที่มีระดับตัวชี้วัดต่ําสุด 2 ตัวช้ีวัดมี 6 จังหวัดไดแก เชียงราย 
กําแพงเพชร  มุกดาหาร  ศรีสะเกษ  ชุมพร  และสตูล 
  นอกจากนี้หากพิจารณาเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาระหวางดานเศรษฐกิจและดานสังคม  
ยังพบวามีลักษณะที่มักตรงกันขาม  เชน  จังหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงมีผลจากตัวช้ีวดัดานเศรษฐกิจดี  แตมี
ปญหาสังคมและการมีสวนรวมในการพัฒนาต่ํา  หรือกรณีจังหวดัสุราษฎรธานีซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยว
ดานธรรมชาติ  กลับมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมีสวนรวมปองกันและควบคุมสิ่งแวดลอมต่ํา  
เปนตน
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ตารางที่ 2-2  ผลการประเมินคุณภาพชีวิตชุดความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  พ.ศ. 2541   
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเกณฑเปาหมาย  (รอยละที่ต่ํากวาเกณฑ) 

 
เฉพาะภาค 

องคประกอบ / ตัวชี้วัด ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

เกณฑเปาหมาย 
(รอยละ) 

ทั้งประเทศ 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต 

จังหวัดที่ผล
สํารวจอยูลําดับ

ต่ําสุด 

1.  หมวดสุขภาพดี         
1) หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอดและฉีดวัคซีนครบ แมเและเด็ก 80      ยะลา 
2)  หญิงตัง้ครรภไดรับการทําคลอด และการดแูลหลังคลอด แมเและเด็ก 95      สุรินทร 
3)  เด็กแรกเกิดน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500  กรัม เด็ก 93      แมฮองสอน 
4)  เด็กแรกเกิดไดกนินมแมอยางเดียว  อยางนอย4 เดือนแรกติดตอกนั       เด็ก 30      นครปฐม 
5) เด็กอายุตัง้แตต่าํกวา 1 ป  ไดรับการฉีดวัคซีนปองกนัโรคครบ เด็ก 95      ยะลา 
6)  เด็กแรกเกิดถงึ 5 ป  ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอ เด็ก 80      แมฮองสอน 
7) เด็กอายุ 6 –15 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวน เด็กและเยาวชน 90      แมฮองสอน 
8)  เด็กอายุ 6 –12 ป  ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ เด็กและเยาวชน 100 ( - 1.1 ) ( - 1.7 ) ( - 0.9 ) ( - 1.1 ) ( - 1.2 ) อํานาจเจริญ 
9) ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนือ้สัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน ทุกคน 90 ( - 1.9 ) ( -7.4 ) (- 7.9 )   รอยเอ็ด 
10) ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือไอโอดีน ทุกคน 60      มุกดาหาร 
11)  ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีตรา อย. ทุกคน 85      แมฮองสอน 
12)  ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม ทุกคน 60      แมฮองสอน 
2. หมวดมบีานอาศยั         
13)  ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 5 ป ทุกคน 95      แมฮองสอน 
14) ครัวเรือนมีและใชสวมถูกสุขาภิบาล ทุกคน 95  ( - 0.6 )    แมฮองสอน 
15)  ครัวเรือนมีน้าํสะอาดบริโภคเพียงพอ ทุกคน 95 ( - 5.0 ) ( - 8.7 ) ( - 4.3 )  ( - 9.3 ) นาน 
16)  ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ ทุกคน 60 ( - 1.8 ) ( - 4.9 ) ( - 4.9 )  ( - 3.0 ) สตูล 
17)  ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ทุกคน 95      กําแพงเพชร 
3.  หมวดศึกษาถวนทั่ว         
18) เด็กอายุ 2 –5 ป  ไดรับบริการเลี้ยงดูทีถู่กตอง เด็กและเยาวชน 90 ( - 1.0 ) ( - 2.1 ) ( - 1.0 )  ( -0.5. ) ตาก 
19)  เด็กที่มีอายุครบเกณฑไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ เด็กและเยาวชน 100 ( - 7.0 ) ( - 8.0 ) (  - 8.0 ) ( - 0.7 ) ( - 5.1 ) ศรีสะเกษ 
20)  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไดเขาศึกษาตอในระดับมัธยมตน เด็กและเยาวชน 98  (-16.3 ) ( -20.2) (- 22.4 ) (- 3.4 ) (- 16.7) ศรีสะเกษ 
21)  เด็กที่ไมไดศึกษาตอไดรับการฝกอบรมดานอาชีพตาง ๆ  เด็กและเยาวชน 80 ( - 1.3 ) ( - 5.3 )   ( -1.4) แมฮองสอน 
22)  คนในครัวเรือนอายุ 14 –50 ป อานและเขียนภาษาไทยได เยาวชนและผูใหญ 99      แมฮองสอน 
23)  ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง (ทุกคน) 95      แมฮองสอน 
24)  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส (ทุกคน) 80      แมฮองสอน 
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ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเกณฑเปาหมาย  (รอยละที่ต่ํากวาเกณฑ) 
 

เฉพาะภาค 
องคประกอบ / ตัวชี้วัด ประชาชน

กลุมเปาหมาย 
เกณฑเปาหมาย 

(รอยละ) 
ทั้งประเทศ 

เหนือ ตะวันออกเฉยีงเหนอื กลาง ใต 

จังหวัดที่ผล
สํารวจอยูลําดับ

ต่ําสุด 

4.หมวด ครอบครัวสุขสบาย         
25) คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15 – 44 ป  ใชบริการคุมกําเนิด ทุกคน 77      ยะลา 
26)  ครอบครัวมีความอบอุน ทุกคน 90      อุตรดิตถ 
27)  ครัวเรือนมีความปลอดภัยจากอุบตัิภัย ทุกคน 100 ( - 1.9 ) ( - 2.8 ) ( - 1.6 ) ( - 1.1 ) ( - 2.0 ) เชียงราย 
28) ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทุกคน 100 ( - 0.6 ) ( - 0.7 ) ( - 0.5 ) ( - 0.4 ) ( 0.7 ) เชียงราย, สตูล

หนองบัวลําภู  
5.  หมวดรายไดมาก         
29) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 20,000 บาทตอป ทุกคน 70 ( - 20.2 ) ( - 25.8 ) ( - 4.1 )  ( - 7.7 ) มุกดาหาร 
6.  หมวดอยากรวมพัฒนา         
30)  ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบานตําบล ทุกคน 90 ( - 2.1 )   ( - 5.5 ) ( 12.7 ) สมุทรปราการ 
31)  คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทุกคน 90 ( - 10.6 ) ( - 10.5 ) ( -11.8 ) ( - 7.5 ) ( - 11.3 ) รอยเอ็ด 
32)  ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ ทุกคน 95     ( - 3.3 ) ชุมพร 
7.  หมวดพาสูคุณธรรม         
33) ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  สัปดาหละครั้ง ทุกคน 90      สุราษฎรธานี 
34)  คนในครัวเรือนไมติดสุรา ทุกคน 90      กาญจนบุรี 
35)  คนในครัวเรือนไมติดบุหรี่ ทุกคน 90 ( - 3.0 ) ( - 3.9 ) ( - 4.9 )  ( - 2.2 ) รอยเอ็ด 
36)  ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม ทุกคน 90      ชุมพร 
37)  คนสูงอายุและคนพิการไดรับการดูแล ผูสูงอายุและผูพิการ 90      กําแพงเพชร 
8.  หมวดบํารุงสิ่งแวดลอม         
38)  ครัวเรือนรวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทุกคน 90      สุราษฏรธานี 
39)  ครัวเรือนรวมกิจกรรมปองกันและควบคุมสิง่แวดลอม ทุกคน 90      สุราษฎรธานี 

ที่มา  :  รวบรวมและวิเคราะหจาก พชช. รายงานคณุภาพชีวิตของคนไทย   
จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  ป 2541
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 2.1.4.2 คุณภาพชีวิตชุดตัวชีวั้ดความอยูดมีีสุข 
  ในป พ.ศ. 2545 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ได
สรางและใชตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตชุดที่เรียกวา  ความอยูดมีีสุข  ซ่ึงมีองคประกอบ  5 ดาน  มีตัวช้ีวดัรวม 13  
ตัว  วดัในชวงเวลากอน  ระหวาง  และหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ  พบวา 

    1)  ความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวม ลดลง หลังจากเกดิวกิฤตเศรษฐกิจ  
เนื่องจาก การวางงานเพิม่เปน  2  เทา  ความไมมั่นคงในการทํางาน  ความแตกตางระหวางรายไดและ
ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   2)  คนไทยสวนใหญยากจนลงกวาเดิมระหวางและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
กลาวคือ  ระดับรายไดทีแ่ทจริง ลดลงจากป  2539  และ  2540  มีความเหลื่อมลํ้าของรายไดสูงมาก  
กลาวคือ คนจนกลุม  20%  มีสวนแบงรายไดของประเทศ เพยีงรอยละ  4.2  ขณะที่คนรวย  20% 
ครอบครองรายไดเกินครึ่งหรือรอยละ  55.4  ของรายไดทั้งหมด หรือกวา  13 เทา  และหากพิจารณา
จํานวนคนจน  พบวามีเพิ่มขึน้อีก  1.4  ลานคน  รวมเปน 8.2  ลานคน ซ่ึงกอนหนานี้ลดลงจาก  17.9  ลาน
คนในป  2531  เหลือ 6.8  ลานคนในป  2539 
   3) แมสภาพแวดลอมของคนไทยดานสาธารณูปโภคและดานที่อยูอาศัยดีขึ้น    
แตคุณภาพของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปญหาความไมปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพยสิน  ทําใหชีวิตคนไทยถูกคุกคามทั้งที่รูตัวและไมรูตัว 
   4) คนไทยยังตองเผชิญกับปญหาการคิดเปนทําเปน และการใชสติปญญาอยาง       
ถูกตอง  กลาวคือ  แมรัฐประสบความสําเร็จในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จนทําใหโอกาสทางการ
ศึกษาของเดก็และเยาวชนในทุกกลุมอายเุพิ่มขึ้น  แตกลับพบวา  ปญหาคุณภาพทางการศึกษาทัง้ดานการ
ใหบริการและดานผูรับบริการออนดอยลง  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมลดลง ผลคะแนนการ
ทดสอบวิชาหลัก 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  ยังคงอยูในเกณฑ
ต่ํากวารอยละ  50  และมีแนวโนมต่ําลงเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น  โดยเฉพาะดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรของทุกระดับการศึกษาต่ํากวาเกือบทุกประเทศในเอเชยี  ยกเวน อินโดนเีซีย และฟลิปปนส 
   5) แมคนไทยจะอายุยืนขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นดวยการคุมครองของรัฐที่มี        
คาใชจายสูง แตก็พบพฤติกรรมความเสี่ยงดานสุขภาพอยางกวางขวาง ทั้งดานอุบัติเหตุ และการบริโภคใน
ทั้งกลุมคนยากจน และกลุมไมยากจน นอกจากนี้ยังพบวาสุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโนมลดลงอยางนา
หวง   
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ตารางที่  2-3  สถานภาพความอยูดีมีสุขของคนไทย 

หมายเหตุ  1.  แบงตัวชี้วัด  เปน 4 ระดับ คือ   ดีขึ้นมาก (รอยละ 90 –100)       ดีขึ้น  (รอยละ 80 – 89.9)  
      ไมเปลี่ยนแปลง (รอยละ  70-79.9)  ลดลง (นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 
       2.  ปรับปรุงจาก สศช. ความอยูดมีีสุขของคนไทย (กรุงเทพฯ: บ.เพชรรุนการพิมพ จก. 2546)  หนา  13

ระดับการเปลี่ยนแปลง  
องคประกอบและตัวช้ีวัด กอนวิกฤต 

2535 - 2539 
ระหวางวิกฤต 
2540 - 2541 

หลังวิกฤต 
2542 - 2544 

1. สุขภาพอนามัย 81.5 
(ดีข้ึน) 

84.3 
(ดีข้ึน) 

84.1 
(ดีข้ึน) 

 1)  อายุขัยเฉลี่ย 86.2 
(ดีข้ึน) 

87.6 
(ดีข้ึน) 

88.5 
(ดีข้ึน) 

 2)  สุขภาพดี 84.7 
(ดีข้ึน) 

84.7 
(ดีข้ึน) 

88.5 
(ดีข้ึน) 

 3)  การมีหลักประกัน 72.0 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

80.3 
(ดีข้ึน) 

78.2 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

2. ความรู 63.9 
(ลดลง) 

69.3 
(ลดลง) 

73.8 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

 4)  จํานวนปที่ไดรับการศึกษา 76.7 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

82.2 
(ดีข้ึน) 

88.9 
(ดีข้ึน) 

 5) การเขาเรียน ม.ตน  และ ม.ปลาย 60.6 
(ลดลง) 

70.5 
(ดีข้ึน) 

73.4 
(ดีข้ึน) 

 6)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 47.9 
(ลดลง) 

45.0 
(ลดลง) 

47.4 
(ลดลง) 

3.  ชีวิตการทํางาน 79.8 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

38.4 
(ลดลง) 

50.3 
(ลดลง) 

 7)  การมีงานทํา 
 8)  ความไมม่ันคงในงาน 
 

100.0 
(ดีขึ้นมาก) 

24.6 
(ลดลง) 

45.9 
(ลดลง)  
25.4 

(ลดลง) 

61.9 
(ลดลง)  
26.1 

(ลดลง) 
4. รายไดและการกระจายรายได 
 

  9)  สัดสวนประชาชนยากจน 
 

 10)  การกระจายรายได 

83.0 
(ดีข้ึน)  
87.7 

(ดีข้ึน)  
77.7 

(ไมเปลี่ยนแปลง) 

77.6 
(ไมเปลี่ยนแปลง)  

76.9 
(ไมเปลี่ยนแปลง)  

78.3 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

73.4 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

70.4 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

76.2 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

5. สภาพแวดลอม 
 

 11)  ที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภค 
 

 12) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 13)  สิ่งแวดลอม      
    

74.3 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

63.0 
(ลดลง)  

78.3 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

79.5 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

70.9 
(ไมเปลี่ยนแปลง)  

68.6 
(ลดลง)  

61.8 
(ลดลง)  

79.9 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

70.9 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

72.7 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

56.2 
(ลดลง)  

79.8 
(ไมเปลี่ยนแปลง) 

รวม 
77.1 

(ไมเปลี่ยนแปลง) 
71.3 

(ไมเปลี่ยนแปลง) 
72.1 

(ไมเปลี่ยนแปลง) 
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 2.1.4.3  คุณภาพชีวิตชุดดัชนคีวามกาวหนาของคน 
  หลังจากสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)  ไดเสนอดัชนีความขัด
สน (Human Deprivation Index)  แลว ในป พ.ศ. 2546  ไดเสนอดัชนีความกาวหนาของคน (Human 
Achievement Index HAI)  โดยใช 8 องคประกอบ 22 ตัวช้ีวัด สรุปคุณภาพชีวิตคนไทย  ดังปรากฏใน
ตารางที่  3 และมีขอสรุปดังนี้ 
   1)  ดานสุขภาพ  ไดพยายามสะทอนปรัชญาสาธารณสุขแนวใหม  คือการ
สงเสริมสุขภาวะ  โดยในภาพรวมพบวาฉะเชิงเทราเปนจังหวัดที่ดีที่สุด  กรุงเทพฯ และปริมณฑลรองลง  
ต่ําสุดเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสถานการณสุขภาพใกลเคียงกันคือปญหาโภชนาการ
และขอจํากัดในการเขาถึงบริการ  ที่นาสนใจ คือระยองและภูเก็ต  มีมาตรฐานการดํารงชีวิตดี  แตมี
พฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และจิตประสาท  เชน สุรา  บุหร่ี  เอดส  แพทยยังคงกระจุกตัวอยูใน
กรุงเทพฯ  โรคเครียดโรคจิตประสาทมีความเสี่ยงและเกิดขึ้นเทา ๆ กัน  ทั้งในจังหวัดจนและรวย  สวน
โรคเอดสเคลื่อนตัวจากภาคเหนือไปยังเขตอุตสาหกรรมที่มีแรงงานยายถ่ิน  เชน ระยอง  ปทุมธานี  และ
ลําปาง  
   2)  ดานการศึกษา  ตัววัดนี้สะทอนปรัชญาการศึกษาตาม พ.ร.บ.  การศึกษา
แหงชาติ  2542  พบวาจังหวัดที่โดดเดนไดแก ชลบุรี  ภูเก็ต  ลําพูน นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา  
สวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจังหวัดหางไกล คือ แมฮองสอนและนราธิวาส อยูระดับต่ํา  
ที่นาตั้งขอสังเกตคือ กรุงเทพฯ มีอัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมต่ํา และไมอาจสรุปไดวาเด็กจังหวัดรวย  มี
โอกาสดีกวาจังหวัดอื่น   
   3)  ดานการมีงานทํา  จังหวัดที่โดดเดนสุด ไดแกจังหวัดวงแหวนรอบกรุงเทพฯ  
รองลงมาเปนจังหวัดรวยไดแก ภูเก็ตและชลบุรี  จังหวัดที่มีคะแนนต่ําอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
จังหวัดชายแดน คือ อุดรธานี  หนองบัวลําภู  และนครพนม 
   4)  ดานรายได   จังหวัดรวย  ไดแกกรุงเทพฯ และวงแหวนรอบ ๆ และภูเก็ต 
จังหวัดจน คงอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ําสุด คือ ยโสธร  หนองบัวลําภู  และนครพนม  รายงานนี้
แสดงใหเห็นวาหนี้สินเปนปญหาระดับชาติ  จังหวัดที่มีปญหามาก สัดสวนครัวเรือนถึง 9ใน10 มีปญหา
หนี้สิน  แมในจังหวัดที่รวย  ก็ยังมีครัวเรือนกวา 1ใน4 ก็ยังเปนหนี้  ยิ่งกวานั้นยังมีขอนาสังเกตวาจังหวัด
ที่มีหนี้สูงมิใชจังหวัดที่มีสัดสวนคนยากจนสูง  ความสัมพันธระหวางหนี้สินและความยากจนมิใช
ความสัมพันธ เชิงเสนตรงแบบเดิม แตมีความซับซอนจากตัวแปรพฤติกรรมบริโภคเปนสําคัญ 
ตัวอยางเชนกระบี่เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยแหลงทองเที่ยวแตกลับมีหนี้เปนอันดับสามของ
ประเทศ 
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   5)   ดานที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม   จังหวัดที่โดดเดนอยูรอบ ๆ กรุงเทพ ฯ 
จังหวัดหางไกล  คือแมฮองสอน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือชายแดนต่ําสุด ครัวเรือนยังไมมีแมเตาแกส  
สวนชุมชนแออัดยังมีการขยายตัวตามการขยายเขตเทศบาลและชุมชนเมือง 
   6)  ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน   เปนที่นาสนใจวาจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานการณดานคุณภาพชีวิตย่ําแยเกือบทุกดาน  แตกลับมีชีวิตครอบครัวและ
ชุมชนดีที่สุด จังหวัดโดดเดน  คือ  สุรินทร  และขอนแกน  สภาพการณนี้เกิดขึ้นที่แมฮองสอน และยะลา  
ในทางกลับกันคือจังหวัดที่ย่ําแยดานชีวิตครอบครัวและชุมชนคือจังหวัดที่อยูรอบ ๆ กรุงเทพฯ รวมถึง
กรุงเทพดวยที่มีอัตราการหยาราง  คดีอุกฉกรรจและยาเสพติดในระดับสูง 
   7)  ดานคมนาคมและการสื่อสาร   ตัวช้ีวัดนี้ใชความสะดวกในการเดินทางและ
การมีส่ือ  ดังนั้นกรุงเทพฯ จึงมีคะแนนเต็ม  และภูเก็ตซึ่งเปนเมืองศูนยเทคโนโลยีส่ือสารเปนอันดับ
รองลงมา   สวนจังหวัดหางไกล และจังหวัดชายแดนมีคะแนนต่ําและมีความเหลื่อมลํ้ากันกวา 30 เทา 
   8)  ดานการมีสวนรวม   จังหวัดที่สวนรวมโดดเดน  ไดแกสิงหบุรี  พังงา  
อํานาจเจริญ  และอุทัยธานี  ในขณะที่จังหวัดที่มสีวนรวมต่ําคือ  กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  และปทุมธานี 
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ตารางที่  2-4  โครงสรางดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index – HAI) 

ดัชน ี องคประกอบ ตัวช้ีวัด คาต่ําสุด คาสูงสุด 
1.  ดัชนีสุขภาพ 1.  อายุขัย 

2.  สุขภาพอนามัย 
 
 
3.  การสงเสริมสุขภาพ 
4.  บริการสาธารณสุข 

1. อายุขัยเฉล่ียแรกเกิด (ป) 
2. อัตราการขาดสารอาหารขั้นแรกเริ่มในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป (%) 
3. จํานวนผูเปนโรคเอดสท่ีเพิ่มขึ้น (ตอประชากร 100,000) 
4. จํานวนผูปวยโรคเครียด โรคจิต ประสาท (ตอประชากร 1,000) 
5. ประชากรมีพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เชนสูบบุหร่ี ดื่มสุรา (%) 
6. จํานวนประชากรตอแพทย (คน) 

50 
0 
0 
0 
15 

600 

95 
20 
65 

100 
55 

20,000 

2.  ดัชนีการศึกษา 5.  ผลสะสมดานการศึกษา 
6.  การเขาเรียน 
 
7.  คุณภาพการศึกษา 
 
8.  บริการการศึกษา 

7. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในประชากรอาย ุ15 ปข้ึนไป (ป) 
8.  อัตราการเขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน (%) 
9.  อัตราการเขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 
10. คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  (%) 
11. คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 
12. จํานวนนักเรียนตอครูข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 
13. จํานวนนักเรียนตอหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 

3 
30 
20 
30 
20 
10 
20 

12 
100 
95 
65 
55 
37 
60 

3.  การทาํงาน 9.  การวางงานและการทํางานต่ําระดับ 
10. สวัสดิการแรงงาน 

14. อัตราการวางงาน (%) 
15. อัตราการทํางานต่ําระดับ (%) 
16.แรงงานที่มีประกันสังคม (%) 

0 
0 
1 

8 
30 

100 
4.  ดัชนีรายได 11. ระดับรายได 

12. การเปลี่ยนแปลงรายได 
13. ความยากจน 
14. หนี้ครัวเรือน 

17.  รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน (บาท) 
18. การเปลี่ยนแปลงรายเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน (2541-2543) (%) 
19. สัดสวนคนจน (%) 
20. ครัวเรือนที่มีหนี้ (%) 

4,000 
-50 
0 

20 

30,.000 
40 
60 
90 

5.  ดัชนีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 

15. ที่อยูอาศัย 
16. สภาพแวดลอม 

21. ครัวเรือนที่ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว (%) 
22. ครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตเมือง 
23. ครัวเรือนที่มตีูเย็น (%) 
24. ครัวเรือนที่หุงตมดวยเตาแกสหรือเตาไฟฟา 

70 
0 

30 
10 

100 
100 
100 
100 

6.  ดัชนีชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

17. ชีวิตครอบครัว 
18. ความปลอดภัยในชมุชน 

25. ครัวเรือนที่ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัว (%) 
26. ครัวเรือนที่ผูสูงอายุเปนหัวหนาครอบครัว 
27. เด็กอาย ุ15 – 17 ปที่ทํางาน 
28.  การหยาราง (ตอคูสมรส 1,000 คู) 
29. คนพิการ (%) 
30. การแจงความคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ (ตอประชากร 100,000) 
31. การจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด (ตอประชากร 100,000) 

10 
5 
0 

50 
0 
0 

60 

50 
50 
60 

600 
6 
40 

1,250 
7.  ดัชนีคมนาคมและ
การสื่อสาร 

19. คมนาคม 
20. การสื่อสาร 

32. ครัวเรือนที่เดินทางไปอําเภอใกลที่สุดไดสะดวกตลอดป (%) 
33. จํานวนยานพาหนะสวนบุคคล (ตอประชากร 1,000) 
34. ครัวเรือนที่มีโทรศพัท 
35. จํานวนประชากรตอโทรศัพท (คน) 
36. ประชากรที่เขาถึงอนิเทอรเน็ต (%) 

30 
80 
40 
1 
1 

100 
950 
100 
65 
20 

8.  ดัชนีการมีสวนรวม 21. การมีสวนรวมทางการเมือง 
22. การมีสวนรวมทางสังคม 

37.  การใชสิทธิเลือกตัง้ (%) 
38. จํานวนองคกรชุมชน (ตอประชากร 100,000) 
39. ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม /องคกรทองถิน่ (%) 
40. ครัวเรือนที่รวมกิจกรรมสาธารณประโยชนสูงสุด 

30 
4 

35 
70 

100 
450 
100 
100 

ที่มา :  สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)   รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 2546    
(กรุงเทพฯ : 2546) หนา 106
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 2.1.5 ความไมสอดคลองระหวางปญหาคุณภาพชีวิตคนไทย กับทิศทาง และกระบวนการพัฒนา
  หากยอนกลับไปพิจารณาทางเลือกการพัฒนาประเทศที่ผานมา อาจสรุปไดวา  ดาน
ระบบเศรษฐกิจ  สังคมไทยเลือกเดินแนวทางทุนนิยมเสรีอยางส ุดขั้ว  สําหรับดานเปาหมายของการ
พัฒนานั้น ในชวงแรกของการพัฒนาไดมุงเนนที่กายภาพและความเจริญทางวัตถุเปนดานหลัก  ดังนั้น
ตัวช้ีวัดการพัฒนาจึงมิไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต จนกระทั่ง มีการเพิ่มแนวคิดดานการพัฒนาสงัคม
โดยเฉพาะเรื่องการยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  จึงปรากฏตัวช้ีวัดดานคุณภาพชีวิตมากขึ้น  
ตัวอยางเชน  สุขภาพ  การศึกษาเรียนรู  ความอบอุนในครอบครัว  และการเสริมพลังชุมชน  เปนตน  ซ่ึง
นาจะเปนทิศทางที่ถูกตอง 

  แตอยางไรก็ดี แมเปาหมายการพัฒนาและตัวช้ีวัดจะเนนคุณภาพชีวิตของประชาชนก็
ตาม  ในทางปฏิบัติหากพิจารณาถึงกระบวนวิธีการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนา  
การใชทรัพยากรบริหาร  ตลอดจนวิธีการปฏิบัติพบวาทั้งบทบาททาทีของผูมีอํานาจกําหนดนโยบาย 
สาระของนโยบาย กลไกการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ    ตลอดจนจุดเนนในการกํากับควบคมุผลของ
การพัฒนา    ลวนแลวแตมุงเนนที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก  มิไดใหความสําคัญอยางจริงจัง
กับคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้   ดวยสาเหตุสําคัญบางประการ   รวมทั้งสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองที่ผานมา 
ก็เปนอุปสรรคตอการมุงมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตามทิศทางการพัฒนาดวย  สาเหตุสําคัญสรุป
ไดดังนี้ 

   1)  มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผูมีอํานาจและบทบาทในการพัฒนาคอนขาง
บอย ทําใหรัฐบาลแตละยุคเลือกใหความสําคัญกับผลงานระยะสั้น ซ่ึงสวนใหญมักเนนเรื่องทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงสามารถเห็นผลไดชัดเจนไดในชวงสั้น   สวนผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตองใชเวลา 
และความตอเนื่องจึงมักมิไดกระทําจนบรรลุเปาหมาย 

   2)  ในดานกลไกการปฏิบัติ ซ่ึงไดแกหนวยงานและบุคลากรสวนใหญในระบบ
ราชการตางก็มีความคุนเคยกับการปฏิบัติแบบเดิม  แถมยังมีโครงสรางที่ซับซอนเทอะทะ  ขาดการปฏิบัติ
และกํากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ จึงทําใหผลงานในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมบรรลุ
เปาหมายเทาที่ควรแมจะใชทรัพยากรหรืองบประมาณไปมากมายก็ตาม 

  จนถึงยุคปจจุบัน  ปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตน  ไดคล่ีคลายลงไปมาก  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรัฐบาลสามารถอยูไดจนครบวาระ อันเปนผลมาจากขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และ
ปจจัยอ่ืน ๆ  ตลอดจนกลไกของรัฐก็ไดรับการปฏิรูปไปเปนสวนใหญแลว  แตเปนที่นาเสียดายวา  
ทางเลือกในการพัฒนา นับตั้งแตเปาหมาย ไปจนถึงกระบวนวิธีการปฏิบัติโดยรวม กลับขาดความ
สอดคลองกับสิ่งซึ่งเปนสภาพปญหาดานคุณภาพชีวิต  ไมวาจะเปนคุณภาพชีวิต ตามชุดความจําเปน
พื้นฐานครัวเรือน  ชุดความอยูดีมีสุข  หรือชุดความกาวหนาของคนดังกลาวมาแลวก็ตาม  ทั้งนี้เพราะ
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รัฐบาลมุงเนนใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว   เชนการกําหนดเปาหมาย อัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูง การลงทุน การผลิต การคา และตลาดหุน เปนตน  โดยมีการดําเนินงานและใช
มาตรการแบบกาวกระโดด ที่สําคัญคือมาตรการหรือนโยบายบางเรื่องเปนการเนนอบายมุขตาง ๆ ซ่ึงไม
สอดคลองกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยสิ้นเชิง สวนดานการพัฒนาสังคมแมวารัฐบาลไดกลาวถึงไวใน
นโยบายอยางกวางขวางก็ตาม  แตสวนใหญมักมิไดมุงเนนหรือใหความสําคัญอยางจริงจัง  ตัวอยาง เชน 
ตัวช้ีวัดเรื่อง “พาสูคุณธรรม” ใน จปฐ. หรือเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในชุดตัวช้ีวัดความอยูดีมีสุขของคนไทย เมื่อเปนเชนนี้โอกาสของการแกปญหาหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตในตัวช้ีวัดที่ยังต่ําจึงเปนไปไดยากในอนาคต  

อยางไรก็ดี  ในเรื่องการวัดคุณภาพชีวิตมิไดหยุดนิ่ง  หากมีความพยายามที่จะกําหนด
เปาหมายในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรมขึ้นไวลวงหนา ทั้งนี้โดยคาดการณวาการ
คล่ีคลายปญหาปจจุบันยังคงเปนตัวช้ีวัดสําคัญ เชน ความยากจน การขาดการศึกษา โรคเอดส และ
มลภาวะทางสิ่งแวดลอม  เปนตน  ในเรื่องนี้มีหนวยงานของสหประชาชาติ 2 หนวย คือ UNDP  และ 
ESCAP  ไดรวมมือกันกําหนดเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในป  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) สําหรับ
ประเทศในกลุมเอเชีย และแปซิฟก 54 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย  ไดกําหนดชุดตัวช้ีวัดที่เรียกวา 
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก   (The Millennium  Development  
Goals in Asia and the Pacific – MDG 2015) ประกอบดวย 8 องคประกอบเปาหมาย 48ตัวช้ีวัด ไดแก  
เปาหมาย 1  การลดความยากจนและหิวโหยระดับรุนแรง  เปาหมาย 2  การบรรลุเปาหมายการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เปาหมาย 3  ความเสมอภาคระหวางเพศ และการเสริมพลังสตรี  เปาหมาย 4  ลดการตายของเด็ก
แรกเกิด   เปาหมาย 5  สุขภาพมารดา   เปาหมาย 6  การตอสูเอาชนะ  โรคเอดส  มาลาเรีย   และโรคอื่นๆ   
เปาหมาย 7  ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม   และเปาหมาย  8  การเปนหุนสวนของประชาชนในการพัฒนา  
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย 
 2.2.1 ขอตกลงเกี่ยวกับขอบขายการพิจารณา 
  ในการพจิารณาเรื่องความมัน่คงของมนุษยนั้น ไดมกีารกําหนดขอบขาย ความหมาย 
และการวิเคราะหอยางแคบไปจนถึงกวาง  การนําเสนอหัวขอเร่ืองในการประชุมแตละครั้งก็ดี ขอสรุป
ของการประชุมแตละครั้งก็ด ี เอกสารวิชาการตลอดจนรายงานตาง ๆ ก็ดี ส่ิงเหลานีม้ีการกําหนดทิศทาง 
วัตถุประสงค และจดุยนืของคําจํากัดความที่ มีลักษณะเฉพาะ หลากหลายแตกตางกันไป ทัง้นี้ขึ้นกับ
องคประกอบในการกําหนดขอบขายความหมายที่จะนํามาพิจารณา ซ่ึงมีอยูอยางนอย 5 ประการ คอื 
  1) ขอบขายความสัมพันธกับแนวคิดเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ขอบขายการพิจารณาเรื่อง
ความมั่นคงของมนุษยหากพิจารณาอยางกวาง กม็ักจะสัมพนัธกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาในมิติดาน
ภูมิภาค (Regional development)  การเปลี่ยนผานในการพิจารณา (Transformation) ของประเทศกําลัง
พัฒนา  และการจุดประกายความคิด (Enlightment) แนวคิดเรื่องการพฒันาสังคม แนวคิดเรื่องการพัฒนา
มนษุย เชน มติิคุณภาพชวีิต และแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน (Stephen Castles, 2000)  แตหากพิจารณา
ความหมายอยางแคบ  ก็จะไมพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของ 
  สําหรับการพิจารณาในทีน่ี้เปนขอบขายอยางกวางกลาวคอืพิจารณาถึงเรื่องที่เกี่ยวของ
ดวยไดแก  การพัฒนาสังคม การพัฒนามนษุย และคุณภาพชีวิตดังไดกลาวมาแลว 
  2) ระดับองคกรท่ีพิจารณา ขอบขายการพิจารณาของหนวยงานหรือองคกรแตละกลุม 
แตละระดับมกัพิจารณาเรื่องนี้ในกรอบที่แตกตางกัน กลาวคือ (1) ระดับหนวยงานภาครัฐ กม็ักพิจารณา
ในขอบขายคอนขางแคบ ตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานตน  (2) หนวยงานระดับรัฐบาล ก็
จะใหความสนใจเรื่องนีใ้นมุมกวางขึ้น   (3) องคการระหวางประเทศ ก็มักพิจารณาครอบคลุมถึงเรื่องการ
พัฒนาอยางกวางและบวกกับสิ่งที่เปนความสนใจในกระแสของโบกขณะนั้นดวย (4) กลุมนักวิชาการ
และองคกรประชาชน มักจะพิจารณาอยางกวางขวาง และเนนตามกระแสความสนใจหรอืความ
เคลื่อนไหวของตนหรืออาจเจาะลึกในสาขาที่แตละกลุมสนใจ เชน เร่ืองสตรี คนพิการ ฯลฯ เปนตน 
  ในการจดัทํามาตรฐานและตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษยคร้ังนี้ แมเปนการดําเนินงาน
ระดับกระทรวง  แตเนื่องจากเรื่องนี้เกีย่วของกับงานเกือบทุกกระทรวง  ขอบขายในการพิจารณาจึงควร
ถือเปนงานในระดับรัฐบาลในสวนรวมมากกวาระดับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเทานั้น 
  3) การเนนเชงิวิชาการหรือปฏิบัติการ  การพิจารณาความหมายเชิงวิชาการมักมีมุมมองที่
กวางไกล ไมจาํกัดเฉพาะพื้นที่ ชุมชนหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และพิจารณาความสัมพันธเชิงเวลา ทั้ง
อดีต ปจจุบนั และอนาคต ขณะทีก่ารเนนเชิงปฏิบัติมักมุงที่จะนําผลสรุปไปใชประโยชน เชน การประชุม  
เร่ืองนี้ที่สํานักรัฐศาสตรเคนเนดี มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2001 
เปนการประชมุเชิงปฏิบัติการ มีผูเสนอความเหน็วา แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยมใิชเร่ืองทาง
วิชาการเทานัน้ หากเปนระเบียบวาระทางการเมืองที่ครอบคลุมถึงดานจริยธรรม ทําใหลดกระแสความคิด
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ดานการทําใหเปนการทหารของโลกยุคโลกาภวิัตน (Militarization of globalization) และเหน็พองกันวา
จําเปนตองสรางองคความรู เร่ืองความมั่นคงของมนุษยใหสามารถนาํมาใชปฏิบัติได ดังนั้นหากเนนเชิง
ปฏิบัติการขอบขายที่พิจารณาก็มักชดัเจน และชี้เฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุมคนมากขึ้น 
  ในการพจิารณาครั้งนี้ใชแนวคิดเชิงวิชาการเปนฐานแตจะเนนเชิงปฏิบัตกิาร ทั้งนี้โดย
กําหนดกลุมเปาหมายที่ “คนไทยทกุคน”  และใชคาํนิยามเรื่องความมั่นคงของมุนษยทีก่ระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดกําหนดไวเปนฐานการพิจารณา 
  1) ฐานคติและจุดยืน  การพจิารณาเรื่องนีอ้าจกวาง แคบ หรือเบี่ยงเบนไปไดตามฐานคติ 
(Assumption) และจุดยืน (Standing point) ของผูพิจารณา ดังตัวอยางเชน การแบงกลุมคํานิยามความ
มั่นคงของมนุษยอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรกเปนการมองเชิงกวางแบบองครวม ซ่ึงให
ความสําคัญเรื่องการพัฒนา และความขดัแยง กับอกีกลุมคํานิยามหนึ่งเปนการมองแบบแคบ และมีอคติ 
ซ่ึงอาจใชเปนเครื่องมือในการแทรกแซงประเทศอื่น ที่เรียกวาลัทธิแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม 
(Humanitarian Interventionism) (อนุช  อาภาภิรม , 2547 : 18-19)  (1) กลุมเปาหมายที่มุงใหเกิดผล 
(Referent Object) เปนใคร เชน กลุมคน ชุมชน กลุมประเทศกําลังพฒันา เปนตน  (2) คณุคาหลักที่ใช
พิจารณา (Key Values) เชน เสรีภาพ ความตองการความมีศักดิ์ศรี การมีสวนรวม ความเทาเทียมกนัและ
สิทธิมนุษยชน เปนตน  (3) ลักษณะของการกระทําคุกคาม (Nature of Threats) ไดแก คุกคามโดยตรง
หรือโดยออม และรูปแบบการกระทํา เชน ลิดรอนสิทธิ กดขี่ กอการราย ไปจนถึงสงคราม        (4) ตวัการ
ของความไมมัน่คง (Agents of Insecurity) หมายถึง การมีสาเหตุจากอะไร เชน กลุมอาชญากรขามชาติ 
เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีอิทธิพล ไปจนถึงภยัของธรรมชาติ เปนตน   

ในเรื่องฐานคติหรือจุดยืนนีน้ับเปนเรื่องสาํคัญตอขอบขายของการพิจารณา  จากการ
รวบรวมขอเสนอและขอสรุปในเอกสารงานการประชุมตางๆ ที่จัดขึน้เปนทัศนะแบบตะวนัตก ที่มีฐาน
คติ วาความไมมั่นคงของมนุษยลวนแตเปนผลหรือมีตัวการมาจากปจจัยภายนอกตวัมนุษยทั้งสิ้น  ซ่ึงใน
ความเปนจริงหากพิจารณาบนฐานคติของปรัชญาตะวนัออก ความไมมั่นคงของมนุษยมเีหตุปจจัยมาจาก
ทั้งปจจัยภายนอกตัวมนษุยและปจจัยภายในตัวมนษุยดวย  เชน กเิลส ตัณหา ความประมาท ฯลฯ อีกดาน
หนึ่งดวย  ดังนั้น ในการศกึษานี้มีฐานคติที่จะมองตวัการหรือปจจยัเหตุของความไมมั่นคงของมนุษยทั้ง
ภายนอกและภายในตวัมนษุยควบคูกันไป 

 
 2.2.2 ความเปนมาและพัฒนาการของแนวคิดตะวันตก 
  หากยอนไปในประวัติศาสตรของมนุษย อาจกลาวไดวา ความมั่นคงปลอดภัย และความ
อยูรอดของมนุษยเปนสัญชาติญาณพื้นฐานในชวีิตประจําวัน เมื่อมกีารพัฒนาทางสังคมมนษุยอยูกันเปน
กลุม เปนเผา สมัยโบราณมีแนวคดิเรื่องความมั่นคงวา ใหความสําคัญแกผูนําเปนสมมติเทพ เมือ่ผูนํามี
ความเขมแข็ง สมาชิกก็มีความมั่นคงดวย ตอมาเมื่อมีรัฐเกดิขึ้น นักปราชญสมัยนั้น เชน เพลโต ไดมีการ
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แบงหนาที่ของคนในรัฐ เปน 3 กลุม คือ ผูนําทําหนาที่ปกครอง ทหารทําหนาที่ปองกันเขตแดน และ
ประชาชนทําหนาที่การผลิตทางเศรษฐกจิ ในยุคตอมาเมื่อสังคมมีลักษณะเปนรัฐชาติ ความมัน่คงของ
ประชาชนอยูที่ความมั่นคงของรัฐชาติ ซ่ึงมักประกอบไปดวย การมีดินแดนที่แนนอน มีอํานาจอธิปไตย 
และผลประโยชนทางประชาชาติ กลไกของความมั่นคงของรัฐ คือการทหาร และเศรษฐกิจ  ดังนั้น 
แนวคดิในอดตีที่ผานมาเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย จึงผูกโยงกับเรือ่งทางการทหารเปนสําคัญ ซ่ึงเปน
การพิจารณาจากหนวยวิเคราะหในระดับรัฐมากกวาในระดับตวัมนุษยเปนรายบุคคล 
  ตอมาเมื่อโลกไดเขาสูยุคโลกาภวิัตน การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหมนุษยสามารถสื่อ
ตรงระดับบุคคลกันได ความซับซอนในระบบสังคมมีมากขึ้น ความขัดแยงในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป เชน ปญหาเกีย่วกับยาเสพติด การทําอาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย 
การละเมิดสิทธิและความรุนแรงในการกอการราย เปนตน แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยจึง
เปลี่ยนแปลงไป จากการใหความสําคัญที่หนวยวิเคราะหระดับรัฐมาเปนที่หนวยวิเคราะหระดับบุคคล 
  ดังนั้น ในการกลาวถึงความเปนมาเรื่องความมั่นคงของมนุษย จึงจะพิจารณาในเชิงความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในชวงรอยตอระหวางแนวคิดความมั่นคงระดับรัฐ
มาเปนความมัน่คงระดับตวับุคคลตามลําดับเวลาดังนี ้

  2.2.2.1 การจัดตั้งองคการที่เก่ียวของและการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
  แมแนวคิดเรื่องความมั่นคงในอดีตไดผูกโยงกับความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงเนนความเขมแข็ง
ทางการทหารในการศึกสงครามก็ตาม แตผลกระทบสุดทายของสงครามและความขัดแยงก็มาตกที่ตัว
มนุษยอยางหลีกเลียงไมได  ดังนั้นหลังสิ้นสุดสงครามจึงมักมีแนวความคิดเกีย่วกับการฟนฟแูละปองกัน
ความไมมั่นคงของมนุษยตามมา และในสถานการณเชนนั้น ความมั่นคงของมนุษยจึงไมใชเร่ืองของ
วิชาการเทานัน้ ไดมีการนํามาเคลื่อนไหวเปนระเบยีบวาระทางการเมืองที่ไดรับการเสนอขึ้นจนกระทั่ง
กลายเปนระเบยีบวาระโลก เมื่อโลกทั้งโลก ไมวาจะเปนประเทศพัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนา เผชิญกับ
ความไมแนนอน ถูกนานาภยัคุกคาม การเคลื่อนไหวที่มลัีกษณะตอเนือ่งนี้มีมานาน ปรากฏการณสําคัญที่
อาจนับวาเปนการเคลื่อนไหวเกีย่วกับความมั่นคงของมนุษยอยางเปนรูปธรรม ก็คือ นับแตมีการจัดตั้ง
หนวยอาสาสมัครกาชาดในป ค.ศ.1863 และการทําอนุสัญญาเจนวีาในป ค.ศ.1864 ที่กําหนดใหคูสงคราม
ตองใหการดูแลแกผูไดรับบาดเจ็บ เชลยศกึ และพลเมืองในยามสงคราม 
  การเคลื่อนไหวที่สําคัญอีกจดุหนึ่ง ไดแก การประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนขององคการสหประชาชาติในป ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491)  การประกาศดังกลาว ถือเปนการเริ่มตน
ของการนําแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยมาสูการปฏบิัติที่สําคัญอยางยิ่ง แมวาในทางปฏิบัติจริง ไดมี
การละเลยกนัอยูบางก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากปฏิญญาดังกลาวไดใชเปนพื้นฐานที่ประเทศพัฒนาแลว และ
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถอางอิงรวมกัน และเปนพื้นฐานของแนวคดิเรื่องความมั่นคงของมนุษยใน
ปจจุบันอีกดวย 
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  2.2.2.2 การเคล่ือนไหวของประเทศโลกที่สาม : การประชุมท่ีบันดงุ 
  เดือนเมษายนในป ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498) ไดมีการประชุมผูนําประเทศใน เอเชีย-แอฟ
ริกาที่เมืองบันดุง ประเทศอนิโดนีเซีย (Afro-Asia Bandung Conference) ประเทศกาํลังพัฒนาจํานวนมาก
ที่เพิ่งพนจากการเปนอาณานคิม หรือกึ่งอาณานิคม ไดพยายามผลักดันใหมีการคัดคานการละเมิดอธิปไตย
จากประเทศตะวนัตกที่ถือวาตนเองเจริญแลว  มีประเทศตาง ๆ เขารวมประชุมรวม 29 ประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย การประชมุครั้งนี้มีเหตุการณสําคัญคือ มีการวินาศกรรมสายการบินแอรอินเดยี เพือ่ลอบ
สังหารผูนําบางประเทศ รวมถึงนายกรฐัมนตรีโจวเอนิไหล แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน แต
นายกรัฐมนตรโีจวเอินไหลไมไดไปเทีย่วบนิดังกลาว เนื้อหาหลักของการประชุมมี 4 ประการ คือ (1) การ
ตอตานลัทธิอาณานิคมและลัทธิเชื้อชาติ  (2) ความรวมมือระหวางประเทศกําลังพฒันา  (3) การยึดหลัก
สิทธมินุษยชน และสิทธิอัตวินิจฉยั (Self determination)  (4) การสรางสันติภาพรวมกัน ทั้งหมดเพื่อ
คัดคานสงครามเย็น และเรียกรองความสํานึกทางจริยธรรมของนักการเมือง โดยเฉพาะตะวันตก 
  ผลของการประชุมไดประกาศเปนเจตนารมณบันดุง (The Spirit of Bandung) ไดแก (1) 
เคารพในหลักมูลฐานของสิทธิมนุษยชน เพื่อใหเปนไปตามจดุประสงคและหลักการขององคการ
สหประชาชาต ิ  (2) เคารพในอํานาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประชาชาติ  (3) รับรอง
ความเทาเทยีมกันของทุกเชื้อชาติ และความเทาเทียมกนัของทุกประชาชาติ ไมวาใหญหรือเล็ก  (4) ละเวน
จากการเขาไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอื่น  (5) เคารพในสิทธิปองกันตัวของชาติใดทั้งโดย
เอกเทศและรวมกับชาติอ่ืน ทั้งนี้ โดยยึดถือกฎบัตรของสหประชาชาต ิ  (6) ละเวนจากการจดัสรางกอง
กําลังรวมหมูเพื่อผลประโยชนของชาติมหาอํานาจใด และนานาประเทศละเวนจากการกดดนัประเทศอื่น  
(7) ละเวนจากการกระทํา หรือการคุกคามดวยการใชกําลัง ตอบูรณภาพเหนือดินแดน หรือความเปนเอก
ราชทางการเมืองของประเทศใด (8) ยตุขิอพิพาทระหวางประเทศอยางสันติวิธี เชน การเจรจา การ
ปรองดอง การตัดสินทางอนุญาโตตุลาการหรือทางกระบวนการกฎหมาย หรือตกลงอยางสันติวธีิตามที่
ฝายที่เกี่ยวของเลือก ทั้งนี้ เปนไปตามกฎบัตรขององคการสหประชาชาติ  (9) สงเสริมผลประโยชน
รวมกันและความรวมมือ  (10) เคารพตอความยุติธรรมและขอผูกพันทางศาล 
  ในที่ประชุมนีย้ังมีการเสนอแนวคดิ “รวมอิสลาม” (Pan-Islam) ซ่ึงรวมรัฐอิสลามตาง ๆ 
ที่โดยพื้นฐานเปนแบบสังคมนิยมและสากลนิยมเขาดวยกัน นอกจากนี้มีการเสนอ “ลัทธิรวมอาหรับ” 
(Pan – Arabism) และลัทธิรวมแอฟริกา (Pan – Africanism) อีกดวย 

  2.2.2.3 การเคล่ือนไหวในกลุมประเทศยุโรปตะวันตกชวง ค.ศ.1950-2000 
  ในชวงเวลาใกลเคียงกัน กบัการเคลื่อนไหวของประเทศโลกที่สามจนเกิดการประชุมที่
บันดุง ก็มีการเคลื่อนไหวของประเทศในยโุรปตะวันตกตลอดมาเปนระยะ ๆ ซ่ึงอาจแบงออกเปน 3 ชวง
สถานการณ คือ ในชวงทศวรรษ 1950 , 1970 , 1980 และ 1990 ตามลําดับ ดังนี ้
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  1) การเจรจาสันติภาพของประชาคมยโุรปกับสหภาพโซเวียต ตั้งแต ค.ศ.1950  ไดมี
ความพยายามในการเจรจา เพื่อแสวงหาความมั่นคงรวมกันระหวางตะวนัตกและตะวนัออก นั่นคือ 
ระหวางยุโรปตะวนัตกกับสหภาพโซเวียต เนื่องจากสหภาพโซเวยีต ตองการกีดกนัอิทธิพลสหรัฐซึ่งเขา
มาตั้งฐานทัพคุกคามตอประเทศของตนออกไป และใหยอมรับสถานะในยุโรปตะวันออกที่อยูใตอิทธิพล
ของตน ขณะเดียวกนัยุโรปตะวันตกกต็องการสรางยุโรปที่มีสันติภาพ มีความมั่นคงแบบรวมมือกัน 
(Cooperative Security) และเจรจากันในเรื่องสิทธิมนุษยชนดวย จึงไมตองการตัดสหรัฐออกไป  ดังนั้น 
ความไมลงตัวในหวัขอเจรจา ความระแวงกัน และความขัดแยงอนัเกดิจากสงครามเย็น ทําใหการเจรจา
ลาชามากวา 15 ป 
  จนเมื่อถึงทศวรรษ 1970 สหรัฐและสหภาพโซเวียตไดมีความสัมพันธที่ดีขึ้น การเจรจา
ดังกลาวจึงเริ่มจริงจังในป ค.ศ.1969 และไดทําสนธิสัญญาระหวาง 2 ฝายในป ค.ศ.1972 ในปนีเ้อง ไดมี
การจัดเตรยีมการประชุมวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Conference of Security and 
Cooperation in Europe-CSCE) เนื้อหาการประชุมมี 3 สวน ที่เรียกวา “ตะกรา” (Basket) คือ (1) ความ
มั่นคงทางทหาร การเจรจาเนนหนักในเรือ่งการลดกําลังอาวุธ และมาตรการสรางความเชื่อมั่นระหวางกัน 
(Confidence-Building Measures-CBM) ซ่ึงตอมาในป ค.ศ.1983 ไดขยายสาระเปน Confidence and 
Security Building Measures-CSBM)  (2) ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  และ (3) เกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนและ
เร่ืองทํานองคลายกัน เรียกชือ่วา “ความมัน่คงมิติทางมนุษย” (Human Dimension of Security) ซ่ึงเปนการ
ผลักดันจากกลุมประเทศยุโรปตะวันตก โดยหวงัวาจะเปนการเนนย้ําความสาํคัญของเรื่องนี้ในกลุม
ประเทศสังคมนิยม (Cathal J. Nolan, 1995) 
  ในการประชุมเมื่อป ค.ศ.1972 มีประเทศในยุโรปเขารวมประชุมรวม 25 ประเทศ 
หลังจากนัน้กม็ีการประชุมอกีหลายครั้ง จนกระทั่งในป ค.ศ.1975 จึงไดขอสรุป เรียกวาขอบัญญัตสุิดทาย  
เฮลซิงกิ (Helsinki Final Act) มีหลักการ 10 ประการ ไดแก (1) ความเทาเทยีมกันทางอธิปไตยของ
ประเทศสมาชิก  (2) การยตุิการคุกคามการใชกําลังตอประเทศที่รวมลงนามดวยกัน  (3) พรมแดนที่ไม
อาจลบลางได  (4) บูรณภาพเหนือดินแดน  (5) การยุติความขัดแยงโดยสนัติวิธี        (6) การไมแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศสมาชิก  (7) การเคารพในสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพมลูฐาน รวมทั้งเสรีภาพ
ในความคดิ วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ (8) สิทธิที่เทาเทียมกันและสทิธิทางอัตวินจิฉัยของ
ประชาชาติและประชาชน  (9) ความรวมมือกันระหวางรฐั และ (10) การยินยอมพรอมใจในการปฏิบัติ
ตามพันธะของกฎหมายระหวางประเทศ 
  แมการประชุมและขอตกลงดงักลาวมีผูวิจารณวา เปนเพยีงการแสดงโวหารและการฝน
เฟอง ซ่ึงก็มีความเปนจริงอยูบางแตก็ช้ีใหเห็นวา ความมั่นคงของมนุษยหรือความมั่นคงในมิติของมนุษย
ไดเปนทีย่อมรบักันในนโยบายระหวางประเทศมากขึน้ และกไ็ดมีการเคลื่อนไหวเพื่อความมัน่คงของ
มนุษยในหลายประเดน็ตามมาอยางตอเนือ่ง เชน การประชุมวาดวยความมั่นคงและความรวมมือแหง
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ยุโรป ก็ไดเตบิใหญขยายตวัเปนสถาบันถาวร ไดแก องคการวาดวยความมั่นคงและความรวมมือแหง
ยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe) ในป ค.ศ.1995 จนถึงป ค.ศ.2004 มี
สมาชิกรวม 55 ประเทศ ครอบคลุมยุโรปเอเชีย (Eurasia) และยุโรป-แอตแลนตกิ (Euro-Atlantic) มี
เงินทุน 179.8 ลานยูโร มีเจาหนาที่กวา 4 พันคน และมพีนักงานในเครืออีกกวา 1 พนัคน ทํางานดานการ
แจงเตือนการปองกันความขัดแยง การจดัการความขัดแยง และการฟนฟูสภาพหลังการขัดแยง เพื่อความ
มั่นคงของมนุษยในดานตาง ๆ นอกจากนีย้ังชี้ใหเห็นดวยวา แนวคิดเรือ่งความมั่นคงของมนุษยอาจใชเปน
เครื่องมือหรืออาวุธทางการเมืองในความสมัพันธระหวางประเทศได 
  2) การเคลือ่นไหวขององคกรพัฒนาเอกชน : สโมสรแหงกรงุโรม  ค.ศ.1970 
  สุภาชัย   สาระจรัส (2546 : 61-79) ไดรวบรวมและสรุปเรื่องนี้วา  แนวคิดเรื่องความ
มั่นคงของมนุษยตั้งแตเร่ิมแรก  เกี่ยวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุค ค.ศ.1960 , 1970 และ 1980  
ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรทั้งหลายไดสรางตัวแบบของการพัฒนาประเทศไวหลายรูปแบบ โดยไดพิจารณาถึง
ความมั่นคงของมนุษยมากบางนอยบางตามลําดับเวลา ดังนี้ 
  ในชวงทศวรรษ 1970  องคกรระหวางประเทศ  กลุมศกึษาความมั่นคง และโครงการตัว
แบบการจัดระเบียบโลก (World Order Models Project) มีความพยายามอยางยิ่งที่จะสรางความเปน
ระเบียบและความมั่นคงใหกบัโลก โดยสวนหนึ่งมุงเนนความสนใจไปที่ปญหาดานความสุขและความ
ปลอดภัยของมนุษยในฐานะที่เปนบุคคลในสังคม เร่ืองความมั่นคงของมนุษยที่สําคัญ จุดหนึ่งจงึเกิดขึ้น
จากกลุมบุคคลจากหลายชาติ  หลายอาชีพทั้งนักเศรษฐศาสตร นักวิทยาศาสตร และผูประกอบการที่มี
ฐานในประเทศเยอรมันนี  ไดรวมตัวกนัเปนชมรมหรือสโมสรในนามของ  “Club of Rome”  และในตน
ทศวรรษ 1970  ไดออกเอกสารชุดหนึ่ง  ช่ือวา สภาวะปญหาของโลก (World Problematique) โดย
นําเสนอความคิดเรื่อง “ความซับซอนของปญหาที่นําความทุกขมาสูมวลมนุษยทุก ๆ ชาต”ิ  อันไดแก  
ความยากจน การทําลายสิ่งแวดลอม  การสูญเสียศรัทธาในสถาบัน การขยายขอบเขตความเปนเมืองที่
ปราศจากการควบคุม ความไมมั่นคงของการจางงาน ความแปลกแยกของเยาวชนตอสังคม การปฏิเสธ
คานิยมดั้งเดิม รวมถึงภาวะเงินเฟอ  การผกูขาด  และปญหาเศรษฐกิจอื่น ๆ 
  จากรายงานชุดนี้ไดใหขอสังเกตไววา “ ทุก ๆ คนบนโลกนี้  กําลังเผชิญกับปญหาและ
ความกดดันมากมาย   ซ่ึงทุกคนจะตองรวมกันใหความสนใจและรวมกันทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ”  ปญหาตาง ๆ 
เหลานี้สงผลกระทบตอแตละบุคคลในระดับรุนแรงที่ตางกันไป    คนบางคนตองใชเวลาเกือบทั้งวันเพื่อ
หาอาหารใหพอยังชีพ ในขณะที่คนบางคนอาจจะมุงสนใจอยูกับอํานาจที่ตนมีอยู  หรืออํานาจของชาติ
ตนเอง …  
  ปญหาและความสนใจตาง ๆ เหลานี้สามารถเขาใจไดอยางชัดเจน   หากศึกษาจาก
แนวโนมระดับโลกที่มีผลกระทบมาสูระดับบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเรงรัดพัฒนา
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อุตสาหกรรม  การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร การขาดอาหารที่แผขยายไปทั่วโลก   การลดลงของ
ทรัพยากรที่มีจํากัด   และการเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว 
  นอกจากนี้สโมสรแหงกรุงโรมยังไดออกเอกสารที่ไดรับความสนใจอยางมาก อีกฉบับ
หนึ่งที่ช่ือวา “ความจํากัดของการพัฒนา” (The Limit To Growth,1972) อธิบายถึงความสัมพันธเชื่อมโยง
กันของตัวแปรตาง ๆ ระดับโลก (ระดับมหภาค)  ที่ทําใหเราไดทราบถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โลกที่มีขีดจํากัดอยางยิ่ง  และจะนํามาซึ่งความหายนะตอสังคมของมนุษย  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาเสียใหมเพื่อใหเกิดความสมดุลของส่ิงตาง ๆ ขึ้น โดยมุงเนนไปที่การทําให  “ความ
จําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคนจะตองบรรลุ   และมนุษยแตละคนจะตองไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันใน
อันที่จะเขาใจถึงศักยภาพสวนตัวของเขา” 
  ในระยะสั้น  สโมสรนี้ไดนําเสนอวาจะตองมีระบบที่คอยเฝาระวังผลกระทบอันจะ
เกิดขึ้นแกชีวิตบุคคล  และการคนหาหนทางพัฒนาโลกดวยวิถีทางตาง ๆ เพื่อผลลัพธขั้นสุดทายคือความ
มั่นคงของโลกที่จะพัฒนาชีวิตมนุษยใหดีขึ้นไดอยางยั่งยืน 
  3) การเคล่ือนไหวจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยในยุโรป 
ตั้งแต ค.ศ.1980 
  ในชวงทศวรรษ 1980  ไดมีการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของคณะกรรมการ  2 คณะที่ให
ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย ในกลุมประเทศยุโรป ดังนี้ 
  คณะทีห่นึ่งชื่อ คณะกรรมการอิสระวาดวยประเด็นการพัฒนาระหวางประเทศ 
(Independent Commission on International Development Issues)  มีประธานคือ วลิล่ี แบรนท (Willy 
Brandt)  ในป ค.ศ. 1980 คณะกรรมการชุดนี้ไดนําเสนอแนวทางที่มีช่ือเรียกกนัวา รายงานจากโลกเหนือ
และโลกใต (North – South Report)       แบรนด (Brandt)  ไดเขียนไวในคํานําของรายงานนีว้า “รายงานนี้
เกิดขึ้นจากพืน้ฐานความสนใจรวมกนัในเรื่องธรรมดาที่สุด  นัน่คือ มนุษยชาตติางตองการที่จะมีชีวิตอยู  
และแตละชีวิตตองการไดรับการดูแลใหมีชีวิตอยางชอบธรรม  เร่ืองนี้ไมใชเพยีงการยกเอาคาํถาม
แบบเดิม ๆ มากลาวซ้ํา  นั่นคือเร่ืองสงครามและสันติภาพ  แตเราจะยกเอาคําถามที่สําคัญกวานั้นมาพูดถึง  
ซ่ึงไดแก  การเอาชนะความหิวโหย  ความอดอยากของพลเมืองโลก  และการแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางกันอยางมากมายของคุณภาพชวีิตระหวางประเทศที่รํ่ารวยกับประเทศที่ยากจน”  รายงานฉบับนี้
ไดนําเสนอถึงความจาํเปนเรงดวนประเทศที่มีโอกาสและประเทศดอยโอกาสจะตองประสานความ
รวมมือกันในการพัฒนา “ เพื่อที่จะเอาชนะความขดัแยงระหวางประเทศ  สรางผลประโยชนรวมกันแก
ประเทศและภมูิภาค  และทีสํ่าคัญที่สุด  คือ  เพื่อสรางประโยชนสุขแกมวลมนุษยในทุกสวนของโลกนี้”   
  คณะที่สอง  ช่ือ คณะกรรมการอิสระวาดวยการลดอาวุธและปญหาความมั่นคง 
(Independent Commission on Disarmament and Security Issues)  มีประธานคือ โอลอฟ ปาลม (Olof 
Palme)  คณะกรรมการชุดนี้ไดนําเสนอแนวทางที่มีช่ือเรียกวา รายงานเรื่องความมั่นคงพื้นฐาน (Common 
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Security Report A Blueprint for Survival 1982)  ซ่ึงไดใหความสนใจกับวิธีคิดใหม ๆ เกี่ยวกับสันติภาพ
และความมั่นคง  โดยช้ีใหเห็นวา ประเทศในโลกที่สามคิดถึงเรื่องความมั่นคงของชาติโดยการใชกําลัง
ทหาร  ในขณะที่ตามความเปนจริงแลวประเทศเหลานี้กําลังถูกคุกคามอยางรุนแรงดวยความยากจน
แรนแคน  อันเกิดจากความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น “ ความมั่นคงพื้นฐาน ”  ก็คือ การทําให
ประชาชนมีชีวิตอยูอยางมีเกียรติและมีสันติภาพ  ซ่ึงหมายถึง ประชาชนจะตองมีอาหารบริโภคอยาง
เพียงพอ  มีงานทํา  และมีชีวิตอยูบนโลกที่ปราศจากความยากจนและการขาดแคลน 
  4) การจัดตัง้เครือขายความมั่นคงของมนษุย (Human Security Network) 
  ในชวงทศวรรษ 1990 ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุด แนวคดิเกีย่วกบัความมั่นคงของ
มนุษยทีด่ําเนนิการกันในยุโรปไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งในประเทศกลุมยุโรปและประเทศอื่น ๆ 
ตลอดจนหนวยงานขององคการสหประชาชาติ และหากพิจารณาเฉพาะการเคลื่อนไหวในยุโรป พบวามี
ดังนี ้
  ป ค.ศ.1991 ในประเทศสวีเดน มีคณะผูบุกเบิกแหงสตอกโฮลม วาดวยความมั่นคงโลก
และการปกครอง (Stockholm Initiative of Global Security and Governance) ไดออกรายงานชื่อ “ความ
รับผิดชอบรวมกันในทศวรรษ 1990” (Common Responsibility in the 1990’ s, 1991) กลาวถึงการทาทาย
ที่มากกวาการเปนปรปกษทางการเมือง และการติดอาวธุ สูแนวคิดเรื่องความมั่นคงที่กวางกวา โดยให
ความสนใจเรื่องภัยคุกคามจากความลมเหลวในการพัฒนา ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การเติบโต
และการเคลื่อนยายประชากรมากเกินไป และการขาดความกาวหนาที่แทจริงของประชาธิปไตย และ
ตอมาในป ค.ศ.1994 ก็ไดออกรายงานอกีฉบับหนึ่ง เร่ือง “ผองเพื่อนบานรวมโลก” (Our Global 
Neighborhood) กลาวถึงความมั่นคงของโลกในมุมมองใหม ซ่ึงพิจารณาขอบเขตทีข่ยายจากเดิมไปเนน
เร่ืองความมั่นคงของมนุษย และความมัน่คงของโลกที่เหนือความมัน่คงของชาต ิ
  และที่สําคัญ คือในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1999 ไดมีการจดัประชุมระดบัรัฐมนตรีคร้ังแรก
ที่ประเทศนอรเวย ภายใตการจัดตั้งเครือขายความมั่นคงของมนุษย (Human Security Network) ซ่ึง
ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกของเครือขายดวย ประเด็นทีน่ํามาพิจารณาที่สําคญั คือ เร่ืองเสรีภาพ
กับความมั่นคงของมนุษย โดยใหความสาํคัญกับ 3 เร่ือง ไดแก 1) การปลอดจากความขาดแคลน 
(Freedom from want)  2) การปลอดจากความกลัว (Freedom from fear) และ  3) การมีโอกาสที่เทาเทียม
กัน (Equity of opportunities) 

  2.2.2.4 การเคล่ือนไหวของประชาคมโลกและองคการสหประชาชาต ิ
  นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวในระดับภูมภิาคบางสวนของโลก เชน เอเชีย-อัฟริกา และ
ยุโรป ดังไดกลาวมาแลว หากพิจารณาในชวงเวลาเดียวกัน คือ ชวง ค.ศ.1950-2000 จะพบวาประชาคม
โลกในระดับที่กวางกวาภูมภิาคมิไดใหความสนใจเรื่องความมั่นคงของมนุษยมากนัก ในระยะแรก ๆ 
ของชวงเวลาดงักลาว แตมาเริ่มใหความสาํคัญมากขึ้นในชวงตั้งแตทศวรรษ 1990 เปนตนมา กลาวคือ 
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พบวาในชวงปลายทศวรรษ 1960 กลุมที่เรียกตวัเองวา ขบวนการยุติธรรมโลก มีการเคลื่อนไหวผาน
ขบวนการนกัศึกษาและปญญาชนหลายเรือ่ง เชน ตอตานการเหยียดผิว ตอตานสงครามเวียดนาม คัดคาน
บรรษัทขามชาติและระบบทนุนิยม และคดัคานการทําลายสิ่งแวดลอม ขบวนการนี้เองมีสวนผลักดันให
เกิดการจัดประชุมใหญระดบัโลกเปนระยะ ๆ ขององคการสหประชาชาติในชวงทศวรรษ 1900 เชน การ
ประชุมสุดยอดวาดวยส่ิงแวดลอมโลกในป ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ทีก่รุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
การผลักดันใหสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) จัดทําเรื่องการพัฒนามนุษย และ
ความมั่นคงของมนุษยในป ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) และทําใหประเด็นนีก้ลายเปนระเบียบวาระโลกใน
ภายหลังตอก็ผลักดันให มีการประชุมสุดยอดแหงโลกวาดวยการพัฒนาสังคม ที่กรุงโดเบนเฮเกน 
ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อป ค.ศ.1995 (พ.ศ.2539) โดยเนนประเดน็ทางสังคม 3 เร่ือง คือ  (1) การขจัด
คราบยากจน  (2) การสงเสริมใหมีการทํางานเต็มที่ และ  (3) การเสริมสรางการบูรณาการทางสังคม ในป 
ค.ศ.1999 ขบวนการประชาคมโลกนี้เองไดเคลื่อนไหวคดัคานการประชุมขององคการการคาโลก (WTO) 
ที่เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา จนกระทัง่ตองยุติการประชุมกลางคัน ตอมาในป ค.ศ.2000 ก็ผลักดันใหมี
การประชุมสหประชาชาติรอบสหัสวรรษ เพื่อแกปญหาความยากจน 
  หลังสุดจนถึง ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) ขบวนการประชาคมโลก ไดสรางเครือขายและ
ดําเนินการเคลื่อนไหว โดยการแสดงความเปนตัวของตวัเอง ในการจัดประชุมสมัชชาสังคมโลก (World 
Social Forum) ที่เมืองปอรโต อเลเกรอ ประเทศบราซิล  โดยมีความมุงหมายที่จะพยายามสรางโลกอีก
แบบหนึ่งทีแ่ตกตางจากแบบทุนนิยมปจจุบนัซึ่งยึดประสทิธิภาพ การแขงขันและกําไรเปนหลัก จึงอาจ
กลาวไดวา เครือขายประชาคมโลกมีบทบาทผลักดันเรื่องความมั่นคงของมนุษยเปนอยางมาก และมี
แนวโนมจะมบีทบาทตอไปในอนาคตดวย 
  สําหรับการเคลื่อนไหวของเครือขายประชาคมโลกที่กอใหเกิดการดําเนนิงานของ 
UNDP นับวามีผลสําคัญตอการพัฒนา เร่ืองความมั่นคงของมนุษยอยางมาก กลาวคอื ในป ค.ศ.1994 
UNDP ไดนําเสนอขอคิดเหน็ของนาย Mahbub ul Haq ซ่ึงเปนนักเศรษฐศาสตรดานการพัฒนาและเปนที่
ปรึกษาของ UNDP ที่เขียนไวในเอกสารชื่อ New Imperatives of Human Security มาดําเนินการ และ
ตอมาในป ค.ศ.1995 UNDP ก็ไดออกเอกสารเรื่อง Redefining Security : The Human Dimension 
(รายละเอยีดจะกลาวถึงภายหลัง)  

นอกจากนี้เร่ืองความมั่นคงของมนุษย ไดนํามาสัมพันธกับประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ 
อยางหลากหลาย สําหรับการนํามาวิเคราะหรวมกับการพัฒนาเมือง (Urban development) ก็เปนเรื่องที่ให
ความสําคัญกันอีกดานหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากปญหาและบริบทของการพัฒนาเมืองมีขอบขายกวางขวางมาก 
และเกีย่วโยงกบัตัวมนษุยในหลายแงมุม ตั้งแตความยากจน การขาดการศึกษา ปญหาสุขภาพไปจนถึง
เร่ืองการกระจายอํานาจ หนวยงานที่ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เชน United Nations Center for Regional 
Development (UNCRD) ไดจัดการสัมมนาและฝกอบรมในหัวขอที่เปนความสัมพันธระหวางความมั่นคง
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ของมนุษยกับเรื่องนี้ ตั้งแตป ค.ศ.2002 โดยเนนประเด็นการใหชุมชนเมืองมีบทบาทและไดรับการ
กระจายอํานาจในการพัฒนาตนเอง โดยมีแผนระยะยาว มีทีมงานที่สนับสนุน เพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายของความมั่นคงของมนุษยในดานตาง ๆ ดวยความรวมมอืของทั้งภาครัฐ และองคกรพัฒนา
เอกชน (UNCRD Newsteller No.55 January-June 2003) 

2.2.2.5 การเคล่ือนไหวของประเทศมหาอํานาจระดับกลาง  
  ในระหวางที่มกีารเคลื่อนไหวของกลุมประเทศในบางภูมภิาค และเครือขายประชาคม
โลก ตลอดจน UNDP แลว ยงัมีประเทศมหาอํานาจระดับกลาง เชน แคนาดา และญี่ปุน ใหความสนใจใน
ชวงเวลาระยะหลัง ๆ นี้ดวย โดยแคนาดาพยายามรวมกลุมเขากับประเทศในยุโรป และญ่ีปุนไดพยายาม
เขาไปมีบทบาทรวมกับองคการสหประชาชาติ Ronald M. Behringer แหงมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐ 
ไดเขียนบทความชื่อ “ความเปนผูนําของประเทศมหาอาํนาจขนาดกลางวาดวยความมั่นคงมนุษย” 
(Middle Power Leadership on Human Security, 2003) ช้ีวาประเทศมหาอํานาจขนาดกลาง ไดแก 
แคนาดา เนเธอรแลนด และนอรเวย เปนตน สามารถมีบทบาทในการริเร่ิมโครงการความมั่นคงมนษุย
อยางไดผล ถาหากการเคลื่อนไหวนั้น ไมกอความหวาดระแวงและขัดตอผลประโยชนของสหรัฐ ซ่ึงเนน
ความมั่นคงไปทางดานการเมือง-การทหาร ตัวอยางการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ เชน การกอตั้ง
กองพลนอยพรอมปฏิบัติการขององคการสหประชาชาต ิ (The Standby High Readiness Brigade for 
United Nations Operation) ในป ค.ศ.1996 การรณรงคตอตานกับระเบดิบุคคล (Personal Landmine) ตาม
มติการประชุมที่ออตตาวา ป ค.ศ.1997 การจัดตั้งศาลอาชญากรรมสากล (International Criminal Court) 
สําเร็จในป ค.ศ.2002 แตความพยายามในการหามคาอาวุธขนาดเลก็และอาวุธเบา ไมประสบความสําเร็จ 
ความสําเร็จและความไมสําเรจ็เหลานี้ มักกอความหวาดระแวงและการตอตานจากสหรัฐในระดับตาง ๆ 
รายงานฉบับนีย้ังชี้วา ประเทศระดับกลางไดรับผลประโยชนจากการเคลื่อนไหวดานความมัน่คงของ
มนุษย  เนื่องจากไดมีความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอทั่วโลก  และไดรับการยอมบันับ
ถือจากองคกรเหลานี้ มากกวาประเทศอภิมหาอํานาจ และยังทําใหผูนําของประเทศระดับกลางเหลานี้ ได
สามารถแสดงบทบาทในเวทรีะดับโลกได 
  ประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทเคลื่อนไหวในเรื่องนี ้ รัฐบาลญี่ปุนได
สนใจเรื่องความมั่นคงมนุษยอยางตอเนื่องจริงจัง ใหเงินสนับสนุนโครงการทางดานนี้ จนทําใหคดิวามี
วาระซอนเรนบางอยาง เชน ใชประเดน็นีสํ้าหรับการมีบทบาทเคลื่อนไหวการเมืองระหวางประเทศ และ
ในกลุมเอ็นจีโอ ในการประชุม “การสนทนาทางปญญาวาดวยการสรางอนาคตเอเชีย” (Intellectual 
Dialogue of Building Asia’s Tomorrow) ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1998 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน นายเกอิโซะ 
โอบุชิ ไดกลาวถึงปญหาความมั่นคงมนุษย ตอมาในเดือนเดียวกนัยังไดปราศรัยในการประชุมหัวขอ “สู
การสรางอนาคตที่สดใสของเอเชีย” ที่กรุงฮานอย วาควรจะไดจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่นคงมนุษย (Trust 
Fund for Human Security) ในองคการสหประชาชาต ิ โดยญ่ีปุนเปนผูใหทุนสนบัสนุน เงินทนุเริ่มแรก
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ของคณะกรรมาธิการนี้ประมาณ 500 ลานเยน และตอมาเงินบริจาคเพิ่มเปน 18.9 พันลานเยน ทําให
กลายเปนกองทุนขนาดใหญขององคการสหประชาชาต ิ จุดประสงคของกองทุนก็เพื่อทําใหแนวคิดเรื่อง
ความมั่นคงมนุษย กลายเปนรูปธรรมโดยใหเงินอดุหนุนโครงการตาง ๆ ของหนวยงานในองคการ
สหประชาชาต ิ เพื่อการสรางความมั่นคงของมนุษย ศึกษาหรือขจดัภัยคกุคามตอชีวิตความเปนอยูและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย ในเรื่องเชน ความยากจน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ความขัดแยง กับระเบิด 
ปญหาผูล้ีภัย การคายาเสพตดิ และโรคระบาดอยางเชน HIV / AIDS เมื่อถึงปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ.2002 
ไดใหเงินอุดหนุนโครงการทั้งหมด 61 โครงการ มูลคา 84.12 ลานดอลลารสหรัฐ โครงการสวนใหญอยู
ในทวีปเอเชีย แตโครงการในเมืองโคโซโว ซ่ึงมีทั้งหมด 10 โครงการกลับใชเงินมากที่สุด กวาครึ่งหนึ่ง
ของเงินทุนที่ใชไป ซ่ึงเขาใจวาเปนปญหาใหญเฉพาะหนา จํานวนโครงการและเงนิอุดหนนุที่ใหมากที่สุด
มีอยู 2 เร่ือง  ไดแก การแกไขปญหาความยากจน และในดานสุขภาพ 
  ในการประชุมสหัสวรรษองคการสหประชาชาติป ค.ศ.2000 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนนาย 
โยชิโร โมริได ไดย้าํถึงความมั่นคงของมนุษยวาเปนประเด็นสําคัญ และไดผลักดันใหตั้งคณะกรรมาธิการ
วาดวยความมัน่คงของมนุษย (Commission of Human Security) ในเดือนมกราคม ค.ศ.2001 โดยมีนาง 
ซาดาโกะ โอกาตะอดีตขาหลวงใหญองคการสหประชาชาตเิพื่อผูล้ีภัยและศาสตราจารยอมาตยา เสน ผู
ไดรับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตรเปนประธานรวมกนั อนึ่ง นายสุรินทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรี
ตางประเทศของไทยไดเปนกรรมการในคณะนี้ดวย และเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2001 กระทรวง
ตางประเทศญีปุ่นก็ไดจัดใหมีการประชุมซิมโพเซียมระหวางประเทศ วาดวยความมั่นคงของมนุษยขึ้น 
ในหวัขอ “ความมั่นคงของมนุษยกับลัทธิกอการราย” 
 
 2.2.3 ขอบขายเกี่ยวกับปจจัยเหตุของความไมม่ันคงของมนุษยบนพื้นฐานปรัชญาศาสนา 
  จากการรวบรวมทบทวนแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยที่กลาวมาแลวทั้งหมดเปน
แนวคดิภายใตปรัชญาตะวันตกทั้งสิ้น แตตองยอมรับในเบื้องตนวาเรื่องเกี่ยวกับชวีิตมนุษยก็ดี เร่ืองความ
ทุกข ความสุขของมนุษยกด็ี และแมแตเร่ืองการพัฒนาก็ดี ปรัชญาตะวนัออกมองแตกตางจากตะวนัตก
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกบัเหตุแหงความไมมั่นคงของมนุษย และวธีิการที่จะทาํใหเกิด
ความมั่นคงในตัวมนษุย โดยมีมิติเกีย่วกับจิตใจ หรือจติวิญญาณ (Spiritual dimension1) ซ่ึงปรัชญา
ตะวนัตกมิไดกลาวถึงนั่นเอง 
  ในปรัชญาทางพุทธศาสนา ถือวาธรรมชาติของชีวิตนั้นเปนทุกข มีความไมแนนอน และ
ทายที่สุดก็ไมมีอะไรตองยดึติด โดยเฉพาะเมื่อตายไปจากโลก  ตามหลักไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตานั่นเอง ความไมมั่นคงของมนษุยนั้นมีอยูแลวโดยธรรมชาติ การลดภาวะความไมมั่นคงอาจทําได
หลายทาง แตที่สําคัญคือ ความไมประมาท ซ่ึงมีขอบขายความหมายกวางและลึกซึ้ง เชน หมายรวมถึงการ
ฝกใชปญญา และการประกอบกุศลกรรม ละเวนอกุศลกรรม อันจะทําใหลดความไมมั่นคงของชีวิต 
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โดยเฉพาะเรื่องการฝกใชปญญา มีความหมายเกีย่วกับการพัฒนาจิตใจในแนวทางที่เปนองครวม ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดปญญาที่มากกวาความฉลาดหรือความคิดเชิงเหตผุล แตเปนปญญาที่ทําใหมนุษยยกสภาพจิตใจให
เปนสัตวประเสริฐ มิใชมีความฉลาดเพื่อการแขงขัน เอาชนะ หรือเอาเปรียบผูอ่ืนตามวิถีทุนนยิมปจจุบัน 
และกุศลกรรมที่อยูบนพื้นฐานที่ถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ 
  ปจจุบันเทคโนโลยีไดชวยใหโลกแคบลง มีสภาพทางกายภาพรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มนุษยสามารถติดตอถึงกันไดหมด ที่เรียกวา หมูบานโลก (Global village แตมนุษยกลับแบงแยก 
ขัดแยง กีดกนั แขงขัน เอาเปรียบ และทําสงครามกันอยางหนัก ดวยทฏิฐิที่ถือวาตนเองดีกวา ถูกตองกวา 
ผลคือความไมมั่นคงของมนุษยทั้งสองฝาย เปนการแบงแยก แกงแยงทรัพยากร ทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อม
โทรม และทายสุดมนุษยก็ทําลายลางมนุษยดวยกนัเอง ในทางกลับกันหากมนษุยโดยเฉพาะประเทศ
มหาอํานาจใชสัมมาทิฏฐิประกอบกุศลกรรม มองมนุษยในสวนอื่นของโลกอยางกลัยาณมิตร การกอการ
รายก็จะไมเกิด 
  ในเรื่องเหตปุจจัยของความไมมั่นคงก็เชนกนั เหตุปจจัยสําคัญสวนหนึ่งมิไดเกิดจาก
ภายนอก หากแตเกิดจากความประมาท การมัวเมา เชนตกอยูในพฤติกรรมอบายมขุตาง ๆ ทายที่สุดก็
นํามาซึ่งความฉิบหาย ความทุกข ความไมมั่นคงนั่นเอง ทั้ง ๆ ที่เหตุปจจัยจากอบายมุขเหลานั้นมิใชเปน
การกระทําจากผูอ่ืน หรือปจจัยภายนอกเลย (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2546 การสรางสรรคปญญา
เพื่ออนาคตของมนุษยชาต)ิ 
  สําหรับศาสนาอิสลามซึ่งโดยพื้นฐานแลว ไดใหความสําคัญดานจิตใจในลักษณะที่เปน
วิถีปฏิบัติในชวีิตประจําวันเปนอยางมาก เพราะมุสลิมมีการดําเนนิชีวติตามวิถีทางของศาสนา ตลอดเวลา
มีความสัมพันธกับพระผูเปนเจาดวยความศรัทธาในพระองคอัลลอฮ ในระดบับุคคลการปฏิบัติตั้งแตลืม
ตาจนหลับ การกิน การนอน กิจวัตรทัว่ไป รวมถึงเรื่องสุขภาพ การเจ็บปวย ความตาย สวนในระดับ
ชุมชนและสังคม เร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา สังคมวฒันธรรม เชน การมี
สวนรวมของสมาชิกในชุมชน การประกอบการดี การหามปรามความชั่ว กิจกรรมสาธารณประโยชน 
การจัดกจิกรรมทางศาสนา เปนตน ลวนตั้งอยูในกรอบแนวทางศาสนาที่บัญญัติไวในคัมภีรอัลกุรอาน 
และแบบอยางของทานศาสดามูอําหมัด วิถีมุสลิมจึงเนนมิติดานจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) เปน
สําคัญ ตัวอยางเชน ความเชือ่เกี่ยวกับสุขภาพดีจะตองครอบคลุม 3 มิติ ไดแก 1) ฮับดลุ มินัล-ลอฮ คือ มิติ
ดานความสัมพันธที่ดีระหวางมนุษยกับพระผูเปนเจา  2) ฮับดุล มินัล-อาลามีน คือ มิติดานความสมัพันธที่
ดีระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  และ 3) ฮับดุล มินนัฟชี คือ มิติดานความสัมพันธที่ดีของมนุษยที่มีตอ
ตัวเอง (พลเดช  ปนประทีป  เรียบเรียง ศานติธรรมรวมใจดับไฟใตดวยปญญา กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ 
2547, หนา 30-31)  ในมิติที ่3 นี้ หมายถึง การที่บุคคลสามารถกํากับควบคุมตนเองใหประพฤติ ปฏิบัติใน
ส่ิงที่ดีอยูในกรอบของศาสนา การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ผิดจากหลกัคําสอน จึงเปนเหตใุหมนษุยมีความ
เสี่ยงและขาดความมั่นคงในชีวิต เร่ืองใด เร่ืองหนึ่งนั่นเอง 
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 2.2.4 การแสวงหาความหมายที่เหมาะสมเรื่องความมั่นคงของมนุษย 
  ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) เปนแนวคดิใหม กลาวไดวาเพิ่งเสนอเปน
ระเบียบวาระโลก ในรายงาน “การพฒันามนุษย ค.ศ.1994” ของสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาต ิ (United Nations Development Program – UNDP) รายงานนีไ้ดเสนอแนวคดิสําคัญ
เกี่ยวกับการพฒันาที่กําหนดใหประชาชนเปนศูนยกลาง (People Centered) โดยมีเปาหมายเบื้องตน
เกี่ยวกับมนุษย 2 ประการ คือ (1) มนษุยทุกคนจะตองปลอดจากความกลัว (Freedom from fear) และ     
(2) ปลอดจากความขาดแคลน หรือความตองการ (Freedom from want) ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนคําจํากัด
ความของความมั่นคงเดิมทีม่ักหมายถึงความมั่นคงของชาติ อันประกอบดวยรัฐและดินแดนมาเปนความ
มั่นคงของประชาชนในฐานะเปนองคประกอบพื้นฐานของชาติ และจากความมัน่คงทางแสนยานภุาพสู
ความมั่นคงทางการพัฒนา ตอมาในป ค.ศ.1999 หลังจากเกดิวกิฤตเศรษฐกิจที่สงผลกระทบไปทั่วโลก 
รายงาน “การพัฒนามนุษย ค.ศ.1999” ไดกลาวถึงความมั่นคงของมนุษยอีกครั้งหนึง่ ซ่ึงเปนการพิจารณา
ในทิศทางดานลบ โดยช้ีวามนุษยทั้งในประเทศพัฒนาแลวและกําลังพฒันา ไดเผชญิกับความไมมั่นคง
อะไรบาง ในกระแสโลกาภวิัตน ซ่ึงไดจําแนกออกเปน 7 ดาน ไดแก (1) ความผันผวนทางการเงนิและ
ความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ  (2) ความไมมั่นคงทางอาชีพและรายได  (3) ความไมมั่นคงทางสุขภาพ     
(4) ความไมมัน่คงทางวัฒนธรรม  (5) ความไมมั่นคงสวนบุคคล เชน การเผชิญกับอาชญากรรม การคายา
เสพติดและการคามนุษย เปนตน  (6) ความไมมั่นคงทางสิ่งแวดลอม  และ (7) ความไมมั่นคงทางการเมือง
และชุมชน เชน ความตึงเครียดทางสังคม การหวาดกลัวสงครามทั้งระหวางประเทศและสงครามกลาง
เมือง อันกอผลกระทบตอเสถียรภาพและความเปนปกแผนของชุมชน 
  ตอมาในรายงาน “การพัฒนามนุษย ค.ศ.2000” ใชช่ือวา “สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา
มนุษย – เพื่อเสรีภาพและความเปนปกแผน” ไดอธิบายความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
มนุษย และความมั่นคงของมนุษยเขาดวยกัน โดยชี้ใหเห็นวาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนามนุษยมี
วิสัยทัศนและจุดประสงครวมกัน ไดแก การสรางความมั่นคงแกการกินดีอยูดี เสรีภาพและศักดิศ์รีของ
มนุษยทกุคนทัว่โลก และจําแนกความมั่นคงทางเสรีภาพออกเปน 7 ประการ ไดแก (1) เสรีภาพจากการ
กีดกนั  (2) เสรีภาพจากความตองการ  (3) เสรีภาพในการพัฒนาและการประจกัษในศักยภาพแหงตน     
(4) เสรีภาพจากความหวาดกลัว เชน ภัยคุกคามตอความมัน่คงของบุคคล  (5) เสรีภาพจากความอยตุิธรรม
และการละเมดิการปกครองโดยกฎหมาย  (6) เสรีภาพทางความคดิ การพดูและการรวมกลุม  และ         
(7)  เสรีภาพในการทํางานทีเ่หมาะสมไมถูกขูดรีด 
  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันแนวคิดใหม เร่ืองความมั่นคงของมนุษย ไดแก 
ดร.มาหบับ อุลฮัก (Mahbub ul-Haq) ผูเคยดํารงตําแหนงเปน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในรัฐบาลอดีต
ประธานาธิบดเีซีย อุลฮัก แหงปากีสถาน เปนผูอํานวยการในการจดัทาํรายงานไดใหความหมายใหมของ
ความมั่นคงวา ควรหมายถึง “ความมั่นคงของประชาชน ไมใชเพียงดนิแดน ; ความมั่นคงของปจเจก
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บุคคล ไมเพียงแตประชาชาติ ; ความมั่นคงโดยผานการพัฒนา ไมใชผานการทหาร ; ความมั่นคงของมวล
ประชาชนทุกแหง ไมวาจะเปนในบ าน ในที่ทํางาน ในทองถนน ในชุมชน และในสิ่งแวดลอม” 
  ผูมีบทบาทสําคัญอีกคนหนึ่งในเรื่องนี้ คือ นางซาดาโกะ โอกาตะ อดีตขาหลวงใหญ
สหประชาชาตเิพื่อผูล้ีภัย และประธานคณะกรรมาธิการวาดวยความมัน่คงของมนุษยในองคการ
สหประชาชาต ิไดกลาวปราศรัยที่มหาวิทยาลัยบราวนของสหรัฐ ในปลายเดือนพฤษภาคม 2002 ในหวัขอ 
“จากความมัน่คงของรัฐสูความมั่นคงมนุษย” โดยเหน็วาการตอตานการกอการราย ตองสรางสมดุล
ระหวางการคุมครองความมั่นคงของรัฐกบัการปกปองเสรีภาพและชวีติของพลเมือง นางไดใหความเห็น
เร่ืองกลุมเปาหมายของความมั่นคงของมน ุษยวา จากประสบการณในฐานะเปนขาหลวงใหญ
สหประชาชาตเิพื่อผูล้ีภัย  ความมั่นคงของมนุษยมีความสาํคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และนาจะใหความสนใจแก
บุคคล 3 กลุม ไดแก  (1) ผูที่ตกเปนเหยื่อของความขัดแยง ผูอพยพล้ีภยั ผูยากจนขนแคนและหิวโหยอม
โรค  (2) กลุมที่ถูกกีดกนัจากสังคมทั้งทางเชื้อชาติ ความเชื่อและประเพณี  (3) ความไมเทาเทียมกันของ
กลุมตาง ๆ ในสังคมที่ดํารงอยูยาวนาน และจากการศกึษาภยัคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย พบวามี
หนทางปฏิบัตไิด 2 ทางคือ การค ุมครอง (Protection)  และการเสริมพลัง (Empowerment) โดยเฉพาะแก
ประชาชนฐานราก ซ่ึงประชาชาติทั้งหลายควรจะไดยึดมั่นในคําขวัญ “การปลอดจากความขาดแคลน 
และ การปลอดจากความหวาดกลัว” เพื่อที่วาจะไดสามารถแกไขปญหาความทุกขยากและความไมมั่นคง
มนุษยทีเ่พิ่มขึน้ได 
  ในตอนทาย นางโอกาตะ ไดสรุปบทเรียนที่สําคัญหลังกรณีวนิาศกรรม 11 กันยายน 
2001 วา การเนนเรื่องความมั่นคงของมนุษยไมไดหมายถึง การเขามาแทนที่ความมัน่คงแหงชาติ ความ
มั่นคงแหงชาติก็จําเป ็นตองเสริมใหเขมแขง็ขึ้นไปพรอมกัน และเหน็วาความมั่นคงทัง้สองประการจะชวย
เสริมกัน 
  นอกจากนี้ ดร.ซานินา อัลไคร (Sabina Alkire) ซ่ึงเคยทาํงานกับคณะกรรมาธิการวาดวย
ความมั่นคงของมนุษย เปนคณะวิจยัในโครงการความเปนธรรมของมนุษย ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด และ
งานวิจยัโครงการแกปญหาความยากจนของธนาคารโลก ไดใหความหมายเชิงปฏิบัตกิารไววา 
“วัตถุประสงคของความมั่นคงของมนุษย คือการปองกันภัย (Safeguard) ตอเร่ืองสําคัญ (Vital core) ของ
มนุษยทกุคน (All human lives) จากภยัคุกคามที่ลอแหลมในด านตาง ๆ (Critical pervasive threats) โดย
เกิดผลอยางครบถวนแกมนุษยในระยะยาว (Long-term human fulfillment) ความหมายนีจ้ึงตองมีการ
ขยายความคําที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1) การปองกนัภัย (Safeguard) มีความหมาย 2 สวน สวนแรกเปนการจัดหา (Provide) 
ซ่ึงการจัดหาและสงเสริมความมั่นคงของมนุษยมกีิจกรรมสําคัญดังนี้   (1) การชี้ (ภัยคุกคามที่ลอแหลม
และกวางขวาง)  (2) การปองกัน (เพื่อวาอนัตรายจะไดไมเกิดขึ้น)  (3) การบรรเทา (ทําใหอันตรายจาก
ความเสี่ยงนัน้ลดลง)  (4) การปฏิบัติ (เพื่อวาเหยื่อหรือผูที่ตกอยูในความยากจนเรือ้รังสามารถอยูรอดได
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อยางมีศักดิ์ศรีและรักษาชวีิตของตนไวได)  สวนที่สองเปนการยอมรับวากิจกรรมดังกลาว สามารถ
คาดการณได ไมวามันจะเริม่ตนมาอยางไร 
  2) เร่ืองสําคัญ (Vital Core) เปนการเจาะประเด็นความมั่นคงของมนุษยใหแคบสูเร่ืองที่
สําคัญและจําเปนที่สุด เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางบนัเกิดผล มกีจิกรรมที่ตองทํา คือการทําสิ่งที่เปน
พื้นฐานแตหลากมิติในชดุของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของมนษุยบนพื้นฐานของการปฏิบัติอยางมี
เหตุผล การเชื่อมโยงระหวางการปลอดจากความกลวัและความขาดแคลนในเรื่องสําคัญของความมั่นคง
ของมนุษยมีความเหมาะสม 
  3) มนุษยทุกคน (All Human Lives) คือการถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง โดยเนนทั้ง
ดานปจเจกบุคคลและชุมชน การเปนสากลและไมกีดกนั ถือวามนุษยไมใชเพียงเครื่องมือของการพัฒนา 
แตเปนเปาประสงคสุดทายของการพัฒนา  
  4) ภยัคุกคามที่ลอแหลมในดานตาง ๆ (Critical Pervasive Threats) ภยัคุกคามอาจเปน
โดยตรง เชน การฆาลางเผาพันธมิตรหรือสงครามกลางเมือง  หรือเปนโดยออม เชน วกิฤติการเงนิ ภยั
คุกคามที่ลอแหลมอาจกวางขวางเกดิขึ้นกระจัดกระจายเปนวงกวางหรือเกิดขึ้นบอย 
  5) ความครบถวนแกมนุษยในระยะยาว (Long-term Human Fulfillment) กระบวนการ
สรางความมั่นคงของมนุษยตองสอดคลองกับการพัฒนามนุษย โดยการสนับสนุนการมีสวนรวม เสรีภาพ 
ความเหมาะสมทางสถาบัน และความหลากหลาย 
  จากการทบทวนเอกสาร รายงานตาง ๆ ในเรื่องนี้ อาจสรปุไดวา มอียูใหความหมายของ
ความมั่นคงของมนุษยไวอยางกวางขวางและหลากหลาย ประกอบกับเรื่องนี้สามารถพิจารณาไดในมิติ
ตาง ๆ หลายมิติ การจะนําความหมายเรื่องนี้ไปใชจึงขึน้อยูกับวตัถุประสงค และการเลือกกําหนดขอบขาย
ในประเด็นที่สอดคลองตองการกับการใชงานหรือการนําเสนอ สําหรับการนําไปใชประโยชนในการ
กําหนดและพฒันามาตรฐานตัวช้ีวดั คณะผูศึกษามีขอเสนอ ดังนี ้
  1) หนวยวเิคราะห (Unit of analysis) เปนระดับตัวบุคคล (Individual) ไมใชระดับสงัคม
หรือประเทศ 
  2) กลุมเปาหมาย (Target group) ของความมั่นคง หมายรวมถงึ มนุษยทกุคนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่คนไทย โดยไมแยกกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ผูถูกคุกคามหรือผูดอยโอกาส เปน
ตน 
  3) ประเด็นของความไมมั่นคง (Insecurity issues) พจิารณา 3 ประเด็น คอื 1) การปลอด
พนจากความขาดแคลน  2) การปลอดพนจากความกลวั  และ 3) การมีโอกาสที่เทาเทียมกัน 
  4) ทิศทางและระดับความรนุแรง (Direction and level) พิจารณาในทิศทางที่กอใหเกดิ
ความไมมั่นคงแกมนษุยซ่ึงเปนทิศทางที่ตรงขามกับการพฒันา และคณุภาพชีวติ 
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  5) ความครอบคลุม (Coverage) พิจารณาขอบขายในองคประกอบดานใดบาง เชน ดาน
สุขภาพ   การศึกษา   ครอบครัว เปนตน 
  6) แหลงปจจยัเหตุของความไมมั่นคง (Insecurity factors) จากการทบทวนเอกสาร
ทั้งหมดเปนการพิจารณาตามแนวตะวันตก กลาวคือมองปจจัยเหตุของความไมมั่นคงทั้งหลายทั้งปวง จาก
ปจจัยภายนอกดานเดีย่ว ในการศึกษานีจ้ะพิจารณาทั้งปจจัยภายนอก หรือภาวะปจจยั และปจจัยภายใน
ตนเอง หรืออัตตปจจัย ควบคูกันไป 

 2.2.5  กรอบแนวคิดการศกึษาเพื่อจัดทํามาตรฐาน 
  สุภาชัย  สาระจรัส(2546: 61-79) ช้ีวา แนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย  มี 3 
แนวทาง  ไดแก  1) แนวความคิดแบบดั้งเดิม (Classical  National  Security  Approach)  2)  แนวความคิด 
แบบ UNDP  ( UNDP Approach to Human Security )  และ3)  แนวความคิด แบบแคนาดา     ( Canadian 
Approach  to Human Security )  การพิจารณาวาแนวคิดทั้งสามนี้มีความเหมือนหรือความแตกตางกัน
อยางไร  จําเปนตองตั้งกรอบการพิจารณาภายใตมาตรฐานอางอิงอันเดียวกัน ดังนั้นถาใชกรอบแนวคิด
ของนักรัฐศาสตร ช่ือ เดวิด บอลดวิน (David Baldwin)  เจาของผลงานเรื่อง “The  Concept of Security” 
ที่ตีพิมพในวารสาร Review of International Studies  เลมที่ 23  (1997)  หนา 12 – 18 ซ่ึงไดใหคําแนะนํา
ไววา ในการประเมินหรือพิจารณาเนื้อหาสาระของแนวความคิดดานความมั่นคงจะตองยอมรับกติกา  2 
ขอ  คือ 1)  การตกลงกันในเรื่องความหมายของคําวา ความมั่นคง และ2)  การตอบคําถามในเนื้อหาเพื่อ
แสดงความสัมพันธของ   ความมั่นคงวาเปนไปเพื่อใคร  (Security for whom)   ความมั่นคงเพื่อคุณคา
อะไร  (Security for which values)    ความมั่นคงถูกคุกคามจากเรื่องใด  (Security for what threats)   และ
จะสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นดวยวิธีใด  (Security by what means) 
  ในการตกลงกันเรื่องความหมายของความมั่นคง เดวิด บอลดวิน (David Baldwin) ใหคํา
จํากัดความวา  หมายถึง “ การไมมีภัยคุกคามตอส่ิงที่มีคุณคา”  หรืออาจจะประยุกตวาหมายถึง “ โอกาสที่
จะทําความเสียหายตอส่ิงที่มีคุณคาเกิดขึ้นไดนอย ”      ดังนั้นนโยบายเรื่องความมั่นคงก็คือกิจกรรมตาง ๆ ที่
กระทําไปเพื่อลดโอกาสในการสรางความเสียหายใหแกส่ิงที่มีคุณคา  เชนคุณภาพชีวิตของมนุษย 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผูศึกษาขอนําแนวความคดิของกลุมตาง ๆ มา
ตอบคําถามสําคัญ 4 ขอ คือ (1)ความมั่นคงเพื่อใคร  (2)ความมั่นคงเพือ่คุณคาอะไร  (3)ความมั่นคงถูก
คุกคามจากเรื่องใด  และ (4) จะสรางความมั่นคงใหเกิดขึน้ดวยวิธีใด  ดงัรายละเอียดตอไปนี ้

2.2.5.1 ความมั่นคงของมนุษยตามแนวความคิดของ โครงการพัฒนาแหง 
สหประชาชาติ (UNDP Approach to Human Security ) 
  UNDP ไดจัดทําเอกสาร UNDP’ s Human Development Report ประจาํป 1994  และได
มีการนําเสนอเรื่องของความมั่นคงของมนุษย ในบทที่มีช่ือวา “ Redefining Security : The Human 
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Dimension ”  ซ่ึงใหความเห็นไววา จําจะตองสรางทางเลือกใหมจากความคิดเรื่องความมั่นคงแบบเกาใน
การพัฒนามนุษย  
  คําถามที่ 1  ความมั่นคงเพื่อใคร   ( Security for whom ) 
  รายงานของ UNDP  ไดวิจารณแนวความคิดแบบเกา ที่มุงสนใจแตเพียงความมั่นคงใน
ดินแดนจากการรุกรานของศัตรูภายนอก  หรือการปกปองความมั่นคงของรัฐดวยนโยบายตางประเทศ  
หรือความมั่นคงของโลกจากการคุกคามดวยอาวุธนิวเคลียร  ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตสนใจเพียงความมั่นคง
ของประเทศมากกวาที่จะสนใจในตัวมนุษยซ่ึงเปนประชาชนของประเทศ  ส่ิงที่แนวความคิดแบบเกา
มองขามไปก็คือ  สิทธิตามกฎหมายของคนในชาติซ่ึงจะตองไดรับความมั่นคงในชีวิตประจําวันของพวก
เขา 
  รายงานของ UNDP  จึงยืนยันวา การกําหนดนโยบายความมั่นคงจะตองมีมนุษยเปนจุด
ศูนยกลาง  มนุษยในที่นี้หมายถึง ชีวิตของคนแตละคนในประเทศที่จะตอง  
  ปลอดพนจากความหวาดกลัว ( freedom from fear ) 
  ปลอดพนจากความขาดแคลน ( freedom from want )   

  โดยรัฐจะตองใหน้ําหนักเทา ๆ กัน  ระหวางความมั่นคงของดินแดนกับความมั่นคงของ
มนุษย 
  คําถามที่  2  ความมั่นคงเพื่อคุณคาอะไร 
  รายงานของ UNDP  เนนคุณคาของความมั่นคงไปในเรื่องความปลอดภัย (Safety)  
ความเปนอยูที่ดี (well-being)  และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ( Dignity of human-being )  ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
  “ ความมั่นคงของมนุษย คือ การที่เด็กมีชีวิตอยูรอด   การที่โรคไมแพรกระจายของโรค   
การไมตองถูกออกจากงาน   การที่ไมตองใชความรุนแรงเพื่อขจัดความขัดแยงของชนเผา   การไมถูกสั่ง
ใหปดปากเงียบไมเห็นดวย    ความมั่นคงของมนุษยจึงไมเกี่ยวของกับอาวุธยุทโธปกรณ  หากเกีย่วของกบั
วิถีของประชาชนมีชีวิตในสังคม   วิถีแหงความเปนอิสระที่สามารถหาทางเลือกของตน  โอกาสตาง ๆ ใน
สังคม  และการดําเนินชีวิตอยูภายใตความสงบสุขปราศจากความขัดแยง ” 
  ความมั่นคงของมนุษยจึงรวมเอาทางเลือกสวนตัวของบุคคลและการมีหลักประกันใน
โอกาสและอนาคตของมนุษย      ความแตกตางระหวางความมั่นคงของมนุษย กับ การพัฒนามนุษย  
( Human security VS. Human Development ) 
  UNDP อธิบายวา  การพัฒนามนุษยเปนแนวคิดที่กวางกวาและหมายถึงกระบวนการ
สรางหรือขยายทางเลือกตาง ๆ ของมนุษย  ในขณะที่ความมั่นคงของมนุษย  หมายถึง  การที่ประชาชน
สามารถแสดงออกในทางเลือกของตนอยางปลอดภัยและเปนอิสระ  และประชาชนยังคงมั่นใจไดวา 
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โอกาสที่มีอยูในวันนี้จะยังคงอยูในวันพรุงนี้  ประชาชนควรจะมีศักยภาพและไดรับอํานาจมากพอที่จะ
ดูแลรับผิดชอบตนเอง  มีโอกาสที่จะแสวงหาความตองการของตนเอง  และมีรายไดพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว 
  ภายใตหลักการทั่วไปเหลานี้ UNDP ไดประกาศองคประกอบของความมั่นคงของมนุษย  
ไว  7 องคประกอบ ดังนี้ 
   1)  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic security) 
   2)  ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) 
   3)  ความมั่นคงทางสุขภาพ  (Health security) 
   4)  ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม  (Environmental security) 
   5)  ความมั่นคงสวนบุคคล  (Personal security) 
   6)  ความมั่นคงของชุมชน  (Communities security) 
   7)  ความมั่นคงทางการเมือง (Political security) 
  โดยมีความหมายในแตละดาน ดังนี้ 
  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  ประชาชนมีรายไดพอเพียงแกการยังชีพและมี
หลักประกันการมีงานทําหรือการประกันสังคม 
  ความมั่นคงทางดานอาหาร  หมายถึง  ประชาชนสามารถหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตไดอยาง
เพียงพอจากรายไดที่เกิดขึ้นหรือจากทรัพยสินที่มีอยู 
  ความมั่นคงทางดานสุขภาพ  หมายถึง  ประชาชนมีสุขภาพดี  ปลอดจากโรคติดตอ    
ตาง ๆ  และความเจ็บไขไดปวยอ่ืน ๆ  รวมถึงความสามารถในการเขาถึงบริการดานการรักษาพยาบาล
ของทุก ๆ คน 
  ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ความสมบูรณของทรัพยากรบนแผนดิน  ใน
อากาศ และในแหลงน้ํา  ซ่ึงทาํใหมนุษยสามารถสรางถิ่นฐานอยูไดอยางยั่งยืน 
  ความมั่นคงสวนบุคคล  หมายถึง  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปลอด
จากอาชญากรรมและความรุนแรงตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูหญิงและเด็กซึ่งออนแอกวา 
  ความมั่นคงของชุมชน  หมายถึง  ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในวัฒนธรรมของชุมชน          
ที่ประชาชนอาศัยอยู  มีสันติภาพสงบสุขภายในชุมชนและระหวางชุมชนใกลเคียง 
  สุดทาย  ความมั่นคงทางการเมือง  หมายถึง  การมีสิทธิและความเสมอภาค  ตลอดจน
ไดรับการคุมครองสิทธิทางการเมือง 
  คําถามที่  3  ความมั่นคงถูกคุกคามจากเรื่องใด 
  UNDP อธิบายวา ความมั่นคงของมนุษยถูกคุกคามจากภัย  2 ระดับ 

 ระดับแรก  เปนภัยจากการคุกคามภายในประเทศ  ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละประเทศ 
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 ระดับสอง  เปนภัยคุกคามจากสภาวะของโลก 
  1.  ภัยจากภายในประเทศ  ไดแก 
   1.1)  การคุกคามตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงหมายถึงภาวะตอไปนี้ 

- ขาดการจางงานโดยมีคาตอบแทนที่เหมาะสม 
- การจางงานที่ไมแนนอน 
- ขาดระบบประกันการวางงาน 

   1.2)  การคุกคามตอความมั่นคงทางอาหาร 
   1.3)  การคุกคามตอความมั่นคงทางสุขภาพ 

- โรคติดตอ  เชน  HIV  โรคติดเชื้ออ่ืน ๆ  
- โรคเร้ือรังตาง ๆ  เชน มะเร็ง  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน 
- ขาดน้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 
- อากาศเปนพิษ 
- ขาดระบบบริการสุขภาพสําหรับประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส 

   1.4)  การคุกคามตอความมั่นคงของสิ่งแวดลอม 
- ภัยจากความแหงแลง 
- มลภาวะของแมน้ําลําคลองตาง ๆ  
- การเสื่อมโทรมของที่ดินเกษตรกรรม 
- การทําลายปาไม 
- ภัยธรรมชาติตาง ๆ 

   1.5)  การคุกคามตอความมั่นคงสวนบุคคล 
- อาชญากรรม 
- ยาเสพติดตาง ๆ  
- การใชความรุนแรงและการเอาเปรียบตอเดก็และสตรี 

   1.6)  การคุกคามตอความมั่นคงของชุมชน 
- ครอบครัวแตกแยก 
- การลมสลายของวัฒนธรรมพื้นบาน 
- การแตกแยกทางศาสนาและเชื้อชาติ 

   1.7)  การคุกคามตอความมั่นคงทางการเมือง 
- การเสื่อมถอยของรัฐบาล 
- การริดรอนสิทธิมนุษยชน 
- การใชอํานาจทางการทหาร 
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  2.  ภัยจากสภาวะของโลก 
  เปนภัยคุกคามที่เพิ่มเติมจากภัยภายในประเทศดังกลาวมาแลว  มีการแพรกระจายไปทั่ว
และมีผลกระทบตอประเทศตาง ๆ  โดยไมมีพรมแดนที่เจาะจง  แบงออกเปน  6 กลุม คือ 
   1)  ปญหาการเพิ่มขึ้นของประชากร  ซ่ึงทําใหเกิดความยากลําบากในการ
แสวงหาทรัพยากร  อาหาร  และอ่ืน ๆ มากขึ้น  ทําใหเกิดภาวะความยากจนขึ้นในหลายประเทศ  เกิดความ
เสื่อมโทรมและทําลายสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น  และเกิดการอพยพขามประเทศเพื่อหลีกหนีความอดอยาก 
   2)  ความแตกตางมากขึ้นระหวางประเทศร่ํารวยและประเทศยากจน  ซ่ึงนําไปสู
ลัทธิบริโภคนิยมมากขึ้นในประเทศอุตสาหกรรม  แตเกิดความยากจนและการทําลายทรัพยากรใน
ประเทศกําลังพัฒนา 
   3)  มีการยายถ่ินฐานหรืออพยพขามประเทศในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 
   4)  ภัยจากการทําลายสิ่งแวดลอม  เชน  ฝนกรด  ภาวะเรือนกระจก  และการ
ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ  การทําลายปาชายเลน  แนวปะการัง  รวมถึงการลดลงของพื้นที่ปาไม 
   5)  ปญหายาเสพติด  เปนปญหาที่ขยายวงกวางไปทั่วโลก 
   6)  การกอการรายขามชาติ  ไดแพรขยายจากแถบลาตินอเมริกาในป 1980  จน
เปนการกอการรายทั่วทุกภูมภิาค 

  คําถามที่  4  จะสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นไดดวยวิธีใด  
  ภัยจากการคุกคามความมั่นคงของมนุษย ภายในประเทศที่สําคัญ ๆ  7 ดาน  และระดับ
โลก  6 ดาน  ทําใหจําเปนตองคิดกันใหมวา เราจะจัดการกับปญหาเหลานี้ดวยเครื่องมือและวิธีการใด  
UNDP เสนอใหสังคมโลกคือทุก ๆ ประเทศรวมมือกันใหมากกวานี้  เพื่อคนหาเครื่องมือใหม ๆ ความ
รวมมือใหม ๆ และแนวทางใหม ๆ  เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความมั่นคงเสียใหม  โดยเปลี่ยนจากการ
เนนดานสมดุลทางอํานาจการทหารมาเปนแนวนโยบายเรื่อง ความจําเปนพื้นฐานของมนุษย       การจาง
งานที่มั่นคง  รายไดสม่ําเสมอ  สิทธิมนุษยชน  การทูตและการพัฒนาเชิงปองกัน  รวมทั้งการปฏิรูป
สถาบันระดับโลก 
  2.2.5.2  ความมั่นคงของมนุษยตามแนวความคิดของแคนาดา (Canadian Approach to 
Human Security) 
  แคนาดารวมกับกลุมประเทศเปนกลางจํานวนหนึ่ง  ไดนําเสนอแนวความคิดเรื่องความ
มั่นคงของมนุษยที่คลายคลึงกับแนวคิดของ UNDP ในชวงเร่ิมตน  แตเมื่อเวลาผานไปหลายป
แนวความคิดก็เร่ิมแตกตางออกไปในบางสวน   แคนาดาไดจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับความมั่นคงของ
มนุษย    2  ฉบับคือ  ในป 1997 และ 1999 ตามลําดับ  และไดรวมกับประเทศนอรเวยจัดประชุมระดับ         
รัฐมนตรีตางประเทศขึ้นครั้งแรกที่เกาะ Lysoen เมือง Bergen ประเทศนอรเวย ( 1999 )  และไดจัดตั้ง
เครือขายความมั่นคงของมนุษย ( Human Security Network ) ขึ้น  โดยมีผูกอตั้ง  13 ประเทศจากทุก
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ภูมิภาคและประเทศไทยเปนสมาชิกในผูกอตั้งครั้งนี้ดวย  แนวทางของแคนาดาจะตอบคําถามทั้ง  4 ขอ 
ของ เดวิด บอลดวิน (David Baldwin) ไดดังนี้ 
 

 คําถามที่ 1  ความมั่นคงเพื่อใคร   (Security for whom) 
  สําหรับแคนาดามีความเห็นเชนเดียวกับ UNDP วา  ความมั่นคงเปนเรื่องของมนุษยแตละ
คน รัฐมนตรีตางประเทศ ลอยด แอ็กเวิรทตี้ (Lloyd Axworthy) ไดใหเหตุผลในรายงานป 1997 วา “ เพื่อให
เกิดความมั่นคง จะตองตอสูกับความยากแคนทางเศรษฐกิจ  เพื่อการประกันคุณภาพชีวิตที่ดี  และการ
ประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน”  สองปตอมา ( 1999 )  ไดเพิ่มขอสังเกตวา “ ความมั่นคงของแตละคน 
( ก็คือ ความมั่นคงของมนุษย )  จะเปนเกณฑใหมของสังคมโลก ”  อยางไรก็ตาม ยังเปนที่ยอมรับวาความ
มั่นคงระหวางรัฐก็ยังคงเปนเงื่อนไขสําคัญในการกอเกิดความมั่นคงของประชาชน 
 
  คําถามที่  2  ความมั่นคงเพื่อคุณคาอะไร  (Security of what values) 
  รายงานของแคนาดาไดใหคุณคาของความมั่นคงไววา  คือ  คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับ
สังคม  และการไดรับประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซ่ึงหมายถึง  ความจําเปนพื้นฐานตาง ๆ   การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล  นิติรัฐ   ธรรมาภิบาล   ความเสมอภาคทางสังคม  และ  
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
  ในการลงนามรวมกันระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกาะ Lysoen  ไดใหคําจํากัดความเพิ่มเติม
วา  คุณคาพื้นฐานของความมั่นคงมนุษยประกอบดวยประเด็นสําคัญ  3 เร่ือง คือ  1)  Freedom from fear  
(การปลอดจากความหวาดกลัว) 2)  Freedom from want  (การปลอดจากความขาดแคลน)   และ3) Equal 
opportunities  (การไดรับโอกาสเทาเทียมกัน)   
  กลาวโดยสรุป  กลุมแคนาดา  มีแนวคิดวา คุณคาของความมั่นคงมนุษย  คือ  การปลอด
จากสิ่งคุกคามตอสิทธิเสรีภาพประชาชนในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
  คําถามที่  3  ความมั่นคงถูกคุกคามจากเรื่องใด  
  แคนาดานําเสนอภัยหลัก ๆ ที่เกิดจากการคุกคามความมั่นคงของมนุษยไวเพียงเล็กนอย  
และไมเปนระบบเหมือนกับที่ UNDP  ไดเสนอไว  โดยสรุปไดดังนี้ คือ  จากรายงาน ป 1997  ไดเสนอภัย
คุกคาม  ที่เกิดจากชองวางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่รํ่ารวยกับประเทศที่ยากจน    ความขัดแยง
ระหวางประเทศ   อาชญากรรมขามชาติ    การผลิตอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง   ความขัดแยงทาง
ศาสนาและกลุมชนภายในประเทศ   การทําลายสิ่งแวดลอม   การเพิ่มขึ้นของประชากร   การอพยพยาย
ถ่ินฐาน    การกระจายขยายแนวการวางกับระเบิด   การละเมิดสิทธิเด็ก  และ การกีดกันการคาระหวาง
ประเทศ 
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  จากรายงาน ป 1999  ไดเพิ่มเติมภัยคุกคามในเรื่องตอไปนี้ คือ ความขัดแยงของกลุมชน
และการทําลายลางเผาพันธุ     ดานลบของโลกาภิวัตน  ซ่ึงกอใหเกิดอาชญากรรมที่ใชความรุนแรง  การคา
ยาเสพติด  การกอการรายขามชาติ  การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  และโรคใหม ๆ  
 
  คําถามที่  4  จะสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นไดดวยวิธีใด  
  ในรายงาน ป 1997  แคนาดามีขอเสนอแนะวา  การสรางความมั่นคงจะเกิดขึ้นได 
จากการสรางสันติภาพ    การธํารงรักษาสันติภาพ    การปลดอาวุธ ( โดยเฉพาะการกูกับระเบิด )   การ
พิทักษสิทธิของเด็ก    การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบสมดุล    การสรางอาวุธใหม  คือ  อาวุธทางปญญา  
ไดแก การใชขอมูลขาวสารเพื่อมุงใหเกิดผลโดยการชักชวนแทนการใชกําลังบังคับ ( Soft Power )  การ
รวมกลุมสรางเครือขายเพื่อความมั่นคงของมนุษย  โดยมีรัฐบาล  NGO  สถาบันวิชาการ  สถาบันธุรกิจ  
และประชาคมรวมมือประสานกัน 

ตารางที่ 2-5 แสดง ขอแตกตางของแนวคิดความมั่นคงของมนุษย ระหวาง  UNDP  กับ  Canada 
 UNDP Canada 

1.  ความมั่นคงเพื่อใคร ประชาชนแตละคนเปนอันดับแรก ประชาชนแตละคนเปนอันดับแรก  แตความ
มั่นคงของรัฐก็ยังคงเปนเงื่อนไขสําคัญ 

2.  ความมั่นคงเพื่อคุณคาอะไร - ความปลอดภัยของมนุษย 
- การอยูดีกินดี   
- เสรีภาพสวนบุคคล 

- ความปลอดภัยของมนุษย 
- ความอยูดีกินดี   
- เสรีภาพสวนบุคคล 

3.  ความมั่นคงถูกคุกคามจากเรื่องใด -  การใชความรุนแรงทั้งทางตรงและ
ทางออม 
-  เนนมากที่ ความรุนแรงทางออม  
ไดแก  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  และปจจัย
ทางสิ่งแวดลอม 

-  การใชความรุนแรงทั้ งทางตรงและ
ทางออม 
-  เนนมากที่ความรุนแรงทางตรง  ไดแก  
การสูกันดวยอาวุธภายในประเทศ (สังคม)  
และการสูกันดวยอาวุธระหวางประเทศ 

4.  จะสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นดวย 
วิธีใด โครงการสงเสริมในเรื่องตอไปน้ี 

 -  การพัฒนามนุษย ใหได รับความ
จําเปนขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและ
ยั่งยืน 
 -  ความเปนประชาธิปไตย 
 -  ความมีสวนรวมทุกระดับในสังคม 

โครงการสงเสริมในเรื่องตอไปน้ี 
-  การพัฒนาทางการเมือง 
-  การมีธรรมาภิบาล  และ 
-  การสรางมาตรฐานในสังคม 
(แต  ยอมรับการใชกําลังอาวุธหรือการ 
Sanctions เมื่อมีความจําเปน) 
-   การใชอาวุธทางปญญา 
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  2.2.5.3 การวิเคราะหเร่ืองความมั่นคงของมนุษย สําหรับ ประเทศไทย 
    1) ความมั่นคงเพื่อใคร  ( Security Referent ) 
  ปจจุบันแนวความคิดใหมเร่ืองความมั่นคงของมนุษยแตกตางจากแนวคิดพื้นฐาน
แบบเดิมดังกลาวขางตน  โดยแนวความคิดใหมกลาวถึงเปาหมายความมั่นคงขั้นแรกคือ ประชาชนแตละ
คน  ความมั่นคงของมนุษยมิไดปฏิเสธในเรื่องความมั่นคงของรัฐ  หากแตใหความสําคัญเทา ๆ กับ (หรือ
นอยกวา) ความมั่นคงของประชาชนแตละคน   เพราะที่สุดแลวความมั่นคงของชาติไทยก็เพื่อความมั่นคง
ของประชาชนคนไทยนั่นเอง     ดังนั้น ความมั่นคงของประชาชนเทานั้น คือ ความหมายที่แทจริงของ
ความมั่นคงของมนุษย      
  ความเกี่ยวพันของความมั่นคงของประชาชนกับความมั่นคงของรัฐอีกอยางหนึ่งก็คือ  
การคุกคามความมั่นคงของประชาชนอันนับเปนการคุกคามภายใน  รัฐอาจจะปลอดภัยจากการคุกคาม
จากภายนอก แตอาจจะเกิดความออนแอจากภายในจนไมสามารถตอสูกับศัตรูภายนอกได  เนื่องจาก
สูญเสียความเขมแข็งภายใน  นอกจากนั้น รัฐอาจจะสูญเสียอํานาจทางกฎหมายดวยเหตุผลตาง ๆ และ
กลับกลายเปนศัตรูของพลเมืองตนเอง  ความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของประชาชนจึงอาจจะกลาย
มาเปนความขัดแยง  รัฐที่คุกคามความปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของพลเมืองจะสูญเสียอํานาจ
การปกครอง  ในที่สุดความมั่นคงของรัฐก็จะไมสามารถกอใหเกิดความมั่นคงของประชาชนได   

 ปจจุบัน ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญเรื่องความมั่นคงของมนุษยโดยมุงที่ปจเจกชน
เชนเดียวกัน  กลาวคือ  ความมั่นคงของมนุษยคือความมั่นคงของประชาชนแตละคน  ซ่ึงประชาชนในที่นี้
หมายถึง สมาชิกทุกคนในสังคมไทย  ไมมีขอยกเวนวาคน ๆ นั้นจะเปนคนไทยโดยกําเนิดหรือไม  รวมถึง
ชาวตางชาติที่มาพักอาศัยประกอบอาชีพในประเทศไทย  และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยอยางถูกกฎหมายดวย 

  การจําแนกกลุมประชาชนถาแบงโดยเสนความยากจน  (Poverty line) จะแบงไดเปน  2 
กลุม คือ กลุมต่ํากวาเสนความยากจน คือกลุมดอยโอกาสตาง ๆ อันเปนบุคคลที่ตองเผชิญกับความขาด
แคลนแรนแคนและปญหาที่แตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณ  ซ่ึงกลุมนี้จะมีทั้งใน
เขตเมืองและชนบท    สวนกลุมเหนือเสนความยากจน คือกลุมคนที่มีโอกาส  ซ่ึงคนกลุมนีเ้มือ่รวมกนัอยูใน
สังคมเมืองแลว   สวนใหญจะเกิดการแกงแยง แขงขันเอาตัวรอด และดํารงชีวิตอยูดวยการบริโภคอยาง
ส้ินเปลือง  อยางไรก็ดี สมาชิกทุกคนในสังคมไมวาจะเปนกลุมใดก็ตามจําเปนตองไดรับ “การจัดการจาก
ภาครัฐ”  ประกอบกับ  “การจัดการกับชีวิตตนเอง” ไปพรอมกัน  เพื่อใหเกิดความมั่นคง 

 2) คุณคาของความมั่นคง  (Security Values) 
  คุณคาสําคัญ  2 ประการของความมั่นคงของมนุษยตามแนวความคิดใหม คือ  ความ
ปลอดภัยทางรางกายและความมีเสรีภาพสวนบุคคล  ในเรื่อง  ความปลอดภัยทางรางกาย  หมายถึง  การ
ปกปองรางกายจากความเจ็บปวดและการถูกทําราย ( Freedom from Fear )  รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
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ความจําเปนพื้นฐาน  ( Freedom from want ) สวน  ความมีเสรีภาพสวนบุคคล  หมายถึง  เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในเรื่องความเปนสวนตัวและการเลือกวิถีชีวิต ( เชน  การแตงงาน  กฎหมายสวนบุคคล  การปรับตัว
ทางดานเพศสัมพันธ  การทํางาน )  และเสรีภาพ  ซ่ึงอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เสรีภาพพลเมือง”  ซ่ึง
หมายถึง เสรีภาพในการจัดการในเรื่องประเพณี  วัฒนธรรม  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ความมั่นคง
ของมนุษยจําเปนตองประกอบดวยคุณคาสําคัญทั้ง  2 ประการนี้      ความปลอดภัยทางรางกายและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความเกี่ยวพันกับเสรีภาพสวนบุคคล     การไดรับความเจ็บปวดและการถูกทําราย
รางกายหมายถึง  การไมมีเสรีภาพสวนบุคคล  หนวยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยจะตองใชวิธีที่
จะทําใหแนใจวาประชาชนจะไมทํารายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  หรือทําลายกฎระเบียบทางสังคมโดยการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลใหลดนอยลง  รูปแบบการปกครองแบบใชอํานาจเด็ดขาดของรัฐอาจจะ
สรางสังคมที่ไดรับการปกปองจากอันตรายตาง ๆ ได  การจัดระเบียบสังคมสามารถทําใหแตละคนรูวา
ตนเองควรจะยืนอยู ณ จุดใด  และจะปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ ตราบเทาที่พวกเขาเคารพขอหามและ
กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ   ความมั่นคงของมนุษยจึงหมายถึงความสมดุลระหวางความตองการความ
ปลอดภัยกับความตองการมีเสรีภาพ  อยางไรก็ตาม การใชอํานาจเผด็จการในเรื่องความปลอดภัยและ
เสรีภาพนั้นเปนการดําเนินการที่ไมนายินดีนัก  และยังอาจจะกอใหเกิดปญหาความยุงยากตามมาอีกดวย 
  ในมุมมองดานเศรษฐศาสตร  เปาหมายหรือคุณคาของความมั่นคงตามทิศทางใหมของ
ไทยจะตองยึดเศรษฐศาสตรกระแสรองมากขึ้น   นั่นคือ เศรษฐกิจพอเพียง โดยเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่
ใชในเวทีสังคมโลก  ซ่ึงมุงเนนการบรรลุเปาหมายของระดับการพัฒนา    อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันเปนตัวบงชี้ระดับของการพัฒนายังคงมีความจําเปนตองใชเปนเครื่องชี้วัดพื้นฐาน  แตการวัด
คุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีของมนุษย  จะวัดแตอัตราการเจริญเติบโตอยางเดียวนั้นยอมไมเพียงพอ  
จําตองคํานึงถึงความเสมอภาคเทาเทียมกันในการเขาถึงโอกาสทางสังคมของคนไทยทุกคน    ความมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ    การมีงานทําของประชาชนเพราะ  การวางงานเปนความทุกขของบุคคลและ
กอใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ มากมายตามมา   ดังนั้น เศรษฐศาสตรกระแสรองจะตองเขามามีบทบาทมาก
ขึ้น  โดยเนนที่ความสุขและความพอเพียงตามสถานภาพของแตละคน แตละทองถ่ิน และแตละชุมชน 
  คุณคาของความมั่นคงอาจพิจารณาจากความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดของคนไทย  
ซ่ึงการพึ่งพาในที่นี้หมายถึง 1) ทางดานสุขภาพ คือการมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง การมีจิตใจอารมณที่ดี  
มีความพรอมที่จะปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม    2) การมีปญญา     คือการคิดอยางเปนระบบและเปน
เหตุเปนผล    3)  การมีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความเปนประชาสังคม  มีการรวมตัวของสมาชิกในสังคมเพื่อ
เชื่อมประสานผลประโยชนจากทรัพยากรหรืออํานาจระหวางปจเจกชนกับรัฐ  โดยเปาหมายของประชา
สังคมคือ “ การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคนในสังคม ” 
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  3)  การคุกคามความมั่นคง  (Security Threats) 
  สําหรับแนวคิดเดิม การคุกคามความปลอดภัยเกี่ยวของโดยตรงกับการรุกรานโดยรัฐอื่น  
แตแนวความคิดใหมเร่ืองความมั่นคงของมนุษยนั้น  การคุกคามมีไดทั้งโดยทางตรงและทางออมจาก
แหลงตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวพันกับอํานาจในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับครอบครัวข้ึนไปจนถึงระบบเศรษฐกิจโลก  
ปจจุบันการคุกคามอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและไมสามารถติดตามสืบคนไดโดยงาย  
  นอกจากนั้น  ยังอาจเกิดขึ้นจากผลของการกระทําที่ไมไดตั้งใจใหเกิดจากปฏิบัติการตาง 
ๆ หรือแมแตอาจจะเกิดขึ้นโดยไมมีปฏิบัติการใด ๆ เลยก็เปนได   การคุกคามทั้งทางตรงและทางออมนี้
เปนภาวะคุกคามความมั่นคงของมนุษยทุกชาติ ทุกเผาพันธุในโลก  ซ่ึงสวนใหญเปนสิ่งที่สามารถปองกัน  
ปราบปราม หรือกําจัดได  มีบางปจจัยเทานั้นที่ยากตอการปองกัน  เชน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยคาดไม
ถึง    ตารางที่ 2-6 แสดงการคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม 
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ตารางที่ 2-6  แสดงการเปรียบเทียบระหวางการคุกคามทางตรงเปรียบเทียบกับทางออม 

การคุกคามทางตรง การคุกคามทางออม 
1.  ยาเสพติด  :   
    การคาสิ่งเสพติดตาง ๆ เชน เฮโรอีน  ยาบา  ยาอ ี ฯลฯ 

1.  การขาดแคลนสิ่งจําเปน  :   
    ระดับของการขาดแคลนความจําเปนพื้นฐาน 
และสิทธิขั้นพืน้ฐาน ( อาหาร น้ําดืม่สะอาด  
สาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาภาคบังคับ ฯลฯ) 

2.  การใชความรุนแรง การเสียชีวิตจากการฆาตกรรม / 
การทํารายจนเกิดความพิการ :   
    เหยื่อของการฆาตกรรม  การเขนฆาสตรีและเด็ก  การ
ลวงละเมิดทางเพศ  การกอการราย  การกอกบฏของชน 
กลุมตาง ๆ  การสังหารหมู การสังหารเพื่อลวงความลับ  
การลอบสังหารเพื่อตัดตอนเครือขาย 

2.  การเกิดโรค  :   
    การเจ็บปวย ( การแพรเชื้อ HIV การเกิดโรค  
ตาง ๆ เชนโรคหัวใจ  โรคมะเร็ง ) 
 

3.  การลดคุณคาความเปนมนุษย  :   
    การลอลวงซื้อขายสตรีและเด็ก  การใชเด็กเปนขอทาน  
การใชแรงงานสตรีและเด็ก  การจับตัวเรียกคาไถ  การกัก
ตัวคูแขงขันทางการเมือง 

3.  ภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยท่ีมนุษยกอใหเกิดขึ้น 
    การเกิดอัคคภีัยรายแรง  น้ําทวม  แผนดินไหว  
อุบัติเหตุจราจร 

4.  ความมีอคติและการใชอํานาจบังคับ  :   
    กฎหมาย /การปฏิบั ติ ที่ ไม เปนธรรมตอ ผู ย ากไร 
ผูดอยโอกาสและสตรี  การเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์ยุติธรรม  
การเปนปฏิปกษตอหรือการแทรกแซงสถาบันและ
ส่ือมวลชน 
 

4.  ความดอยพัฒนา  :   
    ผลผลิตมวลรวมในประเทศต่ํา  การเจริญเติบโต
ของผลผลิตต่ํา  ภาวะเงินเฟอ  ภาวะการวางงาน  
ความไม เทา เทียม   การเปลี่ยนแปลงทางดาน
ประชากร    ความยากจน   ความไมมั่นคงทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับ
โลก  ภาวะชะงักงันของการพัฒนา 

5.  ความขัดแยงระหวางประเทศ  :   
    วิกฤตการณการตึงเครียดระหวางประเทศ  วิกฤตการณ
ทางทหาร 

5.  การอพยพของประชากร  :   
    ผูอพยพและการยายถ่ินฐานตามชายแดน 
 

6.  อาวุธท่ีมีอํานาจการทําลายลางสูง  :   
    การสะสมอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง  อาวุธขนาด
เล็ก  กับระเบิดตามชายแดน    

6.  การเปล่ียนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม ( ระดับ
ทองถ่ิน  ประเทศ  ภูมิภาค  โลก ) 
    การเกิดภาวะเรือนกระจก  การกอใหเกิดมลภาวะ
ตาง ๆ  
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  ตารางดังกลาว ไดอธิบายไวเปนสังเขป  อยางไรก็ตาม มีประเด็นสําคัญเพิ่มเติม  4 
ประการ  ซ่ึงสัมพันธกับการคุกคามและความมั่นคงของมนุษย คือ 
  1)  ชนิดของการคุกคาม ทั้ง 12 รูปแบบนั้น แตกตางกันไปในแตละประเทศ  รูปแบบ
ของการคุกคามที่มีผลตอความปลอดภัยทางรางกายและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศที่พัฒนาทาง        
อุตสาหกรรมยอมแตกตางไปจากประเทศกําลังพัฒนา  ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยยอม
แตกตางจากประเทศที่มีการปกครองระบอบอื่น 
  2)  การคุกคามที่ปรากฏในตารางดังกลาว  เปนการคุกคามที่เกิดขึ้นและลุกลามทั่วโลก
และสงผลกระทบตอมวลมนุษยชาติ  วิกฤติการณตึงเครียดทางทหาร  สงครามโลก  และการสะสมอาวุธ
นิวเคลียร  ตลอดจนอาวุธเคมีและชีวภาพ  จะทําใหความปลอดภัยของทุกคนลดนอยลง  นอกจากนั้น              
ยาเสพติดที่แพรระบาด  การทําลายสิ่งแวดลอมจะกอใหเกิดอันตรายตอทุกชีวิตบนผืนโลก  ความผันผวน
ทางเศรษฐกิจของโลกก็สามารถกอใหเกิดผลรายตอทุกคนไดเชนกัน 
  3)  ตารางไดแสดงถึงความสําคัญของการคุกคามประเภทตาง ๆ โดยจัดลําดับความสําคัญ
ของยาเสพติด  การเสียชีวิตจากการฆาตกรรม/การถูกทํารายถึงขั้นพิการ  และการขาดแคลนสิ่ง      จําเปน
ไวในอันดับตน ๆ ของความรุนแรงทางตรงและทางออม  กลาวคือ ประเภทของการคุกคามดังกลาวมี
ความสําคัญอยูในลําดับตน ๆ ของความปลอดภัยและเสรีภาพของมนุษย 
  4)  การคุกคามทั้งทางตรงและทางออมในเรื่องการใชความรุนแรง การลดคุณคาความ
เปนมนุษย ยาเสพติด และการขาดแคลนสิ่งจําเปน  ดูคลุมเครือในเรื่องผลกระทบที่มีตอความปลอดภยัทาง
รางกายและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงอาจจะเปนการยากที่จะกลาววาความตายที่เกิดจากการเขนฆา  การลด
คุณคาของมนุษย  หรือความตายจากการเสพยาเสพติด  เปนสิ่งที่ทําใหเกิดผลดานลบตอความปลอดภัย
และเสรีภาพของมนุษย  บางทานอาจจะเกิดความสงสัยวาการขาดแคลนสิ่งจําเปน  การเกิดโรคและ
อุบัติภัยจะเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงของมนุษยไดอยางไร 
  กฎหมายที่มีอคติและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  รวมถึงการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์  อาจทํา
ใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของรางกายได  หากผูนั้นทาทายกฎหมายและการปฏิบัตินั้น ๆ เปนการ 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการเปนพลเมืองของประชาชน  แมวามันจะไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานโดยตรงก็ตาม 
  ความขัดแยงในเรื่องดินแดนระหวางประเทศ  อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  ความคาดหวังในการทําสงคราม  และการเตรียมการเขาสูสงคราม  ซ่ึง 
ฌอง-ชารค รุลโซ (Jean-Jaeques Rousseau)  เรียกวา “สงครามแหงรัฐ”  อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย
ของประชาชน  ซ่ึงอาจเปนในรูปแบบ “กองทัพนิยม”  โดยกระทําการเผยแพรแนวความคิดกองทัพนิยม
และยกยองเชิดชูสัญลักษณ  คานิยม  และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับความรุนแรง  รัฐบาลที่ใชระบบ
กองทัพนิยมอาจกลายเปนดังที่ แฮโรด ลาสเวลล (Harold Lasswell)  ไดกลาวไว  คือเปนรัฐบาลทหารที่ถูก
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ปกครองโดยผูเชี่ยวชาญทางดานความรุนแรง  ประเทศที่ถูกปกครองโดยระบบนี้ยอมเปนสถานที่ที่
อันตรายในแงมุมของความปลอดภัยและเสรีภาพของประชาชน 
  การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง  โดยมีการสะสมอาวุธ
สมัยใหมไวเกินความจําเปน  นับเปนอันตรายและเปลาประโยชน  บางทานอาจโตแยงวาเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองมีไวเพื่อปองกันไมใหประเทศอื่นโจมตี  อยางไรก็ตามในอนาคต ควรมีการลดการสะสมอาวุธหรือ
ยกเลิกการสะสม (แตสําหรับปจจุบันการมีไวซ่ึงอาวุธดังกลาวก็ยังจําเปนสําหรับความมั่นคงในบาง
ประเทศ) 
  ความดอยพัฒนาของรัฐ ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่อาจกอใหเกิดความไมมั่นคงของมนุษยได  
ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ  จะทําใหระดับของการพัฒนาประเทศลดต่ําลง  และระดับความยากจนเพิ่ม
สูงขึ้น  อันจะสงผลกระทบใหเกิดการขาดแคลนความจําเปนพื้นฐาน  และสิทธิที่พึงมีพึงไดของประชาชน  
ซ่ึงยอมหมายถึงการลดทอนความปลอดภัยและเสรีภาพของบุคคลเชนกัน 
  การเปล่ียนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม  เชน  การกอสรางเขื่อน  เตาปฏิกรณนิวเคลียร  ก็
อาจจะเปนตัวการทําลายระบบนิเวศ  ซ่ึงยอมมีผลกระทบตอการอยูอาศัยของมนุษย  รวมทั้งประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามอีกดวย  การเวนคืนที่ดินและการอพยพผูคนออกจากพื้นที่  อาจทําใหเกิดความลําบาก
ทั้งดานอาชีพ และเปนการทําลายความสงบสุขของชุมชน  จึงนับเปนการริดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอีกทางหนึ่ง 
  ในสังคมไทยสิ่งที่เปนภาวะคุกคามความมั่นคงของมนุษย  นอกจากการคุกคามทางตรง
และทางออมทั้ง  12 รูปแบบ ซ่ึงเปนการคุกคามดานกายภาพดังกลาวมาแลว  ส่ิงที่ตองพิจารณาให
ความสําคัญคือบริบทดานวัฒนธรรม  จิตใจ  คานิยมของปจเจกบุคคล และชุมชน  ซ่ึงจะแตกตางกันในแต
ละพื้นที่หรือทองถ่ิน  อันอาจถูกคุกคามจากการครอบงําและการเอารัดเอาเปรียบจากผูที่มีอํานาจมีอิทธิพล
เหนือกวา  เชนการถูกจํากัดสิทธิตาง ๆ อันพึงมีพึงไดจากรัฐ  การขาดโอกาสในการเขาถึงหลักประกัน  
ตาง ๆ เปนผลใหชีวิตไมมีคุณภาพเทาที่ควร  ในทํานองเดียวกันภาวะคุกคามนอกจากจะเกิดกับภาค
ประชาชนแลวยังเกิดกับภาครัฐไดดวย  ดังนั้น รัฐจะตองวิเคราะหภาวะคุกคามที่มีตอตนเองควบคูไปกับ
ภาวะคุกคามตอประชาชนในประเทศ   เพื่อกําหนดนโยบายหรือคนหาวิธีการที่จะลดภาวะคุกคามตาง ๆ 
เหลานั้น  ภาคประชาชนจะตองเรียนรูและเขามามีบทบาทมากขึ้นปกปองตนเองจากภาวะคุกคาม  ตาง ๆ  
  อนึ่ง ภาวะคุกคามในปจจุบันไมไดเกิดจากการใชกําลังกองทัพเพื่อการรุกลํ้าดินแดนผูอ่ืน
หรือปกปองดินแดนของตนเองเทานั้น ( non-military threat )   ดังนั้นรัฐจึงไมสามารถใชบทบาทในเชิง
อํานาจของตนเองปกปองได  เพราะภาวะคุกคามมีหลายปจจัยและสงผลโดยตรงถึงครัวเรือนผานสื่อใน
รูปแบบตาง ๆ รัฐจําเปนตองปรับบทบาทของตนในการสรางภูมิคุมกันใหกับปจเจกบุคคล  และชุมชนใน
การปองกันตนเองไมใหถูกครอบงําโดยขาดการไตรตรองพิจารณา  ในทํานองเดียวกันจะตองใช
วิจารณญาณในการวิเคราะหภาวะคุกคามนั้นมาเปนโอกาสในการพัฒนาใหไดดวย 
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   4) วิธีการที่ทําใหเกิดความมั่นคง  (Security Instruments / Means) 
  แนวความคิดในเรื่องการใชเครื่องมือที่เหมาะสม  เพื่อทําใหเกิดความมั่นคงของมนุษย       
ก็นับวาแตกตางจากแนวความคิดเดิม    สําหรับกรณีศึกษา : สําหรับประเทศไทยมีประเด็นใหญ ทีสํ่าคญั 4 
ประการดังนี้  1)  การจัดการเรื่องความมั่นคงของมนุษย  วิธีการใชกําลังเปนเครื่องมือระดับทุติยภูมิ  
ในขณะที่การพัฒนามนุษยและการปกครองแบบธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือที่สําคัญลําดับแรก   2)  ความ
รวมมือกันในระยะยาวของหนวยงานระหวางประเทศทั้งราชการและเอกชน 3)  แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงดั้งเดิม  ซ่ึงเห็นวาความเขมแข็งหรือกําลังทหารเปนศูนยกลางของความมั่นคง  แตแนวคิด
เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยถือเอา “พลังแหงความนุมนวล พลังแหงปญญา  ( Soft Power )”  หรือ 
“ศิลปะการชักจูง” เปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงดวยการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  
แนวความคิดในการดําเนินงาน  เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือรวมใจใหเกิดขึ้นอยางสันติ  4)  รัฐ  
องคกรระดับภูมิภาค  และองคกรระหวางประเทศ  รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ควรรวมมือกัน
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย 
  แนวความคิดในเรื่องวิธีการสรางความมั่นคงทั้ง  4 ประการ  สามารถนําไปประยุกตใช
ไดทั่วโลกโดยใชแนวทางปฏบิัติที่แตกตางกันไป  ในบริบทของสังคมไทยก็เชนเดยีวกันสถานการณและ
ปญหาพื้นฐานของคนในแตละพื้นที่ ทองถ่ินหรือภูมิภาคยอมมีความแตกตางกัน  วิธีการที่รัฐจะสราง
ความมั่นคงใหกับปจเจกบุคคลหรือชุมชน จะตองพิจารณาจากพืน้ฐานและสถานการณของคนในแตละ
พื้นที่ดวย    ความแตกตางระหวางความมัน่คงของประเทศและความมัน่คงของมนุษย  สามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 2-7 
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ตารางที่ 2-7 แสดงความแตกตางระหวางความมั่นคงของประเทศ  กับ ความมั่นคงของมนุษย 

ประเด็นท่ีพิจารณา ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงของมนุษย 
ความมั่นคงเพื่อใคร  - รัฐ - ปจเจกชน  ชุมชน 
ความมั่นคงเพื่อคุณคาอะไร  - ความเปนปกแผนของแผนดินและ

ความเปนเอกราชของชาติ 
- ความปลอดภัยของบุคคลและสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคล   
- ความเสมอภาคของบุคคลในการเขาถึงโอกาสทาง
สังคม   
- ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได 

ความมั่นคงถูกคุกคามอยางไร  - การคุกคามโดยตรงจากรัฐอื่น - การคุกคามโดยตรงและโดยออมทางดาน
กายภาพจากรัฐและผูอื่น  
- การถูกครอบงํ าด านวัฒนธรรม   ค านิยม  
ชองทางในการคุกคามสงตรงถึงบาน 

ค ว า ม มั่ น ค ง เ กิ ด ขึ้ น ด ว ย  
วิธีการใด  

-  การใชกําลังเปนเครื่องมือ  เพื่อ  
ปกปองความปลอดภัยของรัฐ 

- ความสมดุลทางอํ านาจ  ความสําคัญ  
อํานาจขึ้นอยูกับแสนยานุภาพทางทหาร 
- การรวมมือกันระหวางรัฐ  เปนไปใน
รู ป แบบขอ งก า ร เ ป นพั น ธมิ ต ร ที่
เปราะบางยิ่ง 
- ปทัสถานและสถาบันมีความสําคัญอัน
จํ ากั ด   โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ในการ
ดําเนินการทางทหาร 

- การพัฒนามนุษยและการปกครองแบบธรรมา 
ภิบาลเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมความ
มั่นคงของมนุษย ( การใชกําลังเปนเครื่องมือทุติย
ภูมิ) 
- ความสมดุลแหงอํานาจมีการใชอยางจํากัด  
พลังแหงความนุมนวลหรือศิลปะการชักจูงมี
ความสําคัญยิ่งกวา 
- การรวมมือระหวางรัฐ  องคกรระหวางประเทศ  
และองคกรพัฒนาเอกชน  เกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน 
- ปทัสถานและสถาบันมีความสําคัญมาก  การเปน
ประชาธิปไตยและการมีตัวแทนในสถาบันตาง ๆ 
จะชวยใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
- ความตระหนักของภาครัฐในการจัดการใหเกิด
ความมั่นคง 
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2.3 มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  โดยที่ความมั่นคงของมนุษยเปนสิ่งที่แปรเปล่ียนไดตามเหตุการณ สถานการณ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม   ในการประเมินและติดตามผลดานความมั่นคงของมนุษยก็เชนเดียวกันกับเรื่องที่
มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เชน เร่ืองคุณภาพชีวิต จําเปนตองมีเกณฑวัด และเมื่อวัดไดแลวก็ตองมีมาตรฐาน
ที่จะเทียบไดวา   นอย  ปานกลาง  รุนแรง หรือเกินระดับที่ควรจะยอมรับได ถึงขั้นตองมีการแกไขอยางไร
ตอไป  
  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดขึ้นมา แตในเรื่องนี้เทาที่
เปนอยูในประเทศไทยังมีความสับสน บางประการ เนื่องจากหลายหนวยงานมีการกําหนดและจัดทํา
มาตรฐาน โดยพิจารณาขอบขาย ความหมาย รายละเอียด ตลอดจนนิยามศัพทที่ใชแตกตางกันอยาง
หลากหลาย จึงควรนํามาทบทวนเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ดังนี้ 

 2.3.1 นิยามของคําท่ีเก่ียวของ 
  2.3.1.1. มาตรฐาน (Standard) 
  องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization : ISO)   ไดนิยามศัพทวา  หมายถึง  เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการเห็นพองตองกันและไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  เอกสารดังกลาวได  วางกฎระเบียบแนวทางหรือ
ลักษณะเฉพาะแหงกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆ  เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่ใชกันทั่วไปจน
เปนปกติวิสัย  โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอตกลงที่วางไว 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  ไดใหคํานิยามวา มาตรฐาน หมายถึง  
ส่ิงที่ถือเปนหลักสําหรับเทียบ  กําหนด 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   พ.ศ.  2511  ไดกําหนดไววา   
มาตรฐาน  คือขอกําหนดรายละเอียดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับ 

1) จําพวก  แบบ  รูปราง  มิติ  การทํา  เครื่องประกอบ  คุณภาพ  ช้ัน  
สวนประกอบ  ความสามารถ  ความทนทานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   2)   วิธีทํา  วิธีออกแบบ  วิธีเขียนรูปแบบ  วิธีใช  วัตถุที่นํามาทําผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรม  และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3) จําพวก  แบบ  รูปราง  มิติของหีบหอ  หรือส่ิงบรรจุของชนิดอื่น  รวม
ตลอดถึงการทําหีบหอหรือบรรจุชนิดอื่น  วีธีการบรรจุ  หุมหอหรือผูกมัด  และวัตถุที่ใชในการนั้นดวย 

4) วิธีทดลอง  วิธีวิเคราะห  วิธีเปรียบเทียบ  วิธีตรวจ  วิธีทดสอบ  และวิธี
ช่ังตวง  วัด   เกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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5) คาพาหนะ คํายอ สัญลักษณ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหนวยที่ใช
ในการทางวิชาการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

6) ขอกําหนดรายการอยางอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามที่
รัฐมนตรีประกาศหรือตามพระราชกฤษฎีกา 
  สมาน  สุวรรณโชติ (เอกสาร “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม – ปจจัยในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม”   หลักสูตรนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27 พ.ศ.2527-2528) ไดสรุป
ความหมายของมาตรฐานวา หมายถึง ส่ิงที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด แบงออกเปน 2 ลักษณะ
กวางๆ คือ 
  ลักษณะแรก มาตรฐานที่เกิดขึ้นเอง (Natural Standard) ซ่ึงไดวิวัฒนาการมาจากความ
เคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ 
  ลักษณะที่สอง มาตรฐานที่กําหนดขึ้น (Original Standard) ซ่ึงเปนผลของการตกลง
รวมกันของกลุมชนหรือผูแทนของกลุมชนที่เกี่ยวของเพื่อวัตถุประสงคตางๆ กัน 

  2.3.1.2. การมาตรฐาน (Standardization) 
  องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ไดนิยามศัพทวา หมายถึง กิจกรรมในการวาง
ขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาสําคัญที่มีอยูหรือที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหเปนหลักเกณฑใชกันทั่วไปจนเปน
ปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามขอกําหนดที่วางไว 

1) กลาวโดยเฉพาะ ไดแก กิจกรรมที่ประกอบไปดวยกระบวนการในการ
กําหนด  การประกาศใชและการนํามาตรฐานตางๆ ไปใช 

2) ประโยชนที่ สําคัญของการมาตรฐาน  ไดแก  การปรับปรุงความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑกรรมวิธี และการบริหารตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อปองกันไมใหมีอุปสรรค
ในทางการคา และสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในทางเทคโนโลยี 

  2.3.1.3. ตัวชี้วัด (Indicator) 
  ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวแปร ที่สามารถสะทอนหรืออธิบายส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่กําหนดขึ้น  เพื่อ
ใชวัดความเปลี่ยนแปลง หรือใชบงบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานเปนสิ่งที่มี
ความสัมพันธกับเกณฑมาตรฐาน สามารถใชวัดความสําเร็จ หรือผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น เปนเครือ่งมอื
ที่ชวยในการระบุปญหา การวางแผนและประเมินผลการพัฒนา ใชประเมินวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่ตั้งไววาบรรลุความสําเร็จเพียงใด   เครื่องชี้วัดมิไดเปนเปาหมายของการพัฒนา เปนแตเพียงเครื่องมือที่
ใชในการตรวจสอบความสําเร็จวาผลเปนอยางไร ตัวช้ีวัดแบงออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 
   1) แสดงปจจัยนําเขา (Input Indicator) ใชวัดเมื่อจะดําเนินการพัฒนา 
   2) แสดงการกระทําที่เกิดขึ้น (Process or Performance Indicator) ใชวัดจํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการ 
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   3) แสดงผลที่ไดรับ (Output Indicator) ใชวัดผลงานเมื่อโครงการและกิจกรรม
ตางๆไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมายและการครอบคลุม 
   4) แสดงผลสําเร็จ (Outcome Indicator) ใชวัดผลสําเร็จเมื่อโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ส้ินสุด ทั้งนี้โดยเทียบกับจุดมุงหมายระยะยาวของโครงการ หรือผลกระทบดานตาง ๆ ของ
โครงการที่นอกเหนือไปจากที่ไดตั้งเปาหมายไว 
   5) ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชวัดผลผลิตตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการ 
   6)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ใชวัดคาใชจายที่ลงทุนเปรียบเทียบกับผลผลิตที่
เกิดขึ้น 
   7)  ผลกระทบ (Impact) ใชวัดผลที่เกิดขึ้นจากนโยบาย  แผนงาน และโครงการ
ที่จัดทําขึ้นนั้น เชน นโยบายแกปญหาสาธารณสุข มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอยางไร 

  2.3.1.4. เกณฑ (Criteria) 
  เกณฑ หมายถึง ขอกําหนดในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ วิธีการดําเนินงาน 
และวิธีปฏิบัติ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีลักษณะเปนที่ยอมรับวามี
ความเหมาะสมตามสภาพหรือคุณลักษณะที่ควรจะเปน 

 2.3.2 กระบวนการเกี่ยวกับมาตรฐาน 
  เนื่องจากมาตรฐานเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคที่แตกตาง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปตามความเหมาะสม แมโดยทั่วไปจะใชภาวะวิสัย (Objectivity) เปนแนวทางการกําหนด แต
บางครั้งก็อาจมีเร่ืองของคานิยมและปทัสถาน (Normative) มาพิจารณาประกอบดวย กระบวนการ
มาตรฐานจึงเปนเรื่องยุงยากซับซอนและไมหยุดอยูกับที่ จึงควรพิจารณาในประเด็นหลัก และวิธีการสราง
และพัฒนามาตรฐานประกอบดวย  

  2.3.2.1 หลักเบื้องตนของการมาตรฐาน (Principles of Standardization)  
  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสากลวา หลักการเบื้องตนของการมาตรฐาน มีดังตอไปนี้ 
   1) การมาตรฐานเปนความพยายามทําสิ่งตางๆ ใหงายขึ้น อันเปนผลมาจากการ
พยายามอยางมีเหตุผลของสังคมโดย การพยายามที่จะลดแบบและขนาดของสิ่งตางๆ  การมาตรฐานนั้น
ไมเพียงแตเปนผลของการพยายามลดความซับซอนยุงยากในปจจุบันเทานั้น แตมีความมุงหมายในทาง
ปองกันความยุงยากซับซอนที่ไมจําเปนอันจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 
   2) การมาตรฐานเปนทั้งสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร   รวมทั้งการจะไดรับ
การสนับสนุนสงเสริมจากการประสานงานรวมกันของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรฐานนัน้ 
ควรจะมีพื้นฐานมาจากประชุมตกลงกันของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจะตองมีการลงมติเปนเอกฉันท 
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   3) การจัดทํามาตรฐานจะไมมีคาหรือมีประโยชนเลย ถาไมมีการสนับสนุน
สงเสริมใหมีการนํามาใชอยางกวางขวาง และสิ่งสําคัญที่จะใหการสงเสริมมาตรฐานนั้นใหไดผล ก็คือ
จะตองมีการเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม 
   4) วิธีการปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานแตละประเภทนั้น จะตองมีการ
พิจารณามาตรฐานที่จะกําหนดอยางรอบคอบอีกครั้ง 
   5) มาตรฐานควรจะไดมีการตรวจแกไขในระยะเวลาที่สมควรและควรมีการ
แกไขในสวนที่จําเปน   ระยะเวลาที่จะกําหนดใหมีการแกไขปรับปรุงมาตรฐานนั้น  ขึ้นอยูกับกรณีหรือ
ส่ิงแวดลอมเฉพาะตัว โดยทั่วๆ ไปแลว มาตรฐานจะตองมีการตรวจสอบทุกๆ 5 ป  และปรับปรุงแกไข
ภายใน 10 ป 
   6) ในการกําหนดมาตรฐานนั้น จะตองมีการกําหนดสมรรถนะหรือคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑ  และจะตองครอบคลุมในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ เพื่อจะไดทราบวา
ผลิตภัณฑนั้นเปนไปตามเกณฑกําหนดหรือไม และจะตองมีการกําหนดวิธีการซักตัวอยาง ขนาด ความถี่
ของระยะเวลาในการเก็บตัวอยางดวย 
   7) การกําหนดมาตรฐานในระดับชาตินั้น ควรจะตองมีกฎหมายบังคับและใน
การนํามาตรฐานไปใชนั้น จะตองพิจารณาถึงธรรมชาติของมาตรฐาน กฎหมาย ระดับของโรงงาน และ
เงื่อนไขตางๆ ของบุคคลในสังคม 

  2.3.2.2 ขอบเขตของการกําหนดมาตรฐาน (Field of Standardization)  
  ขอบเขตของการกําหนดมาตรฐานจะครอบคลุมถึง ระดับ (Level)   สาขา (Subject)   
และเรื่องหรือขอกําหนด (Aspect) ดังนี้ 
   1) ระดับของการมาตรฐาน (Standardization Level) ระดับของมาตรฐาน 
หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลผูใชมาตรฐาน สามารถแยกออกเปนระดับตางๆ ได   ทั้งนี้มาตรฐานที่
กําหนดขึ้นนั้น หากจําแนกโดยระดับแลวอาจมีไดหลายระดับ โดยพิจารณาจากการกําหนดขึ้นและการ
นําไปใช ระดับของมาตรฐาน แยกไดเปน 6 ระดับที่สําคัญ ดังนี้ 
   (1) มาตรฐานระดับบุคคล (Individual Standards) เปนมาตรฐานที่กําหนดขึ้น 
โดยที่ตองการใชแตละบุคคล รวมไปถึงการกําหนดโดยแตละหนวยงานเพื่อใหเปนไปตามความประสงค
ของแตละคนหรือแตละหนวยงานนั้น เชน ขอกําหนดการทําเฟอรนิเจอรแตละชิ้น การออกแบบบานแต
ละหลัง เขื่อนแตละแหง การสรางสะพาน ฯลฯ 
   (2) มาตรฐานระดับบริษัท (Company Standards) เปนมาตรฐานที่เกิดขึ้นจาก
การกําหนดขึ้น โดยการตกลงรวมกันของแผนกในบริษัท   เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบการผลิต
การซื้อขาย ฯลฯ 
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   (3) มาตรฐานระดับสมาคม (Association Standards) เปนมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
จากกลุมบริษัท หรือกลุมบุคคลที่อยูในวงการคาเดียวกัน หรือเกิดจากขอตกลงของกลุมบริษัท หรือ
โรงงานที่มีกิจกรรมของอุตสาหกรรมเปนอยางเดียวกัน หรือมีการผลิตของชนิดเดียวกัน เชน กลุมผูผลิต
ช้ินสวนรถยนต สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ 
   (4) มาตรฐานระดับประเทศ (National Standards) เปนมาตรฐานที่ไดจากการ
ประชุมหารือ  เพื่อหาขอตกลงรวมกันของผูเกี่ยวของหลายฝายในชาติ โดยมีหนวยงานมาตรฐานของชาติ
นั้นๆ เปนศูนยกลาง  ซ่ึงหนวยงานมาตรฐานของชาตินี้อาจเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได 
   (5) มาตรฐานระดับภูมิภาค (Regional Standards) เปนมาตรฐานที่เกิดขึ้นจาก
การประชุมปรึกษาหารือระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน แลวกําหนดขอตกลงรวมกัน สวนมากจะเปน
การปรับมาตรฐานระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกัน 
   (6) มาตรฐานระหวางประเทศ (International Standards) เปนมาตรฐานที่ไดจาก
ขอตกลงรวมกันของประเทศสมาชิกตางๆ ที่มีความสนใจรวมกัน เชน มาตรฐานระหวางประเทศของ
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)  
   2) สาขาของการมาตรฐาน (Standardization Subject) สาขาของมาตรฐาน 
หมายถึง ส่ิงของนามธรรม รูปแบบ สัญลักษณ ฯลฯ ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาทําใหเปนมาตรฐาน 
รวมทั้งกิจกรรมที่มนุษยประกอบเปนอาชีพในสาขาตางๆ เชน วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม วิทยาศาสตร การศึกษา การขนสง การกอสราง อาหาร การปาไม ส่ิงทอ เคมีภัณฑ 
   3) ขอกําหนดของการมาตรฐาน (Standardization Aspect) ขอกําหนดใน
มาตรฐาน หมายถึง รายละเอียดภายใตขอกําหนดแตละขอในมาตรฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวอยางเชน 

(1) ความหมายของคําตางๆ ที่ใชมาตรฐาน (บทนิยาม) 
(2) ขอกําหนดเกี่ยวกับขนาด รูปราง ช้ันคุณภาพ หรือ Parameter ที่ออกแบบ

เพื่อสนองความตองการของผูใชใหมากที่สุด และตองทําใหเกิดความประหยัดที่สุดดวย 
(3) รายละเอียดการทําหรือโครงสราง 
(4) คุณลักษณะที่ตองการดานคุณภาพ สวนประกอบหรือสมรรถนะของวัสดุที่

ใชเครื่องมือ เครื่องจักร หรือโครงสราง 
(5) วิธีการซักตัวอยางเพื่อนําไปตรวจสอบเพื่อหาหรือติดตามวาผลิตภัณฑนั้น

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในแตละรายการหรือไม โดยการตรวจสอบจากตัวอยาง 
(6) วิธีการทดสอบหรือวิเคราะหเพื่อประเมินคุณลักษณะของวัสดุหรือสารเคมี

ที่ใชตัวใดตัวหนึ่งตามรายการทดสอบหรือวิเคราะห 
(7) วิธีกําหนดขั้นคุณภาพและการใหคําจํากัดความของแตละชั้นคุณภาพ เชน 

ไม แร ฯลฯ 
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(8) ขอแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสราง การทํางาน ความปลอดภัย 
การบํารุงรักษาของอาคาร ส่ิงกอสราง หรือเครื่องจักร 

(9) ขอแนะนําเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ การเก็บ หรือการขนสงวัสดุและผลิตภัณฑ 
   4) ประเภทของมาตรฐาน   มาตรฐาน แบงออกเปน 2 ประเภท 
   (1) มาตรฐานสมบูรณ (Absolute Standard) เปนมาตรฐานที่ไดจากทฤษฎีการ
วิจัยและหลักการตางๆ  
   (2) มาตรฐานสัมพัทธ (Relative Standard) เปนมาตรฐานที่ไดจากการ
เปรียบเทียบกับผลงานในกลุมตางๆ 
  ทั้งเกณฑและมาตรฐาน มีลักษณะที่สัมพันธเกี่ยวของกัน กลาวคือ เกณฑที่ดีจะตองมี
มาตรฐาน   มาตรฐานที่ดีสามารถใชเปนเกณฑในการตัดสินได 

  2.3.2.3 ความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐาน (Aims of Standardization)  
  ความมุงหมายของการกําหนดมาตรฐานในแตละระดับ จะมีความมุงหมายที่แตกตางกัน
ออกไป แตโดยทั่วๆ ไปแลวสามารถรวบรวมความมุงหมายที่สําคัญเขาดวยกันได 3 จุดมุงหมาย คือ 
   1) เพื่อใหเกิดความประหยัดในทางเศรษฐกิจ (Overall Economy) หมายถึง การ
ประหยัดกําลังคน วัสดุ และเครื่องจักร อํานาจและพลังงาน และยังหมายถึงการประหยัดของผูผลิตและ
ผูบริโภคดวย 
   2) เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค (Protection of Consumers’ 
Interests) หมายถึง การใหความคุมครองคุณภาพของสินคาและบริการ 
   3) เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ (Safety and Protection of 
Health and Life) จะเปนเรื่องเดียวกับการใชสินคาหรือวัสดุโดยทั่วๆ ไป หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมวิธี
การผลิต เชน มาตรฐานในการกําหนดความไมบริสุทธิ์ในเครื่องบริโภค มาตรฐานในการเก็บรักษาวัตถุ
กัมมันตภาพรังสี 

  2.3.2.4 ประโยชนของการมาตรฐาน (Benefits of Standardization) 
   ประโยชนของการมาตรฐานอาจแยกแยะไดดังนี้ 

1) เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
   2)    ทําใหเกิดความเปนธรรมในการซื้อขาย และในการแขงขันทางการคา 
เพราะขอกําหนดมาตรฐานจะทําใหสินคามีคุณภาพแนนอน 
   3)    การสับเปลี่ยนทดแทนกันได 
  2.3.2.5 ประโยชนของเครื่องชี้วัด (Benefits of Indicator) 
   1) เพื่อวัดความกาวหนา วัดประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิผลและผลกระทบ
ของกระบวนการพัฒนา ช้ีใหผูบริหารทราบวาเปาหมายที่ไดกําหนดไวใกลจะบรรลุผลสําเร็จหรือยัง 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 2-59 

   2) ในระดับผูกําหนดนโยบาย   เครื่องชี้วัดเปนเครื่องมือที่ใชบงบอกสถานะของ
ส่ิงที่ตองการวัด 
   3) ในระดับการดําเนินงานตามแผน เครื่องชี้วัด เปนเครื่องมือที่ใชบงบอกวา
โครงการหรือบริการที่ใชประชาชนเหมาะสมดีหรือไม สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจสังคมหรือไม 

  2.3.2.6 คุณลักษณะสําคัญของเครื่องชี้วัด (Important Characteristic of Indicator) 
  เครื่องชี้วัดที่ดีมีลักษณะตาง ๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1) มีความถูกตอง  สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดจริงๆ (Validity) 
2) เปนภาวะวิสัยและเชื่อถือได (Objectivity / Reliability) 
3) มีความไวตอการวัดการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity) 
4) มีความเฉพาะเจาะจงใชวัดสิ่งที่จะวัดได (Specificity) 
5) เปนสากล (Universality) 
6) เปนที่ยอมรับ (Acceptability) 
7) งายแกการคํานวณ ( Simple Calculation) 
8) ประหยัดในการจัดหา (Low Cost) 

  2.3.2.7 คาแสดงของมาตรฐาน  (Standard Quantity) 
  โดยทั่วไป  การแสดงคามาตรฐานอาจแสดงในรูปของตัวเลขรอยละ (Percentage) 
อัตราสวน (Ratio) สัดสวน (Proportion) อัตรา (Rate) หรือจํานวน (Number) กลาวโดยสรุปดังนี้ 
   1) รอยละ (Percentage) คือจํานวนของเลขกลุมหนึ่ง ซ่ึงนํามาเปรียบเทียบกับ
เลขอีกกลุมหนึ่ง โดยปรับใหเลขกลุมหลังมีคาเทากับ 100 เชน หญิงมีครรภเปนโรคโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก จํานวน 50 คน และจํานวนหญิงมีครรภทั้งประเทศเทากับ 1,000 คน  ดังนั้น รอยละของหญิงมี
ครรภเปนโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเทากับ 50 x 100 / 1,000 หรือเทากับรอยละ 5 เปนตน การ
นําคารอยละมาเปรียบเทียบตองมาจากฐานขอมูลเดียวกัน 
   2) อัตราสวน (Ratio) คือ ขอมูลที่แสดงความสัมพันธเปรียบเทียบระหวาง
จํานวนของเลขกลุมหนึ่ง กับจํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่ง ซ่ึงอยูในเหตุการณเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน เชน 
จํานวนสตรีในชนบทมี 15,000 คน และจํานวนบุรุษในชนบทมี 10,000 คน    ดังนั้น  อัตราสวนของสตรี
ตอบุรุษในชนบทเทากับ 15,000 / 10,000 หรือเทากับ 1.5 : 1 เปนตน 
   3) สัดสวน (Proportion) คือ ขอมูลที่แสดงสัมพันธระหวางจํานวนของเลขกลุม
หนึ่งกับจํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่ง โดยจํานวนเลขกลุมแรกนั้น เปนสวนหนึ่งหรือรวมอยูในจํานวนของ
เลขกลุมหลังดวย เชน สตรีที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีสัดสวนเทากับ 10,000 / 40,000 หรือเทากับ 0.25 หรือ 
1 ใน 4 ของสตรีทั้งประเทศ เปนตน 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 2-60 

   4) อัตรา (Rate) คือ อัตราสวนระหวางเลขจํานวนหนึ่งกับเลขอีกจํานวนหนึ่ง
ภายในระยะเวลาหนึ่ง หรือการเอาจํานวนเลขของเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเปนตัวตั้งหาร
ดวยจํานวนประชากรทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้นแลวปรับฐานใหเทากับ 100 / 1,000 / 10,000 
หรือ 100,000  เชน อัตราการตายของทารกเทากับ 25 ตอการเกิดมีชีพพันคน หมายถึง ในการที่เกิดใหม
ทุก 1,000 คนจะมีทารกที่ตาย 25 คน เปนตน บางอัตราอาจตองปรับฐานใหเทากับ 10,000 คน หรือ 
100,000 คน ในกรณีที่ตัวตั้งมีจํานวนนอยและตัวหารเปนจํานวนมาก 
   5) จํานวน (Number) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงจํานวนสิ่งของหนึ่งๆ เชน จํานวน
สถานีอนามัยขนาดใหญ จํานวน โรงพยาบาลชุมชน จํานวนโรงพยาบาล ศูนยโรงพยาบาลทั่วไป เปนตน 
   6) คาเฉลี่ย (Average or Mean) คือ  ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุมตัวเลขจํานวน
หนึ่งที่เปนประเภทเดียวกัน กลาวคือ เปนคาตัวเลขหนึ่ง ซ่ึงไดมาจากการรวมคาของจํานวนตัวเลขกลุม
ตัวอยางหนึ่งแลวหารดวยจํานวนตัวอยางนั้นทั้งหมดรวมกัน เชน มารดามีบุตรคนแรก จํานวน 100 คน ซ่ึง
มีอายุแตกตางกันไป    ดังนั้น  อายุเฉลี่ยของมารดาที่มีบุตรคนแรกจึงเทากับผลรวมของอายุมารดาทุกคน 
หารดวย 100 คน เปนตน 
  อยางไรก็ดี การแสดงคามาตรฐานอาจแสดงโดยวิธีอ่ืนก็ได เชน มาตรฐานทางบัญชีและ
มาตรฐานที่เปนกระบวนอื่น ๆ  เปนตน 

 2.3.3 ตัวอยางการใชมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  การใชมาตรฐานและตัวช้ีวัดในประเทศไทยมีการกําหนดแตกตางกันไปบาง ตั้งแตการใช
ศัพททางวิชาการแตกตางกัน นิยามศัพทตางกัน ไปจนถึงใชมาตรฐานในเรื่องเดียวกันตางกันไปในบรรดา
หนวยงานราชการ  อาจกลาวไดวากระทรวงสาธารณสุข เปนตนแบบในเรื่องนี้ เนื่องจากมีการพัฒนา
ตอเนื่องมานาน และมีความเปนหนวยงานทีตองอาศัย หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร เปนเครื่องบงชี้การ
ตัดสินใจ อาทิเชน  ชุดตัวช้ีวัดระดับการบรรลุเปาประสงคในภาพรวม ดานสุขภาพดังตารางที่  2-8 
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ตารางที่ 2-8  แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดระดับการบรรลุเปาประสงคดานสุขภาพในภาพรวม  
 

ดัชนี/ตัวชี้วัด นิยาม/หลักการและเหตุผล การคํานวณคาแสดงมาตรฐานของ
ตัวชี้วัด 

1. ดัชนีวัดสภาวะสุขภาพ    
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  
(Life expectancy: LE)  

จํานวนปโดยเฉล่ียที่ประมาณวา
บุคคลหนึ่งนั้นตั้งแตแรกเกิดจะมีชีวิต
อยูตอไปอีกเทาไร เปนดัชนีวัด
สภาวะสุขภาพโดยรวมของประชากร
ในระยะเวลาหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
การพัฒนาสุขภาพในภาพรวม 

คํานวณโดยใช Model life table ที่
เหมาะสม โดยใชขอมูลโครงสราง
ประชากร Age และ Specific Death 
Rate ที่ถูกตอง  

อัตราตายของทารก  
(Infant mortality rate : IMR) 

แสดงผลกระทบของการพัฒนาดาน
สุขภาพในภาพรวม โดยเฉพาะดาน
อนามัยแมและเด็ก  

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่ตายกอน
อายุครบ 1 ป ตอการเกิดมีชีพ 1,000 
คน 

อัตราตายของเด็กต่ํากวา 5 ป 
(Under five mortality rate)  

แสดงผลกระทบของการพัฒนาดาน
สุขภาพในภาพรวม โดยเฉพาะดาน
อนามัยแมและเด็ก  

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่ตายกอน
อายุครบ 5 ป ตอการเกิดมีชีพ 1,000 
คน 

อัตราสวนการตายมารดา 
(Maternal mortality rate: 
MMR) 

แสดงผลกระทบของการพัฒนาดาน
อนามัยแมและเด็ก โดยเฉพาะการ
ดูแลแมระหวางตั้งครรภ คลอด และ
หลังคลอด รวมทั้งภาระโภชนาการ
ของแม  

จํานวนหญิงตั้งครรภที่เสียชีวิต
ขณะตั้งครรภหรือภายใน 42 วัน 
หลังสิ้นสุดการตั้งครรภไมวาอายุ
ครรภจะเปนเทาใดหรือการ
ต้ังครรภที่ตําแหนงใดจากสาเหตุที่
เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความ
รุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภและ
หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ
และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุ
หรือสาเหตุที่ไมเกี่ยวของตอการ
เกิดมีชีพ 100,000 คน  

จํานวนปที่เสียชีวิตกอนเวลาอัน
สมควร 
(Year of life lost: YLL)  

ระบุสาเหตุการตายอยางถูกตอง โดย
จําแนกสาเหตุการตายตามเพศ กลุม 
อายุ และสาเหตุการตาย  

ขอมูลรายบุคคลของผูเสียชีวิต ระบุ
สาเหตุการเสียชีวิตเปนรหัสโรค 
(ICD10) อายุ เพศ และจังหวัดที่
เสียชีวิต  

อัตราเด็กต่ํากวา 5 ป ที่ขาด
สารอาหาร  

แสดงผลกระทบการดูแลดาน
โภชนาการในเด็กแรกเกิด –5 ป โดย
วัดจากภาวะการขาดสารอาหารทุก
ระดับ  

จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปที่ขาด
สารอาหาร (ทุกระดับรวมกัน) ตอ
จํานวนเด็กที่ตรวจทั้งหมด 100 คน  
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จํานวนเด็กที่คลอดน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑ (Low birth weight : 
LBW) 

วัดผลการดูแลแมและทารกระหวาง
ต้ังครรภ และปญหาสุขภาพอนามัย
ของแมและทารกแรกเกิด  

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนัก
แรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัมตอ
จํานวนทารกแรกเกิดที่ไดรับการชั่ง
ทั้งหมด 100 คน 

อายุคาดเฉลี่ยที่ปรับความพิการ 
(Disability Adjusted Life 
Expectancy : DALE)  

จํานวนปโดยเฉล่ียที่ประมาณวา
บุคคลหนึ่งจะมีชีวิตอยูตอไปโดย
ปรับความพิการแลว  

คํานวณจากการปรับอายุคาดเฉลี่ย 
(Life expectancy) ดวยอายุที่
สูญเสียไปจากความเจ็บปวยหรือ
ความพิการ   

จํานวนเด็ก 0-5 ป มีการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐานอายุ น้ําหนัก สวนสูง  

วัดการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป 
วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอายุ   
น้ําหนัก และสวนสูง  

คํานวณเด็กที่เจริญเติบโตตาม
เกณฑมาตรฐาน ตอจํานวนเด็ก
ทั้งหมด 

อัตราการติดเชื้อเอดสใน
ชายไทยที่เขาเปนทหารกอง
ประจําการ  

วัดการลดปญหาการติดเชื้อเอดสราย
ใหม  

จํานวนผูติดเชื้อเอดสรายใหม ตอ
ประชากรชายอายุ 15-45 ป 1,000 
คน 

อัตราการติดเชื้อเอดสในหญิง
วัยเจริญพันธุ 

วัดการลดปญหาการติดเชื้อเอดสราย
ใหม  

จํานวนผูติดเชื้อเอดสรายใหม ใน
กลุมหญิงวัยเจริญพันธุตอ
ประชากรหญิงอายุ 15-45 ป 1,000 
คน  

อัตราปวยจากโรคไขเลือดออก วัดการลดปญหาโรคไขเลือดออกใน
ทุกกลุมอายุ  

จํานวนผูปวยดวยไขเลือดออกทุก
อายุ ตอประชากร 100,000 คน  

อัตราปวยวัณโรคระยะแพรเช้ือ วัดการลดปญหาโรควัณโรคที่มี
เสมหะพบเชื้อทุกกลุมอายุ  

จํานวนผูปวยดวยโรควัณโรคที่มี
เสมหะพบเชื้อทุกกลุมอายุ ตอ
ประชากร 100,000 คน  

อัตราการเกิดโรคมาลาเรีย  วัดการลดปญหาโรคไขมาลาเรียใน
ทุกกลุมอายุประชากร  

จํานวนผูปวยมาลาเรียรายใหมทั้ง
ประเทศตอประชากร 1,000 คน  

อัตราปวยจากโรคเลปโตสไป
โรซิส  

วัดการลดปญหาโรคเลปโตสไปโร  
ซีส ในทุกกลุมอายุประชากร  

จํานวนผูปวยดวยโรคเลปโตสไป-
โรซีสตอประชากร 100,000 คน  

อัตราการบริโภคบุหรี่ใน
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป  

วัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคบุหรี่ในกลุมประชากรอายุ 15 
ปขึ้นไป  
 
 
 

จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่
สูบบุหรี่ตอประชากรอายุ 15 ปขึ้น
ไป 
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2. ดัชนีวัดการตอบสนองตอ
ความคาดหวังของประชาชน 

  

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
ความเคารพในตัวบุคคลของผู
ใหบริการ (Respect for persons) 

แสดงความพึงพอใจของคนไขตอ (1) 
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนษุย
ตอผูรับบริการ (2) ความมีอิสระในการ
ตัดสินใจที่จะเลอืกรับบริการหรอืไม (3) 
การรักษาความลบัของผูรับบริการ  

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับการสุม
ตัวอยาง ที่มีผลรวมของคะแนนความ
พึงพอใจตอบริการในระดับที่ถอืวาพึง
พอใจ x 100  
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับการสุม
ตัวอยาง  

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
การไดรับการใหความสําคัญและ
ความเอาใจใสจากผูให บริการ 
(Client orientation)  

แสดงความพึงพอใจของคนไขตอ (1) 
การไดรับความสนใจอยางรวดเร็วเมื่อ
ไปรับบริการ (2) คุณภาพของ
องคประกอบและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่ไดรับขณะรบับริการ
สุขภาพ (3) การเขาถึงเครือขายบริการ
ทางสังคมอื่น ๆ ขณะรับบรกิารสุขภาพ 
(4) สิทธิในการเลือกผูใหบริการและ
สถานบริการ  

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับการสุม
ตัวอยางที่มผีลรวมของคะแนนความ
พึงพอใจตอบริการในระดับที่ถอืวาพึง
พอใจ x 100  
จํานวนผูรับบริการที่ไดรับการสุม
ตัวอยาง  

3. ดัชนีวัดความเสมอภาคใน
การรับภาระดานการเงินใน
ระบบสุขภาพ  

  

คาใชจายดานสุขภาพเฉลี่ยตอป 
แยกตามเศรษฐสถานะ  

เปนขอมูลเบือ้งตนในการแสดงความ
เสมอภาคทางการเงินในการใชบริการ
สุขภาพของประชาชนแยกตามเศรษฐ
สถานะ  

คาใชจายดานสุขภาพเฉลี่ยตอป ของ
ประชาชนทีไ่ดรับการสุมตัวอยางแยก
ตามเศรษฐสถานะ 

คาใชจายดานสุขภาพเฉลี่ยตอปตอ
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอปแยกตาม
เศรษฐสถานะ  

เปนขอมูลเบือ้งตนในการแสดงภาระ
ทางการเงินในการใชบริการสุขภาพของ
ประชาชนแยกตามเศรษฐสถานะ 

คาใชจายดานสุขภาพเฉลี่ยตอปของ
ประชาชนทีไ่ดรับการสุมตัวอยางของ
แตละเศรษฐสถานะ 
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอปของผูใช 
บริการทีไ่ดรับการสุมตัวอยางใน
เศรษฐสถานะนั้น  
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2.4 การบูรณาการแนวคิดมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 
  จากการทบทวนเอกสารเบื้องตน พบวายงัไมมีแนวคิดดานมาตรฐานและตัวช้ีวัดความ
มั่นคงของมนุษยที่เดนชัด  โดยมากเครื่องมือที่ใชวัดการพัฒนาของแตละประเทศมักเปนเรื่องของแนวคิด
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวคิดดานการพัฒนาการเมือง  ตลอดจนแนวคิดดานคุณภาพชีวติ  ดังนั้นจึง
อาจกลาวไดวา แนวคิดเรื่องมาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยเปนเรื่องใหมที่ตองการเงื่อนไข
ในการทดลองและปฏิบัติจริง  รวมถึงเวลาในการพิสูจนซํ้าอีกหลายครั้งจงึจะมีขอยุต ิ
  อยางไรก็ดี สําหรับการกําหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยคร้ังนี้ไดใช
แนวคดิดังนี ้

 2.4.1 แนวคิดดานการเลือกเคร่ืองมือกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 
  ในการเลือกเครื่องมือสําหรับการสรางตัวช้ีวัดนีใ้ชเครื่องมือ 2 ประเภท  คือ ดานทฤษฎี 
และดานกระบวนการ ดังนี ้
  2.4.1.1 การสรางเครื่องมือกําหนดมาตรฐานและตวัชี้วัดความมัน่คงของมนษุยโดย
แนวคิดทฤษฎ ี
  คณะผูศึกษาไดทําการพิจารณาแนวคิดความมั่นคงของมนุษย  โดยการทบทวนเอกสาร 
พบวา UNDP เปนองคกรระดับสากลลําดับแรกที่นําเสนอ แนวคิดดานความมั่นคงของมนุษย โดยกําหนด
เบื้องตนไววา มนุษยจะมีความมั่นคงไดตองปลอดพนจากความหวาดกลัว (Freedom from fear) ปลอดพน
จากความขาดแคลน (Freedom from want)  สําหรับคุณคานั้น UNDP ไดช้ีวา ควรมุงเนนเรื่องของความ
ปลอดภัย (Safety) ความเปนอยูที่ดี (Well-being) และศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย (Dignity of human-being) 
ดังนั้น การสรางเครื่องมือเพื่อวัดความมัน่คงของมนุษยที่ไดจากแนวคดิทฤษฎี จึงสรุปไดดังนี ้
  1) เครื่องชี้วดันั้นตองมีหนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis) เปนหนวยของบุคคล  
กลาวคือ เมื่อมีการอางถึงความมั่นคงของมนุษยในทางหนึ่งทางใด สามารถใสช่ือบุคคลทั่วไปไดเลย เชน 
นายกอ หรือ นายขอ มีความมั่นคงในดานใดและไมมัน่คงในดานใด 
  2) ประเด็นดานภัยคกุคาม ถือเปนแนวคิดสําคัญที่ใชพิจารณา  โดยมีฐานคติวามนุษยมี
ความเปนอยูทีด่ีอยูแลว แตเมื่อมีการคุกคามทําใหมนษุยผูนั้นขาดความมั่นคง อาทิเชน การถูกทําราย การ
ถูกเวนคืน การกินอาหารที่มสีารพิษเจือปน เปนตน 
  3) ประเด็นดานความขาดแคลน โดยพิจารณาวาความขาดแคลนดังกลาวสงผลตอการ
ดํารงชีวิตในทางลบ เชน การขาดแคลนอาหารทําใหสุขภาพทรุดโทรม การขาดการศึกษาทาํใหไม
สามารถทํางานที่ตองใชความรูความสามารถได ประเด็นดานความขาดแคลนจะมีแนวคดิคลายคลึงกับ
คุณภาพชวีิต แตทิศทางตรงขามกัน กลาวคือ คุณภาพชวีิตมองดานบวก ดานผลประโยชนเปนหลัก แต
ความมั่นคงของมนุษยมองคุณภาพชวีิตในแงของการลดนอยลงจนกระทบตอการดาํรงชีวิต 
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  4) ประเดน็ดานการลิดรอนโอกาส โดยพิจารณาวา โอกาสทางสังคมที่มนุษยคนหนึ่งพึง
ไดรับในฐานะของพลเมืองของประเทศนั้นถูกกีดกัน้หรือไม เชน โอกาสในการประกอบอาชีพ โอกาสใน
การเลือกถ่ินฐาน โอกาสในการตัดสนิใจ เลือกตัวแทน โอกาสของการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรมของตนเอง 
  5) ประเด็นดานศักดิ์ศรีของความเปนมนษุยที่พึงมีเสรภีาพ หากมีการคามนุษย การกดขี่
แรงงานยอมถือวาเปนการทําลายศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  2.4.1.2 เคร่ืองมือสรางมาตรฐานและตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ 
  การสรางมาตรฐานและตวัช้ีวัดนอกจากตองศึกษาแนวคดิทฤษฎีแลวยังตองใชองค
ความรูดานกระบวนการ ซ่ึงหมายถึง ขั้นตอนการดําเนนิงานที่เปนระบบ มีขั้นตอน สามารถสนองตอบ
วัตถุประสงคของการดําเนนิการ และทีสํ่าคัญตองมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากจําเปนตองใชตวัช้ีวัดกับคน
กลุมมาก หรือสาธารณชน  ดังนั้น การเลอืกเครื่องมือจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับการศึกษานี้ใช
เครื่องมือเชิงกระบวนการ ดงันี้ 
  1) การทบทวนเอกสาร เพื่อมองภาพรวมตลอดจนทําการสํารวจองคความรูที่เกี่ยวของ 
  2) การรับฟงประเด็นปญหา โดยการจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการระดมความคิดเหน็
ดังกลาว ถือเปนการสะทอนความตองการในระดับพื้นที่ ในวิธีการนีย้ิ่งรับฟงในเวทีที่มากเทาใด ยิ่งรับรู
ประเด็นขอคิดเห็นที่มากขึน้เทานั้น นําไปสูการประมวล และสังเคราะหไดอยางครอบคลุม 
  3) การเก็บขอมูลเชิงสํารวจ ซ่ึงหมายถึง การใชแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายตาง ๆ 
เชน ขาราชการภาคเอกชน ประชาชนทัว่ไป เครื่องมือดานการสํารวจความคดิเหน็สามารถบอกไดวา 
ประเด็นชีว้ัดแตละตัวมีความนาเชื่อมั่นเพยีงใด เชน การพิจารณาที่คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
นอกจากนั้นยงัสามารถพิจารณา ระดับความสําคัญ และระดับความรุนแรงไดดวย 
  4) การใชเครือ่งมือดานการวิเคราะหเนื้อหา  โดยใชผูเชี่ยวชาญพจิารณาประเด็นชีว้ดัวา  
สอดคลองกับแนวคดิทฤษฎอียางไรก็ดี เครื่องมือนี้มักถูกทวงติงวาเปนเครื่องมือที่มีอัตตวิสัย  ดังนั้น คณะ
ผูศึกษาจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ 
  5) การใชเครือ่งมือดานการกําหนดเกณฑมาตรฐาน  โดยใชผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาทํา
การกําหนดเกณฑ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดทั้งภาพรวมและรายประเด็น 
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 2.4.2 การประเมินองคประกอบความมั่นคงของมนุษย 
  ในการจําแนกองคประกอบ ที่มีหนวยในการวิเคราะหระดับบุคคลไดรับอิทธิพลจากการ
ประเมินดานคณุภาพชวีิต ขององคการระดับสากล เชน UNESCO (1981) ที่กําหนดองคประกอบดาน
คุณภาพชวีิต 7 ดาน และ UNDP (1990) ที่จัดทํารายงานการพัฒนาคน (Human Development Report) ที่
เนนมนษุยเปนศูนยกลางของการพัฒนา และพัฒนาเปนดัชนีวดัความกาวหนาของคน (Human 
Achievement Index : HAI) 
  การจําแนกองคประกอบดังกลาว ไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมของวิชาชีพนัก
วางแผน และนักปกครอง เพราะสามารถนําองคประกอบใหญมาจําแนกเปนองคประกอบยอย จากนั้นจึง
สรางตัวช้ีวัดทีอ่งคประกอบยอย แลวนาํผลรวมที่ผานการประเมินดวยตวัช้ีวดัดังกลาว ไปสรุปเปน
ความสําเร็จหรือลมเหลวในองคประกอบใหญ ทั้งนี้ การจําแนกองคประกอบยอยของแตละสังคม อาจ
แตกตางกันตามการกําหนดขอบเขต (Boundary) ที่แคบเฉพาะเจาะจง หรือกวางจนซับซอนกบั
องคประกอบอื่น ๆ รวมถึงการบงบอกถึงสถานะและหนาที่ขององคประกอบนัน้ ๆ ดวย 

  2.4.2.1 การประเมินการจําแนกองคประกอบความมั่นคงของมนุษยในระดับสากล 
  กอนการระบวุาความมั่นคงของมนุษยควรมีองคประกอบมากนอยเพียงใด ตองพิจารณา
ถึงแนวคิดระดบัสากลวาไดกาํหนดไวเชนใดบาง พบวา เดิมทีแนวคิดดานความมัน่คงของมนุษยยังไม
ชัดเจน แตมแีนวคิดของ ESCAP (1990) ไดช้ีใหเหน็กลาย ๆ ในเรื่องของการขาดแคลนคุณภาพชวีิตที่ดี
ยอมทําใหมนษุยอยูในสภาพที่ขาดความมั่นคง ทั้งนี้ไดช้ีใหเห็นถึงองคประกอบทีต่องพิจารณา 7 ดาน
ดวยกันคือ 1)ดานสุขภาพ 2)ดานการศึกษา   3)ดานการทํางาน 4)ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 5)สภาพ
ครอบครัวและความเปนอยู 6)สภาพความเปนชุมชน และ 7)วัฒนธรรมจิตวิญญาณความเชื่อ 
  ในเอกสารของ UNDP(1994) แมจะไมอธิบายถึงการแบงองคประกอบอยางชัดเจน แต
ไดนําเสนอผลสุดทายคือ ไดกําหนดองคประกอบของความมั่นคงของมนุษย มี 7 องคประกอบคือ 1)
ความมั่นคงดานเศรษฐกจิ 2)ความมั่นคงดานอาหาร 3)ความมั่นคงดานสุขภาพ 4))ความมัน่คงดาน
ส่ิงแวดลอม 5)ความมั่นคงสวนบุคคล 6)ความมั่นคงดานชุมชน และ 7)ความมั่นคงดานการเมือง 
  ในประเทศแคนาดา (1996) ซ่ึงถือเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคญัในประเด็นความ
มั่นคงของมนุษยไดนอยกวา UNDP คือ แบงเปน 5 องคประกอบไดแก 1)ความมั่นคงดานเศรษฐกจิ  
2)ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม 3)ความมัน่คงสวนบุคคล 4)ความมั่นคงดานชุมชน และ 5)ความมัน่คงจาก
การคกุคามของโลกาภิวัฒน 
  สําหรับประเทศมองโกเลีย (1998) ไดกําหนดโครงสรางความมั่นคงของมนุษยที่
สอดคลองกับประเทศ โดยกาํหนดเปน 9 องคประกอบไดแก 1)ความมัน่คงของประเทศ 2)ความมัน่คงตอ
ระเบียบในสังคม 3)ความมัน่คงตอสิทธิเสรีภาพประชาชน 4)ความมัน่คงดานเศรษฐกิจ 5)ความมัน่คงทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6)ความมัน่คงทางสารสนเทศ 7)ความมั่นคงตอการเจริญกาวหนาของ
ประเทศ 8)ความมั่นคงตอประชาชกรและลักษณะทางพนัธุกรรม และ 9)ความมั่นคงทางระบบนิเวศวิทยา 
  สําหรับประเทศญี่ปุน (2001) ซ่ึงมีบทบาทในดานความมัน่คงของมนุษย แมโดยรวมมือ
กับ UN ในการสนับสนุนงบประมาณให NGOs และหนวยงานของรัฐบาลไดทําการศึกษาความมั่นคง
ของมนุษยของแตละประเทศ แตไมไดกําหนดองคประกอบไวอยางชัดเจน เพยีงแตไดอธิบายถึงภัย
คุกคามความมัน่คงของมนุษย 5 ดานหลักคอื  1) ความอยูรอดของมนษุย (Human Survival) ที่พดูถึงเรื่อง
รายไดการมีงานทํา  2) การลดระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environment Degradation) ที่พูดถึงมลพิษและ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมที่ทําใหเปนอันตรายตอมนษุย  3) ความรุนแรงดานสิทธิมนุษยชน (Violation 
of human rights) คือการละเมิดเสรีภาพตาง ๆ ของมนุษย รวมถึงศกัดิศ์รีความเปนมนุษย  4) ขบวนการ
อาชญากรรม (Organized Crime) ไดแก ขบวนการยากซูาที่ใชอํานาจเตือน ขมขู ผูประกอบอาชพีสุจริต
ทั้งหลาย  5) ดานอื่น ๆ เชน ความยากจน (poverty) ผูอพยพ (Refugees) ส่ิงเสพติด (Drug) เชื้อโรค ซ่ึงเปน
ผลใหมนุษยถูกรบกวนการใชชีวิตอยางปกติสุข 
  สําหรับเครือขายความมั่นคงของมนุษย(2001) ซ่ึงมี 13 ประเทศสมาชิกไดแก 
ออสเตรเลีย แคนาดา ซิลี ซโลเวเนยี กรีซ ไอรแลนด จอรแดน เมาลี นอรเวย เนเธอรแลนด แอฟริกา สวิท
เซอรแลนด และ ประเทศไทย ไดจําแนกองคประกอบเปน 5 ดานดวยกันคือ 1)นิเวศวิทยา  2)เศรษฐกิจ  
3)สังคม 4)การเมือง และ 5)วัฒนธรรม 
  จากการประเมนิการกําหนดองคประกอบของแตละหนวยงาน และแตละประเทศทีเ่ลือก
ยกมาเปรยีบเทยีบ พบวา หนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis) มีความแตกตางกัน กลาวคอื ของ 
UNDP แคนาดา และญี่ปุน มีหนวยวิเคราะหในระดับบคุคล ในขณะที่ ESCAP เครือขายความมัน่คงของ
มนุษย และมองโกเลียมีหนวยวิเคราะหระดบัรัฐ / ประเทศ ดังนัน้เมื่อนาํองคประกอบดังกลาวมาพจิารณา
พบวามีทั้งความเหมือนและความแตกตางดังตารางที่ 2-9 
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ตารางที่ 2.9  แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบความมั่นคงของมนษุย 
ระดับของหนวยวิเคราะห (Level of Unit of Analysis) 
บุคคล รัฐ / ประเทศ องคประกอบ 

UNDP 
(1994) 

แคนาดา 
(1996) 

ญี่ปุน 
(2001) 

ESCAP 
(1990) 

มองโกเลีย 
(1998) 

เครือขายความ
ม่ันคงมนุษย (2001) 

เศรษฐกิจ       

อาหาร       

สุขภาพ       

ส่ิงแวดลอม       

สวนบุคคล       

ชุมชน       

การเมือง       

ครอบครัว       

การศึกษา       

ศาสนาและความเชื่อ       

ภัยจากโลกาภวิัตน       

สังคม(ระเบียบสังคม)       

วัฒนธรรม       

การทํางานและอาชีพ       

ความยากจน / การอพยพ       

การคุกคามของขบวนการ
อาชญากรรม 

      

พันธุกรรมของประชาชน       

ความเจริญกาวหนา       

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

      

สิทธิและเสรีภาพ
ประชาชน 

      

ประเทศและรฐั       

สารสนเทศ       

รวมจํานวนองคประกอบ 7 5 5 7 9  
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  2.4.2.2 การประเมินความเหมาะสมขององคประกอบความมั่นคงของมนุษยของคณะผูศึกษา 
  หลังจากคณะผูศึกษาไดพจิารณาองคประกอบความมั่นคงของมนุษยมาแลว ไดทําการ
ประเมินระหวางแนวคดิของสากลกับบริบททางสังคมไทย พบวา ส่ิงที่ตองพิจารณาลําดับแรก คือ หนวย
ในการวิเคราะหตองเปนระดบับุคคล และตองสอดคลองกับวิถีของความเปนไทย ดังนั้น การนาํเสนอ
องคประกอบความมั่นคงของมนุษยจึงยดึ UNDP เปนตนแบบ โดยใชองคประกอบทั้ง 7 ดาน ผนวกกับ 
ESCAP องคประกอบดานการศึกษาและศาสนาความเชื่อ  
  พรอมนี้เมื่อทําการเทียบเคยีงกับสังคมไทยที่อยูระหวางการปฏิรูปการเมือง เห็นไดจาก
หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 ไดกอใหเกิดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หลายองคกร เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยหลายรปูแบบ และทีสํ่าคัญคือ นําไปสูการปฏิรูประบบ
ราชการ มีผลสืบเนื่องคือ จัดตั้งกระทรวงเพิ่มขึ้นหลายกระทรวง 
  สําหรับองคประกอบดานทีอ่ยูอาศัย ซ่ึงไมไดสอดคลองกบัประเทศอืน่ แตมีความสําคัญ
สําหรับประเทศไทย เนื่องจากผลของการพัฒนาประเทศในชวง 40 ป ที่ผานมาไดกอใหเกดิมหานคร 
โตเดี่ยว เชน กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญตามภาคตาง ๆ ที่มีการรวมศูนยดานการจางแรงงาน ดังนั้น 
จึงมีการอพยพเขาจากคนตามจังหวดัตาง ๆ ซ่ึงมาอยูอาศัยอยางแออัดตามสลัม หรือที่สาธารณะตาง ๆ บาง
ก็อาศัยบานเชา หองเชา ราคาถูก ดังนั้น ประเด็นดานที่อยูอาศัยจึงเปนประเด็นเฉพาะของประเทศไทย 
  กลาวโดยสรุปองคประกอบของความมั่นคงของมนุษย นอกจากพิจารณาถึงความ
สอดคลองกับแนวคดิระดับสากลแลว ยงัตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยดวย 
ซ่ึง อาจพิจารณาเทียบเคียงไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 ตลอดจนการใหความสําคัญใน
ระดับรัฐ ดังนั้นจึงเสนอวาสังคมไทยควรกําหนดความมั่นคงของมนุษยเปน 11 องคประกอบ จึงจะมี
ความครอบคลุมดังตารางที่ 2-10 
 
ตารางที่ 2.10 แสดง การประเมินองคประกอบความมั่นคงของมนุษยสากลกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย 

องคประกอบ ความสอดคลองกับสากล ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
เศรษฐกิจ UNDP  

แคนาดา  
มองโกเลีย  
ญี่ปุน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 84 ระบุวา 
“รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ ดินและการใชที่ ดินอย าง
เหมาะสม  จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยาง
ทั่วถึง  และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริม
การรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา
ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร” 
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องคประกอบ ความสอดคลองกับสากล ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ส่ิงแวดลอม ESCAP 

UNDP  
แคนาดา  
มองโกเลีย  
ญี่ปุน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 79  ระบุวา 
“รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สงวน  บํารุงรักษา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  รวมทั้งมีสวนรวมในการ
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน   ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ   และคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

สวนบุคคล ESCAP  
UNDP  
แคนาดา 
ญี่ปุน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 86  ระบุวา 
“รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง   จัดระบบแรงงาน
สัมพันธ  การประกันสังคมรวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปน
ธรรม” 
มาตรา  80   ระบุว า  “รัฐตองคุ มครองและพัฒนา เด็ กและ
เยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของ
ชุมชน” 
มาตรา 36  ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมี
เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร” 
มาตรา 31  ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย (วรรคหนึ่ง) การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือ ไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได  แตการลงโทษ
ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวย
วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม” 

ชุมชน ESCAP 
UNDP  
แคนาดา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 56 ระบุวา 
“สิทธิของบุคคลที่ จะมีส วนร วมกับรั ฐและชุมชนในการ
บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการ คุมครอง สงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง 
ในสิ่งแวดลอม ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ครอบครัว ESCAP  
UNDP 

ไมพบในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน แตมีการใหความสําคัญตอ
องคประกอบนี้ คือมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
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องคประกอบ ความสอดคลองกับสากล ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
การศึกษา ESCAP รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81  ระบุวา 

“รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการ ศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แหงชาติปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมสรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลป
วิทยาการตาง ๆ  เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” 

ศาสนาและความ
เชื่อ 

ESCAP รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 38  ระบุวา 
“บุคคลยอมมี เสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา  นิกาย  ของ
ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของ
ตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

อาหาร UNDP ไมพบในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน แตมีนโยบายดานอาหารไทยเปน
ครัวโลกที่เนนเรื่องความมั่นคงดานอาหาร 

สุขภาพ UNDP รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82  ระบุวา 
“รัฐจะตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับ
บริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” 

ที่อยูอาศัย  ไมพบในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน แตมีการใหความสําคัญตอ
องคประกอบนี้ คือมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ การเคหะ
แหงชาติ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

การเมือง  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  2540 หมวด  3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 26-65 
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 2.4.3 การประเมินตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 
  ในการประเมนิตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย โดยมากเปนเรื่องของการเปรียบเทียบและ
เลือก โดยเลือกขอเสนอหรือแนวคิดในระดับสากลเปนตนแบบ จากนัน้จึงพิจารณาความเหมาะสม
สําหรับบริบทของแตละประเทศ อีกนัยหนึง่คือไมสามารถนําขอเสนอของสากลมาใชไดเลย เนื่องจากแต
ละประเทศจะมีความแตกตางกันทั้งดานภมูิประเทศ ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนเครื่องทางกายภาพ และยัง
แตกตางในเรือ่งของคุณคาทางสังคม ไดแก ลักษณะทางวัฒนธรรม การปกครอง ทิศทางการพัฒนา ดังนั้น
จึงตองมีกระบวนการสราง ปรับปรุงและพฒันาตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับแตละประเทศ 
 

  2.4.3.1 ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษยในระดับสากล 
  ในปจจุบนัแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดรับการนยิมแพรหลายในประเทศตาง ๆ 
และไดมีความพยายามในการสรางตัวช้ีวัด โดยอิงจากองคประกอบของแตละประเทศ Jorge Nef (2001) 
ที่ไดศึกษากลุมประเทศในแถบ ลาตินอเมริกา และในแถบคาริบเบียน ไดจําแนกความมั่นคงของมนุษย
เปน 5 องคประกอบ ไดแก ความมั่นคงดานนิเวศวิทยา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม 
ความมั่นคงทางการเมือง และความมั่นคงทางวัฒนธรรม จากนั้นจึงชีว้าแตละดานตองวิเคราะหในตัวแปร
สําคัญไดแก ผลได ภาวะของโลกาภิวัฒน และการใชกําลัง เมื่อทําการวิเคราะหตารางไขว(Matrix)  ดัง
ตารางที่ 2-11 
 

ตารางที่ 2-11 แสดงองคประกอบและการวัดความมั่นคงของมนุษย 
องคประกอบความม่ันคงของมนุษย 

ตัวแปร นิเวศวิทยา 
(ทุนสิ่งแวดลอม) 

เศรษฐกิจ 
(ทุนการเงิน) 

สังคม 
(ทุนทางสังคม) 

การเมือง 
(ทุนทางสถาบัน) 

วัฒนธรรม 
(ทุนปญญา) 

การพิจารณา ชีววิทยา ความมั่งคั่ง การเกื้อหนุน การใชอํานาจ องคความรู 
ผลได ความยั่งยืน 

ความแรนแคน 
ความรุงเรือง 
ความยากไร 

ความเทาเทียม 
การเอาเปรียบ 

สันติ 
ความรุนแรง 

การใชปญญา 
ความโงเขลา 

โลกาภิวัฒน สิ่งแวดลอมโลกที่
กระทบขามชาติ 
เชน ปฏิกิริยา
เรือนกระจก 

ระบบการคาและ
การแขงขันที่ไม
เปนธรรม  

การอพยพยายถิ่น
ไปยังเมืองที่เจริญ
จนแออัด 

การจัดระเบียบ
โลกใหม  ความ
ขัดแยงระหวาง
ประเทศ  

การมีอัตตลักษณ 
และ ระบบคุณคา
ของทองถิ่นใน
โลกาภิวัฒน 

การใชกําลัง การใชอาวุธ
ชีวภาพกอการราย 

การโจมตีคาเงิน
ของประเทศตางๆ  

ความปลอดภัย
ของพลเมือง 

การใชกับระเบิด 
การเกณฑทหาร
เด็ก การมีอาวุธ
รายแรงพกพา 

สงครามศาสนา 
การตอสูเพื่อ
รักษาเอกลักษณ
ทองถิ่น 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nef, Jorge. “Human Security and mutual vulnerability” ,2001 
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  จากวิธีวิเคราะหของ Jorge Nef ไดเปนตนแบบในการจดัทําเอกสารเพื่อประชุม เครือขาย
ความมั่นคงของมนุษย (Human Security Network) ที่ ซานติเอโก ประเทศชิลี (Santiago de Chile , 2-3 
July 2002) ซ่ึงไดทําการเปรียบเทียบประเทศในเครือขาย 13 ประเทศ ที่เปนสมาชิกโดยเนน  5 
องคประกอบ 
  1) ความมัน่คงของมนุษยดานสิ่งแวดลอม พบวา ประเทศไทยมพีืน้ที่ปาลดลงสูงสุด 
รองลงมาคือ ไอสแลนดและกรีซ ทางดานการใชพลังงานพบวาประเทศนอรเวยใชไฟฟาสงูสุด ลดหล่ัน
ลงมาคือ แคนาดาและสวิทเซอรแลนด สวนการใชน้ําสะอาดพบวาประเทศอยูลําดับรองสุดทายในขณะที่
ประเทศเมาลีอย ู ลําดับสุดทาย ประเทศไทยมีสัดสวนของพื้นที่การเกษตรมากที่สุด ดังตารางที่ 2-12 
 
ตารางที่ 2-12 แสดงการเปรยีบเทียบความมั่นคงของมนษุยดานสิ่งแวดลอมแตประเทศ 

ตัวชี้วัด 

ออ
สเต

รเล
ีย 

แค
นา
ดา 

ซิล
ี 

ซโ
ลเว

เนีย
 

กร
ีซ 

ไอส
แล
นด

 

จอ
รแด

น 

เมา
ล ี

นอ
รเว

ย 

เนเ
ธอ

รแล
นด

 

แอ
ฟร

ิกาต
 

สว
ิทเซ

รอ
แล
นด

 

ไท
ย 

การลดลงของ
ปาไม (รอยละ) 

0 0.07 .37 0 2.29 2.62 2.50 .96 .34 0 .18 0 2.65 

การใชไฟฟา 
(Kw./hour) 

6175 15071 2082 5096 3739 4760 1205 - 24607 5908 3832 13955 1345 

น้ําสะอาด 
(รอยละ) 

100 100 94 100 - - 96 65 100 100 86 100 80 

ที่ดินเพื่อ
การเกษตร
(รอยละ) 

17 5 5 12 19 13 4 2 3 25 10 7 34 

รายได
ประชากรตอ
การใชพลังงาน 

6.7 3.2 5.4 4.4 5.7 6.4 3.6 - 4.8 4.9 3.3 3.6 5.1 

ที่มา : Human Security Network,2001 
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  2) ความมัน่คงของมนุษยดานเศรษฐกจิ พบวาประชาชนในประเทศแอฟริกาใตมีรายได
ต่ํากวาเสนความยากจนต่ําสุด รองลงมาคือจอรแดน ซิลี และประเทศไทย เมื่อเปรยีบเทียบผลผลิตมวล
รวมตอคนพบวา ประเทศนอรเวยมากสุดรองลงมาคือ ไอสแลนดและออสเตรเลีย สวนการวางงานในวัย
แรงงานพบวา ประเทศที่วางงานสูงสุดคือแอฟริกาใต รองลงมาคือ จอรแดนและกรีซ สําหรับหนี้สิน
ตางประเทศพบวาประเทศไทยมีหนี้ตางประเทศสูงสุดมากถึง 90 พันลานเหรียญสหรฐัอเมริกา ดังตารางที่ 
2-13 
 
ตารางที่ 2-13 แสดงการเปรยีบเทียบความมั่นคงของมนษุยดานเศรษฐกิจแตละประเทศ 
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ประชาชนมี
รายไดต่ํากวาเสน
ความยากจน 
(รอยละ) 

  22   10 30    50  12.5 

ผลผลิตมวลรวม
ตอคน (US$) 

25089 26251 8652 15977 15414 25918 3955 753 28433 24215 8908 27171 6132 

การวางงาน(รอย
ละตอกําลัง
แรงงาน) 

5.4 6.8 9 7.1 11.3 4.1 15 N.A. 3 2.6 30 6 3.7 

รอยละหนี้
ตางประเทศของ
การสงออก 

  25.4    11.8 14.3   13.9  22.0 

หนี้ตางประเทศ
(พันลาน) 

16 1.9 39 6.2 57 11 8 3 0 0 25.6 66.5 90 

ดัชนี Gini 23.1 31.5 57.5 28.4 32.7 35.9 36.4 50.5 25.8 32.6 59.3 33.1 41.4 
ที่มา : Human Security Network,2001 
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  3) ความมัน่คงของมนุษยดานสังคม เมื่อทําการเปรียบเทยีบอายุขัยเฉลี่ยพบวาประเทศที่
อายุยืนสุงสุดคอื แคนาดา(78.4 ป) ลดหล่ันลงมาคือ นอรเวย กรีซ เนเธอรแลนด และ ออสเตรเลีย  (78.4 , 
78.1 , 78.0 และ 77.9 ปตามลําดับ) ระบบการจัดการสุขภาพที่ดีที่สุดคือประเทศนอรเวย และ 
เนเธอรแลนด (รอยละ 92.2 , 92.2 ตามลําดบั) และต่ําสุดคือ ประเทศเมาลี (รอยละ 53.5) ทั้งนี้เมื่อเปรียบ
คาใชจายดานสุขภาพตอคน พบวานอรเวยมีคาใชจายตอคนสุงสุด (2,467 US$) ในขณะที่ประเทศไทยจาย
เพียง 349 US$ ทางดานจาํนวนผูตดิเชื้อเอดสที่อยูในสงัคมพบวาในประเทศแอฟรกิาใตมีผูติดเชือ้สูงสุด
รอยละ 19.94 สวนประเทศไทยมีผูติดเชือ้เอดสรอยละ 2.15  ทางดานความเสมอภาคทางเพศ พบวา
ประเทศที่ใหความสําคัญเรื่องความเสมอภาคทางเพศในลําดับตน ๆ ไดแกประเทศ นอรเวย แคนาดา 
ออสเตรเลีย สวิทเซอรแลนด เนเธอรแลนด และ ออสเตรเลีย (0.937 ,0.934 , 0.931 , 0.926และ 0.915 
ตามลําดับ)  สวนประเทศไทยมีดัชนีความเสมอภาคทางเพศ 0.755 ในขณะที่ประเทศเมาลีต่ําสุดคือ 0.370 
ดังตารางที่ 2-14 
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ตารางที่ 2-14 แสดงการเปรยีบเทียบความมั่นคงของมนษุยดานสังคมแตละประเทศ 

ตัวชี้วัด 
ออ

สเต
รเล

ีย 

แค
นา
ดา 

ซิล
ี 

ซโ
ลเว

เนีย
 

กร
ีซ 

ไอส
แล
นด

 

จอ
รแด

น 

เมา
ล ี

นอ
รเว

ย 

เนเ
ธอ

รแล
นด

 

แอ
ฟร

ิกาต
 

สว
ิทเซ

รอ
แล
นด

 

ไท
ย 

อายุขัยเฉลี่ย 77.9 78.7 75.2 75.3 78.1 76.4 70.1 51.2 78.4 78.0 53.9 78.8 69.9 

ระบบการ
จัดการสุขภาพ 

91.5 91.7 86.0 87.9 90.5 90.2 76.7 53.5 92.2 91.6 61.0 92.2 80.7 

คาใชจายดาน
สุขภาพตอคน 

1978 2391 511 1126 1207 1505 - 30 2467 1974 623 1707 349 

ผูติดเชื้อเอดส 
(รอยละ) 

0.23 0.30 0.19 0.02 0.16 0.10 0.02 2.03 0.07 0.19 19.94 0.08 2.15 

ดัชนีวัดความ
เสมอภาคทาง
เพศ 

0.915 0.934 0.817 0.871 0.874 0.908 0.698 0.370 0.937 0.926 0.695 0.931 0.755 

ดัชนีการ
พัฒนาคน 

.921 .936 .825 .874 .881 .916 .714 .378 .939 .931 .702 .924 .757 

ที่มา : Human Security Network,2001 
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  4) ความมัน่คงของมนุษยดานการเมือง เมื่อมีการทจุริตในระดับใดประเทศสวิทเซอร
แลนดรับรู 9.0 รองลงมาคือแคนาดา เนเธอรแลน และ นอรเวย (8.9 , 8.8 และ 8.6)  ในขณะที่ประเทศไทย
รับรูเพียง 3.2 ทางดานคาใชจายดานการทหารเมื่อเทียบกับผลผลิตมวลรวมพบวา ประเทศกรซีใชจาย
สูงสุด(รอยละ 4.91)  โดยสวนใหญใหสัตยาบันในการเลิกใชกับระเบดิสังหารบุคคล สวนประเทศไทยยัง
ไมไดใหสัตยาบัน ประเทศสวิทเซอรแลน เนเธอรแลนด และแคนาดา ประเทศไทยมีผูล้ีภัยสงครามจาก
ประเทศเพื่อบานสูงเปนลําดบัตน ๆ สําหรับการเกณฑเด็กเพื่อมาฝกเปนทหาร พบวานโยบายของแตละ
ประเทศแตกตางกัน สําหรับประเทศไทยไมมีการใชทหารเด็ก  ดังตารางที่ 2-15 
 
ตารางที่ 2-15 แสดงการเปรยีบเทียบความมั่นคงของมนษุยดานการเมืองแตละประเทศ 
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ดัชนีการรับรูการ
ทุจริต 

7.8 8.9 7.5 5.2 4.2 7.5 4.9 - 8.6 8.8 4.8 9.0 3.2 

รอยละของ
คาใชจายดาน
ทหารตอผลผลิต
มวลรวม 

1.2 1.3 3.1 1.7 4.91 0.75 7.8 2 2.1 1.5 1.5 2.1 1.4 

การใหสัตยาบัน
ในการเลิกใชกับ
ระเบิด 

ใช ใช ใช ไม ใช ไม ไม ไม ไม ไม ใช ใช ไม 

ผูลี้ภัย (พันคน) 83 123 - 4 6 1 1 8 48 139 15 160 100 
การมีทหารเด็ก ใช ใช ไมรู ใช ใช ไม ไม ไม ใช ใช ไม ใช ไม 
ที่มา : Human Security Network,2001 
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  5) ความมั่นคงของมนุษยดานวัฒนธรรม  ในประเด็นนีไ้ดมองในมิติทางองคความรูเปน
สําคัญ พบวา ในดานของดัชนีการศึกษาทีด่ีที่สุดคือประเทศเนเธอรแลนด นอรเวย แคนาดา ออสเตรเลีย  
ไอสแลนด และ สวิทเซอรแลนด (0.99 , 0.98 , 0.98 ,0.96 0.96 และ 0.94 ตามลาํดับ) สวนไทยมีดัชนี
การศึกษา 0.84 ทางดานจํานวนปที่มกีารศึกษาพบวานอรเวย และ แคนาดามีคาเฉล ี่ยจํานวนปในการศึกษา
สูงสุด 11.9 ปและ 11.6 ปตามลําดับ สวนไทยมีคาเฉล่ียจํานวนปที่รับการศึกษา 6.5 ป เมื่อพจิารณาที่
จํานวนคอมพวิเตอรตอรอยคนพบวา ประเทศสวิทเซอรแลนด และ ประเทศนอรเวยใชคอมพิวเตอรสูงสุด 
(51 คนและ 49 คนตามลําดับ) สําหรับประเทศไทย ในหนึ่งรอยคนมคีอมพิวเตอร 2 คน ดังตารางที่ 2-16 
 
ตารางที่ 2-16 แสดงการเปรยีบเทียบความมั่นคงของมนษุยดานวัฒนธรรมแตละประเทศ 
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ดัชนีการศึกษา .96 .98 .90 .94 .92 .96 .78 .38 .98 .99 .87 .94 .84 

อัตราการรู
หนังสือ 

- - 95.6 75.3 98.1 - 39.8 89.2 - - 84.9 - 95.3 

จํานวนปที่
เรียนหนังสือ 

8.4 11.6 7.6 7.1 8.7 9.4 6.9 0.9 11.9 9.4 6.1 11.4 6.5 

โทรศัพท 
(ลานเครื่อง) 

4 18.5 2.6 .722 5.43 1.59 .403 .023 2.735 9.132 5.075 6.017 5.4 

โทรศัพทมือถือ 
(ลานเครื่อง) 

4.5 4.207 .944 1 .937 2 .011 .0028 2.080 4.081 2 3.835 2.3 

คอมพิวเตอร
ตอรอยคน 

28 39 8 28 7 36 3 0 49 39 6 51 2 

ผูใชอินเตอร
เนท(ลานคน) 

2.6 13.28 .625 .460 1.33 1 .087 .01 2.36 6.8 1.82 4.5 1 

เสรีภาพ
สื่อมวลชน 

1 1 2 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 

รอยละของ
ศาสนาหลัก 

22 58 11 31.2 2 8.4 8 10 14 69 32 13 5 

ที่มา : Human Security Network,2001 
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  จากตารางที่ 2-12 ถึง 2-16 ซ่ึงเปนเอกสารที่จัดทําโดยเครือขายความมั่นคงของมนุษยใน
ระดับสากล ถือเปนการรายงานสถานการณทั่วไป แตยังไมมีขอเสนอที่ชัดเจนในเรื่องของตัวช้ีวดัความ
มั่นคงของมนุษย ดงันั้นในป 2003 ทาง UNDP ซ่ึงนอกจากผลักดันแนวคิดดานความมั่นคงของมนุษยแลว 
ยังไดเสนอตวัช้ีวัดความมั่นคงขมนุษยที่เปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเผยแพรในเวบไซทของ UNDP 
(www.undp.sk) พรอมกับเอกสารจํานวนหนึ่งที่กลาวถึง ความมั่นคงของมนุษย ในมิติตาง ๆ พรอม
รายงานการศกึษาเกีย่วกับความมั่นคงของมนุษยหลายประเทศ และที่นาสนใจคือไดเสนอ  วิธีการวัด
ความมั่นคงของมนุษยออกมาชุดหนึ่ง ดังตารางที่ 2-17 
 
ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

เศรษฐกิจ • รายได  
• การจางงาน/การตกงาน 
• ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจจุลภาค 
• ความยากจน  
• ความเทาเทียม  
• การใชจายดานสังคม  
• โครงสรางการผลิต  
• เศรษฐกิจนอกระบบ  
• เศรษฐกิจสังคมและ

ฐานะการเงิน 
• คาใชจายครัวเรือน 
• โครงขายคุมครอง

การเงิน 
• กลุมเปาหมายการโจมตี 

• อะไรคือรายไดหลักของ
ประชากร 

• ลักษณะพิเศษใดที่
กอใหเกิดความมั่นคง
หรือไมมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

• ใครมีงานทําและใคร
วางงาน 

• อะไรคือพลวัตรของ
วิธีการทางเศรษฐกิจ 

• อะไรคือขอบขายของการ
วางงาน 

• การสนับสนุนใดที่ควรทํา
ไดเพื่อใหประชาชนรูสึก
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

• อะไรคือปญหาเศรษฐกิจ
หลักที่ทาทายการ
บริหารงานของรัฐ 

• ความเปนไปไดในการ
ประกอบธุรกิจสวนตัว 

• ชวงเวลาของการวางงาน 
• การทํางานของบุคคลเพียงพอ

ตอการเลี้ยงดูสมาชิกของ
ครอบครัว 

• ในกรณีที่ไมมีงานทําสามารถมี
รายไดจากแหลงใด 

• เงินเฟอของรายไดประชากรตอ
คน 

• คาใชจายรัฐดานสังคมตอคน 
• คาใชจายรัฐดานการทหารตอ

คน 
• รอยละของครอบครัวกับการใช

จายดานการบริโภคที่ตํ่ากวา
เสนความยากจน 

• รอยละของการบริโภคทั้งหมด
ตอการใชจายดานอาหาร 

• การเคลื่อนยายและการใช
ทรัพยากร 

• สัดสวนการประกอบธุรกิจ
ระหวางรัฐกับเอกชน 

• ชองวางของความยากจนและ
ความไมเทาเทียม 

• รอยละของความรูสึกที่ไม
ปลอดภัยในทางเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

สุขภาพและ
อาหาร 

• การเขาถึงการบริการ
ดานสุขภาพที่มีคุณภาพ 

• ภัยจากโรคและการติด
เช้ือ 

• แนวโนมของอาหาร 
• คาใชจายดานสุขภาพ 
• กลุมเปาหมายการโจมตี 

• อะไรคือสาเหตุหลักของ
การตาย 

• อะไรคือคุณภาพของ 
อาหารและสิ่งแวดลอม 

• อะไรคือคุณภาพของการ
รักษาพยาบาลและการถึง
สถานพยาบาล 

• การเปรียบเทียบความ
มั่นคงดานสุขภาพระหวาง
ชายหญิง 

• อะไรคือระดับของความ
มั่นคงดานสุขภาพระหวาง
เด็ก 

• อะไรคือแนวโนมดาน
สถิติประชากรที่สัมพันธ
กับตัวช้ีวัดสุขภาพ 

• อายุขัยและอัตราตายจําแนก
ตามเพศ 

• การตายในเด็กอายุตํ่ากกวา 5 ป 
• รอยละของการเกิดที่หนักกวา 

2.5 กิโลกรัม 
• จํานวนวัดซีนที่ฉีดเพื่อปองกัน

โรค 
• จํานวนของการรายงานดาน

โรคระบาดหลัก 
• จํานวนผูติดเชื้อเอดส 
• คาใชจายในเด็กเทียบกับการใช

จายในครัวเรือน 
• คาใชจายดานยาและการรักษา

เทียบกับคาใชจายในครัวเรือน 
• รอยละของเด็กเกิดใหมที่

สามารถทําใหพนจากอันตราย 
• รอยละของคูสมรสที่ไดรับการ

ปรึกษาดานการวางแผน
ครอบครัว 

• รอยละของครัวเรือนที่พอใจตอ
การเตรียมการเพื่อปองกันดาน
สุขภาพ 

• จํานวนผูปวยและผูไดรับเชื้อ
โรคอันตราย 

• การใชจายดานสุขภาพของรัฐ
และเอกชน 

• สัดสวนหมอตอผูปวย 
• สัดสวนโรงพยาบาลหรือคลีนิค

ตอผูปวย 
การเมืองและ
สถาบันทาง
สังคม 

• บทบาทของรัฐในการ
ประกันมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 

• การเปนตัวแทนของ

• ประชาชนสามารถเลือก
สถาบันของรัฐที่จะเปน
ตัวแทนในการรักษา
ผลประโยชนใหสังคมได

• ผลสํารวจความคิดเห็นที่
สะทอนระดับความเชื่อใจใน
สถาบันหลักของรัฐ 

• การคาดการณของประชาชน
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ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

ประชาชนเพื่อ
บริหารงานของรัฐ 

• ระดับสิทธิมนุษยที่
เหมาะสม 

• คุณภาพของการแปลง
นโยบายรัฐสูการปฏิบัติ 

• ขีดความสามารถของรัฐ
ในการยับยั้งกลุม
ตอตานรัฐ 

• การใชกฎอัยการศึก 
หรือ มาตรการดานการ
ปราบจราจล 

• คุณภาพของระบบ
ยุติธรรม 

• ระดับความสัมพันธเชิง
อัตตลักษณของกลุมที่มี
ผลตอการแสดงออก
ดานความมั่นคง 

หรือไม 
• อะไรคือนโยบายการ

พัฒนาหลักของรัฐบาล
และแสดงออกอยางไร
และมีผลตอบสนองเชนใด

• รัฐสามารถจัดหาการ
บริการทางสังคมได
พอเพียงหรือไม 

• รัฐบริการประชาชนได
ทั่วถึงหรือไม 

• ประชาชนไดรับการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน
พ้ืนฐานหรือไม และถาไม
อะไรคือลักษณะหรือ
ขอบเขตของสิทธิมนุษย 

• ประชาชนตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนหรือไม 

• กระบวนการทาง
ประชาธิปไตยมีความ
ตอเนื่องหรือไม และถาไม
รัฐอธิบายอยางไร 

• ใครคือนักการเมืองหลัก 
• การมีสวนรวมของ

ประชาชน และ
กระบวนการเลือกตั้งทําได
อยางไรและดวยวิธีอะไร 

• ระบบยุติธรรมเปนอยางไร 
และการตีความกฎหมาย
ทําอยางไร 

• อะไรคือปญหาทาง
การเมือง หรือมีการทา
ทายจากฝายตรงขามรัฐ
หรือไม 

เกี่ยวกับรัฐและสถาบันรัฐของ
รัฐ 

• การวิเคราะหเนื้อหาการรายงาน
ของรัฐและสถาบันหลักของรัฐ
ผานสื่อหลักและสื่อมวลชน
อาชีพ 

• ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การรับรูการคอรรัปช่ัน 

• จํานวนการคอรรัปชันที่ถูกเปด
โปง 

• จํานวนผูสมัครเลือกตั้งและผูใช
สิทธิเลือกตั้ง 

• จํานวนพรรคการเมืองตอ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

• จํานวนหนังสือพิมพรายวัน  
วิทยุ สถานีโทรทัศน ที่อิสระ
จากรัฐบาล 

• การออกกฎหมายไมกอใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบ 

• การตรากฎหมายคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน ความปลอดภัย และ
ไมกอใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบ 

• การใหสัตยาบันตอนานาชาติ
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
สอดคลองกับความสะดวกและ
ประเพณีนิยม 

• การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายลูกเปนไปตาม
บทบัญญัติเพียงใด 

• ระบบผูตรวจการรัฐสภา ที่
ทบทวนการปฏิบัติงานของรัฐ 

• ระบบและกระบวนการ
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ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

• ระบบประชาธิปไตยระดับ
รากหญามีหรือไม  ไดรับ
การพัฒนาอยางมั่นคง
เพียงใด และระดับของ
การมีสวนรวมเปนเชนใด 

ยุติธรรมแหงรัฐ (การรอลง
อาญา คําพิพากษา อาชญากร
ประเภทของอาชญากรรม การ
จับกุม และ การคุมขัง) 

• เมื่อเดือดรอนสามารถรับการ
สนับสนุนจากสาธารณะผาน
ประชาคม สื่อ โรงเรียน ฯลฯ   

• ผูล้ีภัยการเมือง 
• ดัชนีเสรีภาพของสื่อมวลชน 
• ดัชนีสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพ 
สวนบุคคล
และชุมชน 

• แหลงของความมั่นคง
ดานชุมชน (ครอบครัว 
ชุมชน องคกรทาง
สังคม ) 

• การปกครองทองถิ่น 
• โบสถ ความเช่ือและ

องคกรการกุศล 
• แนวโนมการรักษา

เอกลักษณของชุมชน
ของทุนทางสังคม 

• ประเภทของภัยคุกคาม
มนุษย (จากรัฐ/มิใชรัฐ 
จากกลุม/บุคคล จาก
ความตางของชาติพันธุ/
ตนเอง) 

• ความตึงเคียกของชาติ
พันธุ 

• การมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ 

• เอกลักษณทาง
วัฒนธรรมและระบบ
คุณคา 

• อะไรคือรูปแบบภัย
คุกคามการใชชีวิต 

• ภัยประจําวันทั้งที่รุนแรง
และไมรุนแรงตอบุคคล
และสังคมมีหรือไม และ
ทําไม 

• อะไรคือลักษณะของการ
กออาชญากรรม 

• หลักฐานที่เช่ือมโยงการ
ติดยากับขบวนการคายามี
หรือไม 

• ใครคือกลุมผูเสี่ยงภัยใน
สังคม 

• อะไรคือรูปแบบของ
สังคม ชุมชน องคกร และ
บทบาทในสังคม 

• อะไรคือการขยายพลังของ
ชุมชนในการตัดสินใจมี
สวนรวมตอคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย 

• ลักษณะของวัฒนธรรม
ชุมชนถูกกําหนดคุณคาให

• อัตราอาชญากรรม (แนวโนม
และประเภท) 

• รอยละของคดีที่คลี่คลายได 
• อัตราของการรายงานและไม

รายงานการกออาชญากรรม 
• รอยละของความเชื่อใจใน

ตํารวจ 
• ดัชนีวัดความขัดแยงภายใน 
• เสนทางการขนยาเสพติด 
• ความปลอดภัยบนทองถนน 

จากเด็กเรรอน โสเภณี แกงค 
และ กลุมมิจฉาชีพ 

• ความมีเหตุผลของสังคม(ความ
หนาแนนของสังคม บทบาท
ขององคกรพัฒนาเอกชน 

• ความอดกลั้นและไมอดกลั้น
จําแนกตามกลุมชุมชน 

• การเลือกปฏิบัติหรือการกีดกัน 
• โครงสรางการถือครองที่ดิน 
• ปญหาภายในและภายนอกจาก

แนกตามกลุมชาติพันธุและ
ศาสนา 
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ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

• กลุมเปาหมายการโจมตี เกิดความปลอดภัยในตัว
มนุษยหรือไม 

• อะไรคือความหวาดกลัว
ของชุมชนและประเทศ 

• ภัยคุกคามมาจากแหลงใด
(จากบุคคล กลุม รัฐ) 

• ลักษณะพิเศษของ
อาชญากรรมเปนเชนใด
(ความรุนแรง กระทําตอ
สตรี เด็ก ผูชาย หรือกลุม
ชาติพันธุ) 

การเสี่ยงภัยสวนบุคคล 
• จํานวนอุบัติเหตุทางรถยนต 
• จํานวนคนตายจากอุบัติเหตุ 
• ความเสียหายจากไฟไหม 
• สัดสวนการประกันภัยรถยนต

สวนบุคคล 
• รอยละของความรูสึกปลอดภัย

เมื่อเดินทางโดยรถยนต 
การเคหะและสมาคมบริการ 
• รอยละของบานอาศัยที่ถาวร 
• รอยละของการอยูอาศัยที่เปน

เจาบานและผูเชา 
• รอยละของผูใหญที่มีหองนอน

สวนตัว 
• จํานวนการใชไฟฟาเฉลี่ยตอวัน

ตอช่ัวโมง 
• จํานวนบานที่น้ําประปาเขาถึง 
• รอยละของบานที่มีหองน้ําได

อนามัย 
• รอยละของคาใชไฟฟาตอ

คาใชจายดานการบริโภค 
• รอยละของการทดสอบจุลชีวะ

ในน้ําดื่มที่พบวาปลอดภัย 
• มีกฎหมายคุมครองความ

ปลอดภัยกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน 

• มีกฎหมายใหสนับสนุนไฟฟา
ในพื้นที่หางไกล 

• รอยละของความรูสึกปลอดภัย
เมื่ออยูในบานที่มีกรรมสิทธิ ์

• รอยละของความรูสึกมั่นใจใน
การรับบริการ(ไฟฟา น้ําประปา 
การกําจัดขยะ) 



โครงการศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 2-84

ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

• อัตราการอพยพเขาเมืองและ
การอพยพไปตางประเทศที่
สัมพันธกับเศรษฐกิจตกต่ํา 

สิ่งแวดลอม • ประเภทของมลภาวะ
จากสิ่งแวดลอม (น้ํา
และคุณภาพสุขาภิบาล) 

• การเขาถึงและการจัดหา
ที่ดินที่มีคุณภาพ 

• ดินที่กําลังกลายสภาพ
เปนทะเลทรายและการ
พัฒนาที่ดิน 

• รูปแบบและคุณภาพ
การชลประทาน 

• แหลงที่มาของมลพิษ 
• มลภาวะระยะยาวจาก

สิ่งแวดลอม 
• การลดลงของพื้นที่ปา 
• การเพิ่มขึ้นของ

ประชากร 
• ความรุนแรงดาน

สิ่งแวดลอมแบบ
ฉับพลัน(นิวเคลียร โรง
กลั่นน้ํามันระเบิด 
แผนดินไหว น้ําทวม) 

• พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

• ความมั่นใจในการจัดหา
ทรัพยากรเพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
การขยายเมืองใหญ 

• อะไรคือทางเลือกระหวาง
การสงเสริมการเพิ่มขึ้น
หรือลดจํานวนประชากรที่
เหมาะสมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• อะไรคือขอบขายการให
คุณคาตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

• สามารถจัดหาแหลงน้ํา
เพิ่มไดอีก และปองกันการ
แยงน้ํากันไดหรือไม 

• พ้ืนที่มีแนวโนมเปน
ทะเลทรายหรือไม 

• มีระบบบริหารและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือไม 

• มีการเตรียมการรองรับ
เหตุฉุกเฉินหรือหายนะภัย
หรือไม 

• อะไรคือขีดความสามารถ
ในการเตือนภัยจาก
สิ่งแวดลอมและหายนะภัย 
(จากรัฐ เอกชน และการ
ชวยเหลือจากองคกรการ
กุศล) 

• ธรรมชาติและโครงสรางการ
ผลิต 

• ตัวช้ีวัดมลภาวะในอากาศ น้ํา 
และ ดิน 

• การจัดหาและการเขาถึงน้ํา
สะอาดจําแนกตามภูมิภาค 

• ปริมาณการลดลงของพื้นที่ปา
ไม 

• การทรุดตัวของแผนดิน 
• การเปรียบเทียบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมระหวางเมืองกับ
ชนบท 

• ความตระหนักในปญหา
สิ่งแวดลอม 

• การพยากรณหายนะภัยจาก
ธรรมชาติ 

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอ
ผลกระทบดานสุขภาพ 

• จํานวนแผนดินไหวในรอบ 25 
ป 

• จํานวนผูบาดเจ็บลมตายจาก
แผนดินไหว 

• จํานวนผูบาดเจ็บลมตายจาก
แผนดินทรุด 

• จํานวนผูบาดเจ็บลมตายจาก
หิมะถลม 

• ระดับของมลพิษในอากาศเชน 
คารบอนมอนอกไซด(CO) 
ซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) 
และอื่น ๆ  
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ตารางที่ 2-17 แสดงวิธีการวดัความมั่นคงของมนุษย  
องคประกอบ ประเด็นพิจารณา คําถามสําคัญ ตัวชี้วัดสําคัญ 

• สัดสวนของประชากรที่ไดรับ
การคุมครองจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยางพอเพียง 

การศึกษา • สถานการณปจจุบัน
ดานการศึกษา เชน 
จํานวนครู นักเรียน 
หลักสูตร 

• การลงทุนดาน
การศึกษา 

• การใหการศึกษาใน
กลุมยอยของสังคม เชน
ชาติพันธุ  

• การใหการศึกษาใน
เอกลักษณของชุมชน 

• ระบบการศึกษาเปน
อยางไร 

• อะไรคือขอบังคับใหรัฐจัด
การศึกษา(โดยกฎหมาย
อะไร) 

• นโยบายการศึกษาของแต
ละเมือง 

• อะไรคือวิธีการให
การศึกษาหลัก เนนครู
หรือกระบวนการเรียนรู 

• ความเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพเมื่อเรียน
จบ 

• การศึกษาชวยใหคนมี
ความเปนอยูดีขึ้นหรือไม 

• อัตราการรูหนังสือจําแนกตาม
ภูมิลําเนาและเพศ 

• การใชจายของครอบครัวตอ
เด็กที่เรียนในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย 

• คาใชจายของสาธารณะใน
ระดับการศึกษาชั้นตนตอ
นักเรียน 

• จํานวนสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ (โรงเรียน และ 
มหาวิทยาลัย) พิจารณาสัดสวน
ของเพศ 

• สัดสวนครูตอนักเรียน 
• การลดลงของการเขารับ

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
• รอยละของการไดรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
• รอยละของโรงเรียนที่ตอง

ซอมแซม 
• รอยละของโรงเรียนที่มีเครื่อง

ทําความรอนในหนาหนาว 
• คาเฉลี่ยเงินเดือนคร ู
• อัตราสวนการจางงานเทียบกับ

ระดับการศึกษา 
• ทัศนคติและการคาดหวัง

เกี่ยวกับการศึกษา 
• การเรียนหนังสือของผูอพยพ 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก UNDP.2003 “Human security Measurement”  
(http://www.undp.sk/uploads/HS%20measurements.doc) 
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  2.4.3.2 กระบวนการสรางตวัชี้วัดความมัน่คงของมนษุยในบริบทสังคมไทย 
  ในการศึกษาและสรางตัวช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยในบริบทสังคมไทย มีลักษณะ
เชนเดยีวกับการสรางตัวช้ีวัดทั่วไป กลาวคอื ตองมีความเปนตัวแปร สามารถสะทอนหรืออธิบายสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ควบคูกับการคํานึงถึงแนวคดิความมั่นคงของมนุษย ซ่ึงพิจารณา
จากขอเสนอในระดับสากล วาสอดคลองเหมาะสมสําหรับสังคมไทยหรือไม เพราะแตละประเทศมคีวาม
แตกตางกันทั้งในดานของภมูิประเทศ สภาพแวดลอม รวมถึงการใหคณุคาของผูคนในสังคมนั้น ๆ ดังนั้น
กระบวนการสรางตัวช้ีวดั จึงมีขั้นตอนสําคัญดังนี ้
  1) การทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีมีอยู 
  ในการสรางตวัช้ีวดัใดก็ตาม จุดเริ่มตนทีสํ่าคัญคือการพิจารณาวา แนวคดิดังกลาวนั้น 
ประชาคมวิชาการมองกันอยางไร กําหนดกฎเกณฑอยางไร และในแตละประเทศไดดําเนินการเชนใด 
จากนั้นจึงนํามาเปนตัวแบบเพื่อทําการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศที่ทําการศึกษา 
  2) การรับฟงประเด็นตัวชี้วัดรายองคประกอบ 
  ในการสรางตวัช้ีวดัใดก็ตาม ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ความสอดคลองกับบริบทของแตละ
พื้นที่ ซ่ึงวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยม คือ การจัดเวทีสัมมนา ระดมความคิดเหน็ ทั้งนี้การรบัฟงความ
คิดเห็นดังกลาว ตองเปนเสียงสะทอนของคนในประเทศนั้น ๆ  ดังนั้น การรับฟงความคิดเหน็ดังกลาว 
ตองจัดแบงเวทีตามภูมิภาคตาง ๆ และแตละภูมภิาคตองมีมากกวา 1 จังหวดั เพือ่ปองกันการกระจุกตวั 
สําหรับบุคคลที่เขารวมแสดงความคิดเหน็ไมจําเปนตองมาก แตตองมีกลุมอาชีพที่หลากหลาย ทั้ง
เกษตรกร  พอคา  ราชการ  นักวิชาการ  องคกรพัฒนาเอกชน  เปนตน 
  3) การเลือกประเดน็ตัวชี้วัดรายองคประกอบ 
  ในการรับฟงประเด็นมีขอเดนที่สําคัญคือ สะทอนประเด็นปญหาของแตละพื้นที ่ ได
เนื้อหาที่กวางมีแงมุมหลากหลายและครอบคลุม แตจุดออนที่สําคัญคือบางประเด็นมีความขัดแยงกันเอง 
ขาดความกระชับ เปนปญหาเฉพาะของแตละพื้นที่ และขัดตอแนวคดิที่กํากับการสรางตัวช้ีวัด ดังนั้นการ
เลือกประเดน็จึงตองใชแนวคิดเปนเครื่องมือกํากับ โดยมีลักษณะของการตัดสินเชิงอัตวสัิย(Subjective 
judgment) 
  4) การทดสอบคาความเชื่อม่ัน 
  การทําสอบคาความเชื่อมั่น เปนเทคนคิการวิจยัเชิงปริมาณที่ใชการหาคาสัมประสิทธิ
ความเชื่อมั่น(Alpha) โดยการปอนขอมูลที่ตัวช้ีวัดแตละตวัใชมาตรวัดแบบเดียวกันซึ่งไดมาจากการ
สอบถามผูที่เกี่ยวของ และทาํการเปรียบเทยีบภายในองคประกอบเดยีวกัน จากนัน้จงึทําการทดสอบทาง
สถิติ ทั้งนี้ผลของคาสถิติดังกลาวสามารถนํามาสูการตีความวา ขอคําถามของตัวช้ีวัดใดผูใหขอมูลกับ
ผูออกแบบมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกัน ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความเที่ยงของขอมูล การตีความที่
ผิดพลาดทั้งนี้เปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงเครื่องชี้วัดที่ปลอดจากอคติของผูที่ทําการศึกษา 
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  5) ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษยโดยพิจารณาจากความสาํคัญและความรุนแรง 
  การใชเทคนิคการพิจารณาความสําคัญและความรุนแรง มักใชกับผูที่มีความเกี่ยวของ 
หรือมีความรูเร่ืองที่ตองพิจารณาพอสมควร จึงสามารถบงชี้ไดวา ประเดน็ใดมีความสําคญัมากนอย
เพียงใด และในพื้นที่หรือในสถานการณที่เปนอยู ณ ปจจุบันมีความรนุแรงมากนอยเพียงใด ทั้งนี้มิติของ
ความสําคัญและความรุนแรงไมจําเปนตองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน อาทิเชน การฆาตกรรมเปน
ประเด็นชี้วัดความมั่นคงของมนุษยที่สําคัญมาก แตความเปนจริงในบางพื้นที่อาจไมมีความรุนแรงเลยก็ได 
  6) การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อกําหนดตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 
  โดยทั่วไปการวิเคราะหเนื้อหา มักเปนขั้นตอนลําดับทาย ๆ ในการกําหนดตวัช้ีวดั โดยผู
ที่จะทําการวิเคราะหเนื้อหา จะตองมีลักษณะของการเปนองคคณะ และมีหลายสาขาวิชา ที่มีความเขาใจ
ในประเด็นที่กาํหนดตวัช้ีวัดเปนอยางดี เพือ่ทําการถกเถียงกันและทําหนาที่คัดกรองประเด็นตาง ๆ ที่มีอยู
ใหเหลือแตประเด็นที่สําคัญ และสอดคลองกับประเทศหรือพื้นที่ทําการศึกษา  
 
 2.4.4 แนวคิดการกําหนดมาตรฐานความมัน่คงของมนษุยในรายองคประกอบ 
  สําหรับการกําหนดคามาตรฐาน มีความสัมพันธกับหนวยนบักลาวคือ อาจเปนรูปของ
ตัวเลขรอยละ อัตราสวน สัดสวน อัตรา หรือจํานวน ดังนั้นการเลือกมาตรวัดชนดิใด ตองคํานึงถึงความ
สอดคลอง และเหมาะสมกบับริบททางสังคมนั้น ๆ สําหรับการกําหนดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย 
ไดอิงที่มาจากกระบวนการ 5 ลักษณะดังนี ้
  1) การหาคามาตรฐานโดยพิจารณาจากการใหคะแนนของผูเกี่ยวของ ทั้งในดานของ
ระดับความสําคัญและระดับความรุนแรง 
  2) การหาคามาตรฐานโดยการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญ โดยคณะผูศึกษาไดทําการยื่น
ขอเสนอเบื้องตนเพื่อรับฟงความคิดเหน็จากผูเชี่ยวชาญรายสาขา และนําความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาวมาคํานวนหาคากลาง 
  3) การหาคามาตรฐานโดยองิจาก สถานการณจริงของสังคม โดยพิจารณาจากสถิตทิี่มี
การบันทึกไว และนําจํานวนเหตุการณทีเ่กิดขึ้นจริงมาคํานวณเปนมาตรวดัที่เหมาะสม เชนอัตราสวน เปนตน 
  4) การหาคามาตรฐานโดยอิงจากงานศกึษาของตางประเทศ หรือทีม่ีการใชอยูแลวใน
ระดับสากล แตสําหรับตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย ในระดับสากลยังขาดความชัดเจน จึงยงัไมใชเพื่อ
การอางอิง 
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บทที่ 3 
แนวคิดและสถานการณความมั่นคงของมนุษยในสังคมไทย 

 
  สถานการณทางสังคมที่เปนอยูจริง (Existing situation) เปนการฉายภาพปรากฏการณ
ทางสังคมในชวงเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจเรียกวาเปนการมองแบบตัดขวาง (Cross section)  การพิจารณาวา
ประเด็นใดมีความสําคัญหรือไมอยางไรนัน้ อาจมองจากความสนใจของสาธารณชนที่มีตอเร่ืองนัน้ ๆ ใน
แตละชวงเวลาที่เรียกวาเปนประเด็นรอน (Hot issue) และอาจมบีางประเด็นทีเ่กิดขึ้นเปนประจําอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนปญหาพื้นฐาน (Basic issue) ก็ได การพิจารณาปรากฏการณทางสังคมนั้นมีขอจํากัด
หลายประการ โดยเฉพาะความสนใจของสาธารณชนมักเกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชนในการให
ความสําคัญที่เรียกวาการสรางกระแส อันมักนําไปสูการแกไขปญหาแบบเฉพาะหนา หรือบรรเทาความ
เดือดรอนเบื้องตนแทนทีจ่ะแกที่สาเหตุของปญหา ดังนั้น ในเชิงวชิาการจึงมักหลีกเลี่ยงการนํากระแส
ความ      รูสึกมาเปนตัวนําในการแกปญหา 
  อยางไรก็ดี สถานการณทางสังคม ยังอาจพิจารณาจากขอเท็จจริงที่เกดิจากการเก็บขอมูล
ที่เปนระบบอยางตอเนื่อง  ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือที่มีความ
เชี่ยวชาญตอประเด็นนั้น ๆ สําหรับประเทศไทยหนวยงานดังกลาว ไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ และกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบใน
ดานตาง ๆ ฯลฯ  การเก็บขอมูลของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันในประเดน็ตอไปนี ้
  1) ระดบัของขอมูล หรือ หนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis)  เชน การเก็บขอมูลที่
เปนระดับบุคคล (Individual) ครัวเรือน องคกร หรือหนวยงาน (Organization) หรือระดับชุมชน 
(Community) ซ่ึงขึ้นอยูกับการใหความสําคัญของหนวยงานผูเก็บ  หรือแตละปญหาที่ตองการวเิคราะห 
วิจัย 
  2) ลักษณะของขอมูล ขอมูลบางชนิดตองใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีความเที่ยงตรง
จึงสามารถวัดได เชน อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณสารที่ปนเปอนในน้ํา 
น้ําหนกัหรือสวนสูงของเด็ก ขอมูลบางชนิดมีลักษณะเชิงประจักษ เชน เพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
จํานวนครอบครัวในหมูบาน จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง และขอมูลบางชนิดเปนขอมลูเชิงความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติ เชน ความพอใจหรือความไมพอใจตอการบริหารงานของแตละรัฐบาล ความพึงพอใจในชีวิต 
การมีความสุข เปนตน 
  3) ระยะเวลาในการเก็บขอมลู จะเหน็ไดวา ขอมูลบางชนิดมีความไวตอการเปลี่ยนแปลง 
การรายงานสถานการณจําตองมีความรวดเร็ว เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนตัวของพายุ ถา  
รายงานสถานการณชาเพยีง 5-10 นาที ก็จะเกิดความเสียหายไดอยางมหาศาล ขอมูลบางชนิดมีการ
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เปลี่ยนแปลงไมไวนกั เชน การโยกยายถ่ินฐาน การเพิม่ขึ้นของประชากร การรายงานขอมูลปละครั้ง ก็ยัง
นับวาทันสมยั ขอมูลบางชนิดแทบไมมกีารเปลี่ยนแปลงเลย เชน ขนาดของพื้นที่จังหวัด ประเทศ การแบง
เขตการปกครอง ขอมูลเหลานี้เมื่อสํารวจแลวมักใชไดเปนระยะเวลานาน  
  4) การใหความสําคัญของหนวยงาน แตละหนวยงานมีพันธกิจ บทบาทและการใช
ประโยชนจากขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานแตกตางกันไป อาทิเชน กระทรวงสาธารณสุข ให
ความสําคัญตอเร่ืองของสุขภาพ ในขณะทีก่ระทรวงการคลังใหความสําคัญเรื่องของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การหารายไดเขารัฐ เมื่อแตละกระทรวงใหความสําคัญแตกตางกันจึงมีการจัดการทางดานองค
ความรูแตกตางกันไป ทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ ศัพทวิชาการกแ็ตกตางกัน ทําใหการจัดทํามาตรฐาน
และตัวช้ีวัดแตกตางกันไปดวย  
  สําหรับสถานการณความมัน่คงของมนุษยในสังคมไทย พบวา ขอมูลที่เคยมีการสํารวจ
และรวบรวมมาในอดีตสวนใหญมิไดใหคําตอบหรือคําอธิบายในเรื่องความมั่นคงของมนุษยโดยตรง แต
มักเปนการอธบิายความหมายหรือตัวช้ีวัดในอดีต เชน การพัฒนาคุณภาพชีวติ หรือความจําเปนพื้นฐาน 
เปนตน ซ่ึงกอ็าจจะเปนประโยชนในทางออมได ดังนัน้ สถานการณที่เปนจริงในแงมุมของความมั่นคง
ของมนุษยจึงจาํเปนตองมีการสํารวจ รวบรวม วิจยั ดวยวิธีการที่เปนระบบครอบคลุมโดยตรงและทัน
การณ 
  อยางไรก็ด ี การเริ่มตนในเรื่องความมั่นคงของมนุษยอาจทําไดโดยการพิจารณาจาก
แนวคดิทางวิชาการเพื่อนํามากําหนดองคประกอบ ซ่ึงมีจุดมุงเนนแตกตางกัน แลวนําองคประกอบ
ดังกลาวมาทดสอบกับผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติการในแตละดาน ซ่ึงเปนผลใหรูปแบบของการนําเสนอ
รายงานสถานการณทางสังคม อาจมีความหลากหลายไมเปนไปในระบบเดียวกัน ควบคูกับการพิจารณา
ดานสถิติที่มีการรวบรวมไวแลว ดังนั้น ในบทนีจ้ึงนําเสนอตามกรอบการศึกษา ซ่ึงจําแนกความมั่นคง
ของมนุษยเปน 11  องคประกอบ  มีผลการคนควาเรียบเรียงไดดังนี ้
 
3.1 ความมัน่คงดานสุขภาพ 
  ในงานศกึษานี ้ ใชคําวา สุขภาพ (Health) โดยมีความหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ และ
เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซ่ึงมีความ
แตกตางจากคาํวา สาธารณสุข (Public Health) ที่มีนัยถึงการดําเนนิการนอกตัวบุคคล เชน การใหบริการ
ของภาครัฐ ดังนั้นในจุดเนนหลักของความมั่นคงดานสุขภาพ จึงแยกเปน 2 มิติดวยกนั คือ มิติดานแนวคดิ 
และมิติดานสถานการณ 
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 3.1.1 ประเด็นความมั่นคงดานสุขภาพ 
  ในองคประกอบเรื่องความมัน่คงของมนุษยดานสุขภาพ มีประเด็นควรพิจารณาอยาง
นอย 4 ประเด็นดวยกันคือ (1) ระบบของสุขภาพ (2) องคประกอบของสุขภาพ (3) ขอบเขตและความ
ครอบคลุมดานสุขภาพ และ (4) สิทธิของบุคคลดานสุขภาพ  
  3.1.1.1 ระบบของสุขภาพ  

 หากพิจารณาถงึระบบองครวมแลวจะพบวา ปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้ลวนมีความเกีย่วของ
สัมพันธและสงผลตอสุขภาพของมนุษย ไดแก ปจจัยดานบุคคล สภาพแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมทั้งปจจยัดานระบบสาธารณสุข และบริการดานสาธารณสุขดวย กลาวโดยสรุปวาระบบสุขภาพ 
หมายถึง ความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ ดังกลาวที่มีผลตอสุขภาพ  ซ่ึงสามารถจําแนกเปน 4 
ระดับ ไดแก  
  1) ระดับบริการสาธารณสุขเฉพาะบุคคล เชน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟสูภาพของบุคคล  
  2) ระดบับริการสาธารณสุขที่ดําเนินการนอกตัวบุคคล เชน การอนามยัครอบครัว และ
การอนามัยชุมชน  
  3) ระดับกิจกรรมที่มีผลตอสุขภาพ เชน การจัดหาน้ําสะอาด ความปลอดภัยบนทองถนน  
  4) ระดับกิจกรรมทั้งระบบที่มีผลกระทบตอสุขภาพ เชน นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ 
  3.1.1.2 องคประกอบดานสขุภาพ  
  สามารถจําแนกไดเปน 2 ดานดวยกนัคือ ดานปจจยัหลักและดานปจจยัสนับสนุน ดังนี้ 
  1) ปจจยัหลัก 3 ประการ คอื ทรัพยากรสุขภาพ โครงสรางองคการ/การจัดบริการ และ
บริการสุขภาพ ในปจจยัหลักนี้ที่สําคัญที่สุดคือ ทรัพยากรสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง ตัวบุคคลที่ตองกระทําการ
เพื่อใหตนเองมีสุขภาพ 
  2) ปจจยัสนบัสนุน ไดแก ระบบบริหารจดัการ และระบบการเงินการคลังดาน สุขภาพ 
  3.1.1.3 ความครอบคลุมของสุขภาพ   
  ความมั่นคงดานสุขภาพนับวา เปนจุดเริ่มตนของความมัน่คงของมนุษย และมี
ความสัมพันธเกี่ยวโยงและครอบคลุมกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้  
  1) ความมั่นคงทางสังคม หมายรวมถึง การที่ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีชีวิต
ที่ยืนยาวอยางมีคุณภาพ มีครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกลูซ่ึงกันและกนั โดยไมมกีารกีดกันแบงแยกคนในสังคม  
  2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายรวมถึง การที่ประชาชนมีอาชพีมั่นคง มีรายได
เพียงพอในการดํารงชีวิต มปีจจัยพืน้ฐานที่เพียงพอในการพึ่งตนเอง ลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน  
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  3) ความมัน่คงทางโครงสรางพื้นฐาน หมายรวมถึง การมีระบบการศึกษา ระบบบริการ
ดานสุขภาพ ระบบการคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อมวลชน 
ระบบผังเมือง ระบบพลังงาน และอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
  4) ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หมายรวมถงึ การอนุรักษ พัฒนา คุมครอง 
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม และยั่งยนื 
  5) ความมั่นคงในการเขาถึงและการไดรับบริการสาธารณสุขที่จาํเปนตอสุขภาพและการ
ดํารงชีวิต 
  6) ความมั่นคงทางการเมือง หมายรวมถึง การใชอํานาจรัฐ การกําหนดนโยบาย การ
บริหารประเทศที่มีความชอบธรรม สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได โดยประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  
  7) ความมัน่คงเกี่ยวกับความยุติธรรม หมายรวมถึง การมีระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิ-
ภาพ รวดเร็ว เพื่อสรางความเปนธรรมโดยเสมอกัน  
  8)   ความมั่นคงเกี่ยวกับการวจิัยและประยกุตใชองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพ  
หมายรวมถึง การดําเนนิการที่ไมเกิดผลลบตอสุขภาพของประชาชน ชุมชนและสังคม มีจริยธรรม และ
เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
  9) ความมั่นคงเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม หมายรวมถึง การ
เคารพในความแตกตางดานสิทธิเสรีภาพของบุคคลและชุมชนทองถ่ินในเรื่องที่เกีย่วกับความเชื่อ และการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ  
  3.1.1.4 สิทธิดานสุขภาพของบุคคล  
  หมายถึงสิทธิสวนบุคคล ที่พึงไดรับจากระบบสุขภาพซึง่ควรเปน ดังนี ้
  1) บุคคลควรไมเจ็บปวยโดยไมจําเปน ถาเปนโรคหรือความเจ็บปวยทีป่องกันได กต็อง
ไดรับการปองกัน และการปองกันนั้นควรไดผล 
  2) บุคคลเมื่อเกิดการเจ็บปวยตองไดรับการรักษาตามความจําเปน    โดยผูเจ็บปวยตอง
สามารถเขาถึงบริการการรักษาไดโดยไมมขีอจํากัดในเชงิเศรษฐานะ คาใชจาย ระยะทาง ทองที่ ขออคติ
หรือความเสยีเปรียบตางๆ และเปนบรกิารการรักษาที่ไดผลตามที่พึงจะไดดวยความรู ความสามารถที่มี
อยูในขณะนั้นๆ ซ่ึงในเรื่องนี้ยังคงมีปญหาวาสิ่งใดคือส่ิงที่จําเปน และใครเปนผูบอกหรือกําหนดวาจําเปน 
ตลอดจนระดบัความเปนไปไดที่จะสนองความจําเปนนัน้ ๆ 
  3) บุคคลควรไมพิการโดยไมจําเปน เพราะความพกิารเปนสาเหตุของการเสื่อมสุขภาพ
และการถดถอยของคุณภาพชีวิต ถาเหตขุองความพิการเปนสิ่งที่สามารถปองกันไดก็ตองไดรับการปอง 
กัน ไมวาสาเหตุนั้นจะเกดิขึน้ในชวีิตประจําวัน ในการทํางานหรือในการผจญกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ก็ตาม 
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  4) หากเกิดการพิการขึ้น ความพิการนัน้ตองเกิดนอยที่สุด เมื่อเกดิความเจ็บปวยที่จะ
นําไปสูความพิการ ก็ตองไดรับการวินจิฉยัโดยเรว็ และไดรับการรักษาที่เหมาะสมทันทวงที จนไมเกิด
ความพิการหรอืเกิดนอยที่สุด 
  5) เมื่อเกิดการพิการขึ้น จะตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหสามารถใชชีวิตได
อยางมีคุณภาพดีที่สุด และการฟนฟูสมรรถภาพนั้นชวยใหสามารถมชีีวิตใกลเคียงกับสภาพปกตมิากที่สุด 
ขณะเดียวกนัการปรับสภาวะแวดลอมในสงัคมก็จะชวยใหผูพิการสามารถมีชีวิตในสังคมไดอยางเปน
ปกติดวย 
  6) บุคคลควรไมเสียชีวิตโดยไมจําเปน  เมื่อเกิดเปนมนษุยความตายยอมเปนสิ่งธรรมดา
ที่ทุกคนตองประสบ แตบุคคลอาจมีชีวิตยนืยาวไดหากสาเหตุของความตายไดรับการปองกัน และขจดัปด
เปาใหกลับเปนปกติได สาเหตุของการเสยีชีวิตนี้ อาจเปนสาเหตุระดบับุคคล หรือสาเหตุโดยสวนรวม ที่
กํากับอายุขยัเฉลี่ยของมนุษยแตละชนชาตอิยูก็ได 
 
 3.1.2 สถานการณความมั่นคงดานสุขภาพ  
  สถานการณความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพของคนไทย อาจพจิารณาจากสถิติสําคัญ
ตาง ๆ  ที่มีการจัดเก็บในสังคมไทยไดดังนี ้
  3.1.2.1 การเกิดของคนไทย 
  สํานักงานสถิติแหงชาต(ิ2544) ระบุวา พ.ศ.2528-2529 คนไทยมีเด็กแรกเกิดรอยละ 2.39 
แตเสียชีวิตถึงรอยละ 0.64 ดังนั้นจึงมีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติรอยละ 1.74 และอีกสิบปถัดมา พ.ศ.2538-
2539 พบวา คนไทยมีเด็กแรกเกิดรอยละ 1.79 แตเสียชีวิตถึงรอยละ 0.60 ดังนั้น จึงมีอัตราเพิม่ตาม    
ธรรมชาติรอยละ 1.19 เมื่อจําแนกเปนรายภาคพบวา ภาคที่มีอัตราเกิดมากที่สุดคือภาคใต (รอยละ 2.4)  
ถัดมาคือ  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (รอยละ 1.99)  ภาคกลาง (รอยละ 1.56)  ภาคเหนือ (รอยละ 1.48) 
และ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 1.42) 
  3.1.2.1 การปวย 
  จากการสํารวจอนามัยและสวสัดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2546 พบวา 
ในชวง 1 เดือนกอนการเก็บขอมูล มีผูเจ็บปวย 1.9 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมด 
โดยผูหญิงจะเจ็บปวยมากกวาผูชาย  ในป 2534 มีอัตรา 1.2 ตอ 1 และ ในป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 1.3 ตอ 1 
และโรคหลักที่เปนตามลําดบัไดแก โรคระบบทางเดนิหายใจ (40.3%) โรคระบบกลามเนื้อ เสนเอน็และ
กระดกู (14.8%)   โรคระบบทางเดินอาหาร (10.1%)    และโรคหัวใจและหลอดเลือด (6.3%) 
  3.1.2.2 การตาย 
  จากสถิติสาธารณสุข (2545) พบวา คนไทยมีอัตราตายรวม 6.1 ตอประชากรแสนคน 
โดยผูชายตายมากกวาผูหญิงคือ 7.1 และ 5.1 ตามลําดับตอประชากรแสนคน เมื่อพิจารณาเฉพาะ
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กรุงเทพมหานครพบวา อัตราตายอยูในระดับ 6.7 ตอแสนคน และชายตายมากกวาหญิงคือ 8.1 และ 5.5 
ตอแสน โดยมีสาเหตุการตายที่คณะทํางานการศึกษาภาวะโรคในประเทศไทย(2546) ระบุวา ลําดับหนึ่ง
คือ โรคเอดส (17%)    ถัดไปตามลําดับไดแก อุบัติเหตุจราจร (9%)    โรคหลอดเลือดในสมอง (4%)  
มะเร็งตับ (3%)   โรคหัวใจขาดเลือด (3%)    ถุงลมอุดตันกั้นเรื้อรัง (3%)    ถูกฆาตกรรม (3%)   ฆาตัวตาย 
(3%)    และตดิสารเสพติด (2%) 
  3.1.2.3 อุบัติเหตุจากจราจรและการขนสง 
  จากสถิติของกระทรวงคมนาคม(2546) ระบุวา ในป 2540 ประเทศไทยมีถนนยาว 
55,321 กิโลเมตร และมีรถยนต 17.6 ลานคัน ในป 2545 ถนนยาวขึ้นเปน 64,095 กิโลเมตร โดยมีรถยนต
เพิ่มมากขึ้นเปน 24.5 ลานคนั ดังนัน้อุบัติเหตุทางถนนจงึเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลของศูนยขอมูลสารสนเทศ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (2545)ระบุวาระหวางป 2541 ถึง 2545 มีอัตราตายตอแสนคนตามลาํดับคือ 
20.0 , 19.5 , 19.4 , 18.7  และ 21.0  
  3.1.2.4 ความพิการ 
  จากการสํารวจเกี่ยวกับอนามยัและสวัสดิการ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (2534, 2544) 
ระบุวา ป 2534  ประชากรไทยมีจํานวน 57.1 ลานคน    เปนคนพิการ 1.06 ลานคนหรือรอยละ 1.8   ในป 
2544 ประชากรไทยมี 62.9 ลานคน เปนคนพิการ 1.1 ลานคน หรือรอยละ 1.8   ในป 2544 สํานักงานสถิติ
แหงชาติ(2544) ไดสํารวจสาเหตุของการพิการพบวา ในอัตราแสนคนมีผูพิการโดยกําเนิด 613 ราย 
เจ็บปวย 320 ราย   อุบัติเหตุจราจร 175 ราย   อุบัติเหตุที่บาน 131 ราย   อุบัติจากการเลน 86 ราย   อุบัติจาก
การทํางานในไรนา 74 ราย   อุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงาน 44  ราย   อุบัติเหตุในโรงเรียน 9 ราย และ
อุบัติเหตุจากการทํางานในสาํนักงาน 7 ราย ซ่ึงการพิการดังกลาวมักทําใหการประกอบอาชีพเปนไปได
ยากลําบากขึ้น 
  3.1.2.5 โรคเอดส 
  นับจากป 2527 ที่พบผูปวยโรคเอดสคนแรกของไทย ปจจุบันมีผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นทุก
วัน ในป 2528 มีผูติดเชื้อรายใหม 56 ราย และเพิ่มขึ้นเปนพันคน หลายพันคน และ หลายหมื่นคนในปถัด
มา จนเปนจํานวนแสนคนในระหวางป 2533-2536 และคอย ๆ ลดลง    ในปจจุบันมีการคาดการณวาจะมี
ผูติดเชื้อรายใหมปละ 20,000 คน ศูนยขอมูลระบาดวทิยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(2546) ได
จําแนกอาชีพผูติดเชื้อพบวาสงูสุดคืออาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 43.45)   ถัดมาคือ เกษตรกรรม  (รอยละ 
20.84)   วางงาน (รอยละ 7.95)   ทํางานบาน (รอยละ 5.14)   คาขาย (รอยละ 4.00)   เด็กต่ํากวาวยัเรียน 
(รอยละ 2.50)    ผูตองขัง (รอยละ 1.56)    ขาราชการ (รอยละ 1.44)    รับจางทําการประมง (รอยละ 1.19) 
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  3.1.2.6 คนไทยออกกําลังกายนอยลง 
  สํานักงานสถิติแหงชาต(ิ2544) ระบวุา ในป 2530 คนไทยออกกําลังกายเพยีงรอยละ 21.3 
ในป 2535 เพิม่ขึ้นเปน 25.7 และสูงสุดในป 2540 เปนรอยละ 30.7   แตในป 2544  กลับลดลงเปนเพียง
รอยละ 24.2  
  3.1.2.7 คนไทยสุขภาพจิตเสือ่ม 
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ระบุวาป 2544 คนไทยมแีนวโนม
ฆาตัวตาย 7.7 ตอแสนคน เปนชาย 11.9 และ หญิง 3.6 เมื่อพิจารณาจากการใชสายดวนสุขภาพจติ 1667 
โดยสํานักพัฒนาสุขภาพจิต (2545-2546)   พบวาเรื่องที่ปรึกษามากที่สุดคือเร่ืองเพศ (รอยละ 55.5)  
รองลงมาคือความผิดปกติทางเพศ (รอยละ 14.7)   สุขภาพจิตเดก็ (รอยละ 8.2)   บุคลิกภาพ (รอยละ 5.2)  
โรคจิตและโรคประสาท (รอยละ 3.2)   สุขภาพจิตผูใหญ (รอยละ 2.2)   ยาเสพติด (รอยละ 2.2)   โรค
เอดส (รอยละ 1.9)   ฆาตัวตาย (รอยละ 0.9)    สุขภาพจิตวยัสูงอายุ (รอยละ 0.2)   และอื่น ๆ (รอยละ 6.2) 
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3.2 ความมัน่คงดานอาหาร 
  คําวา “อาหาร” (Food) คือ ส่ิงที่มนุษยบริโภคเขาไปในรางกายซึ่งรวมถึงน้ําดวย เพื่อให
พลังงาน ดังนัน้ อาจแยกไดเปนการกินและการดื่ม ทั้งนีม้ีความเกีย่วของกับคําหลายคําเชน 
  โภชนาการ  คือ ความสําคญัของอาหารที่มีตอสุขภาพของรางกาย วาอาหารชนดิใดมี
สารอาหารประเภทใดบาง มีมากนอยเพียงใด เมือ่บริโภคแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงและดดูซึมไปใช
ประโยชนตอรางกายอยางไร นอกจากนี้ยังรวมถึงการบํารุงรางกายดวยอาหารชนิดตางๆ การปรับอาหาร
ใหเหมาะสมกบัความตองการของรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติมที่มสุีขภาพดี มกีารสรางและซอมแซม
อวัยวะที่ทรุดโทรม สามารถควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ และใหพลังงานความรอนแกรางกาย 
  ในการผลิตอาหารเพื่อบริโภคเขาสูรางกาย ดวยวิธีตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการกิน ดื่ม อาจมีส่ิง
ที่ใชเปนสวนผสมของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่น รส ทั้งที่ปราศจากอันตราย 
หรือมีอันตรายตอรางกายได แตทั้งนี้ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ
ตามกฎหมาย อาหารจะกอใหเกิดประโยชนแกรางกาย ซอมแซมสวนที่ชํารุดสึกหรอ ใหกําลังงาน และ
ความอบอุน ตลอดจนชวยในการคุมกันโรค 
  ความแตกตางระหวางอาหาร (Food) และโภชนาการ (Nutrition) ก็คือ อาหารคือส่ิงที่เรา
กินหรือดื่มเขาไปสูรางกาย  สวนโภชนาการหมายถึง รางกายจะใชประโยชนจากอาหารที่กินไดอยางไร 
  สวนสารอาหาร (Micro nutrition) หมายถึงคือสารเคมีที่มีอยูในอาหาร แบงออกเปน 6 
ชนิด คือ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แรธาตุ  วิตามิน และน้ํา อันจะตองไดรับในปริมาณที่เพียงพอ
สําหรับบุคคลแตละคนซึ่งแตกตางกันตาม เพศ อาย ุ สภาพรางกาย สภาพการทํางาน และสภาวะ
ส่ิงแวดลอมทกุวัน 
 
 3.2.1 ประเด็นความมั่นคงดานอาหาร 
  3.2.1.1 ลักษณะของอาหาร 
  อาหารประกอบดวยธาตุเคมีชนดิตาง ๆ คลายคลึงกับสวนประกอบของรางกายคนเรา 
จากการศึกษาคนควาพบวารางกายของผูใหญที่มีน้ําหนกัตัวประมาณ 70 กิโลกรัม จะมีธาตุไฮโดรเจน 
ออกซิเจน คารบอน ไนโตรเจน และแคลเซียม รวมกนัแลวประมาณรอยละ 99 ของน้ําหนักตวั สวน
ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตสเซียม กํามะถัน แมกนีเซียม และคลอไรด มีประมาณรอยละ 1   สวนแรธาตุ
อ่ืน ๆ ที่มีปริมาณนอยมากคือ เหล็ก สังกะสี ทองแดง ดีบุก แมงกานีส ไอโอดีน โบรมีน ฟลูออไรด       
โมลิบดินัม โคบอลท โครเมียม นิเกิล เซลิเนียม ลิเธียม    แรธาตุตาง ๆ เหลานี้จะรวมตัวกนัในหลาย      
รูปแบบ อาทิ โมเลกุลของน้ํา โมเลกุลของสารอาหาร เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เมื่อเรากินอาหาร
เขาไป รางกายจะยอยสลายสารอาหารตาง ๆ ออกเปนโมเลกุลที่เล็กซึ่งสามารถดูดซึม และนําไปใชในการ
สรางการเจริญเติบโตของเนือ้เยื่อ ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ควบคุมการทํางานในกระบวนการตาง ๆ ของ
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รางกาย เพื่อสามารถดํารงชีวิตและมีสุขภาพด ีอาหารเปนแหลงของสารเคมีชนิดตาง ๆ ที่รางกายตองการ 
นอกเหนือจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันแลว ยงัมีเกลือแร วติามิน น้ํา เซลลแตละชนดิในรางกาย
ตองการอาหารเฉพาะอยาง ที่จะไปสรางและชวยในการทํางานของเนือ้เยื่อตาง ๆ 
  3.2.1.2 สารอาหารพื้นฐาน 
  ส่ิงมีชีวิตตองการอาหารแตกตางกัน เมื่ออาหารชนิดตางๆผานเขาสูรางกาย จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เปนสารโมเลกุลเล็กๆ เชนในรูปของกรดอะมิโน กลูโคส กรดไขมัน และไอออนของสาร 
เชน Na+ K+ Cl+ เปนตน โมเลกุลเล็กซึ่งเปนหนวยยอยเหลานี้เรียกวา สารอาหาร (nutrient) รางกายจะนํา
สารอาหารเหลานี้ไปใชสรางการเจริญโต และสรางพลังงาน สารอาหารแบงออกได  2  ชนิด  
            1) สารอนินทรีย เชน น้ํา เกลือแร แกสบางชนิด เชน คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน 
ไนโตรเจน  
            2) สารอินทรีย เชน คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และวติามิน 
 
 3.2.2 สถานการณความมั่นคงดานอาหาร 
  สถานการณดานอาหารของคนไทย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
  3.2.2.1 คนไทยขาดสารอาหาร 
  จากขอมูลของ กองโภชนาการ กรมอนามัย(2546)  ระบวุา ป 2546   คนไทยโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในหญงิตั้งครรภ รอยละ 12.21  ขาดโปรตีนในเด็ก 0-5 ป รอยละ 8.74  และขาด
ไอโอดีนในประชากรทั่วไปรอยละ 1.74  
  3.2.2.2 การปนเปอนในอาหาร 
  จากรายงานขอมูลศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข (2546)  ช้ีวา  ในอาหารที่บริโภคมีสารปนเปอน รอยละ 13.31 โดยสารที่ปนเปอน
ไดแก ยาฆาแมลง สารกันรา สารเรงเนื้อแดง   ฟอรมาลีน  และบอแรกซ 
  3.2.2.3 แหลงน้ําดื่มไทย 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ (2543) สํารวจพบวา คนไทยมแีหลงน้ําสําหรับดื่มไดแก น้ําดื่ม
บรรจุขวด (คนในเมือง 39.8 % คนชนบท 8.4%)  น้ําประปา (คนในเมือง 35.7 % คนชนบท 17.2 %) 
น้ําฝน (คนในเมือง 15.7 % คนชนบท 51.0%)  น้ําบาดาล (คนในเมือง 4.1 % คนชนบท 14.7 %)  
และแหลงน้ําธรรมชาติ (คนในเมือง 0.1 % คนชนบท 0.9%) 
  3.2.2.4 ภาวะโภชนาการเกินในเด็ก 
  กรมอนามัย (2545) ระบุวา เด็กนกัเรียนชัน้อนุบาลและประถมศึกษามีโภชนาการเกินจน
ทําใหเกิดภาวะเดก็อวน ระหวางป 2543-2545  พบวามีเด็กอวนรอยละ 13.6 , 12.3 และ 12.3 ตามลําดับ 
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  3.2.2.5 คนไทยดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น 
  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังชี้วา ในป 2541  คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1,689 ลานลิตร และเพิ่มขึน้ทุกป จนกระทั่งป 2545 เพิ่มขึ้นเปน 1,855 ลานลิตร และเอกสารการ            
สาธารณสุขไทยป 2542-2543 ช้ีวา ผูที่บริโภคแอลกอฮอลสูงสุดคือกลุมอายุ 25-59 ป รอยละ 39.3   
รองลงมาไดแก 15-24 ป รอยละ 21.6   และ 60 ปขึ้นป รอยละ 20   สําหรับอายุเฉลี่ยที่เร่ิมตนดื่มสุราคือ
อายุ 20.2 ป 
  3.2.2.6 คนไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจการสูบบหุร่ีของคนอาย ุ 15-24 ปพบวา ชายนิยมสูบบุหร่ี
มากกวาหญิง โดยในป 2542 ชายสูบบุหร่ีรอยละ 24   หญิงรอยละ 0.3   ในป 2546 ชายรอยละ 33.5  และ
หญิงรอยละ 5.6 
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3.3 ความมัน่คงดานการศึกษา 
  คําวา “การศึกษา” มีความหมายคอนขางกวางขวาง โดยนกัปราชญในอดีตหลายทาน 
เชน พลาโต (Plato : 427-347 B.C.) ช้ีวา การศึกษาเปนเรื่องของความสามารถที่จะทําใหผูเรียนรูสึกเปน
สุขหรือทุกขไดในโอกาสที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาสิ่งที่เปนความงาม ความสมบูรณ ซ่ึงผูเรียนสามารถ
ทําใหเกิดขึ้นได  กลาวโดยสรุป การศึกษาเปนเรื่องที่เกีย่วของกับเนื้อหาของการเรียนรู  ผูเรียนรูและผล   
ที่ไดจากการเรยีน ซ่ึงสอดคลองกับนักปราชญอีกหลายทาน เชน อริสโตเติล (Aristotle : 384-322 B.C.) 
โคมินิอุส (John Amos Cominius : 1592-1610) รุสโซ (Jean Jacque Rousseau : 1712-1778) และอีก   
หลาย ๆ ทาน 
  สําหรับสังคมไทย ความหมายของการศึกษาที่เปนทางการพิจารณาไดจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ระบุวา การศึกษาคือ กระบวนการเรียนรูเพื่อการเจรญิงอก
งามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจดัสภาพแวดลอมทาง
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนเพื่อใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  มิติทางดานการศึกษาอาจพจิารณาไดทั้งในเชิงแนวคิดและในเชิงของสถานการณ ที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองครวมของสังคม 
 
 3.3.1 ประเด็นความมั่นคงดานการศึกษา 
  ความมั่นคงดานการศึกษา มปีระเด็นสําคัญ 3 ประเด็น ไดแก  
  3.3.1.1 การจําแนกองคประกอบดานการศึกษา 
  ในเชิงทฤษฎ ี สามารถจําแนกองคประกอบไดหลายวธีิดวยกัน ขึน้อยูกับวัตถุประสงคที่
นําไปใช องคประกอบดานการศึกษาทีเ่กี่ยวของกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรดาน
การศึกษา (วิจติร ศรีสะอาน, 2526) มีดังนี ้
  1) ดานวิชาเนือ้หา  คือ  วิชาทางสังคมศาสตร เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศึกษา 
ฯลฯ 
  2) ดานวิชาชีพทางการศึกษา เปนวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรทางดานการศกึษา
โดยตรง ไดแก วิชาหลักสูตร และการสอนตาง ๆ 
  3) ดานวิชาพืน้ฐาน เปนวชิาที่มีความสําคัญเพราะถาปราศจากวิชาพืน้ฐานแลว ผูที่จะ
ออกไปเปนบคุลากรทางการศึกษากย็อมจะขาดสวนสําคญั ซ่ึงจะทําใหเขาปฏิบัติหนาที่นักการศึกษาได
อยางสมบูรณ 
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  3.3.1.2 ความสําคัญของการศึกษา 
  ยนต  ชุมจิต (2544) กลาวถึงความสําคัญของการศึกษา วา 
  1) การศึกษาเปนสิ่งจําเปนสาํหรับชีวิตมนษุย  
  การศึกษาของมนุษยเร่ิมอยางจริงจังเมื่อชีวติเริ่มขึ้นในโลก และจะตองศึกษาอยูตลอดไป
จนกวาชีวิตจะหาไม 
  2)  การศึกษาชวยพัฒนาชีวติคนใหเปนมนษุยที่สมบูรณ 
  ความสมบูรณของชีวิตตองอาศัยการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน ที่สําคัญไดแก การพฒันา
กาย พัฒนาศีล  พัฒนาจิต พฒันาปญญา ซ่ึงลวนแลวแตตองอาศัยการศกึษาทั้งนัน้ 
  3) การศึกษาชวยพัฒนาสังคม 

 การพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ ที่เกิดจากการศึกษาไดแก 
   3.1) การฝกฝนอาชีพใหกับเยาวชน เมื่อนกัเรียนนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแลว 
สังคมจะรับเขาทํางานโดยยดึระดับและประเภทของการศึกษาเปนเกณฑ 
   3.2) การถายทอดมรดกทางวฒันธรรมของสังคมที่สําคัญ ๆ ซ่ึงสถาบันการ 
ศึกษาไดถายทอดใหแกเยาวชน ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตัิ ไดแก ภาษา สังคมศึกษา วรรณคด ี ศาสนา      
ศีลธรรม จริยธรรม และมารยาททางสังคม เปนตน ซ่ึงชวยใหเยาวชนสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนั
ไดอยางมีความสุข 
   3.3) การนาํความเจริญกาวหนามาสูสังคม เมื่อสังคมมีสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถ และพรอมทีน่ําความรูนั้น ๆ ไปพัฒนาสังคมของตน สังคมนั้น ๆ ก็จะเจริญกาวหนาและ
พรอมที่จะหาแนวทางแกไขปญหาตอไป นอกจากนี้ การศึกษายังชวยใหเกิดความรูใหม ๆ เพือ่พัฒนา
สังคมตอไปอีกดวย 
   3.4) การศึกษาสรางความเปนปกแผนมัน่คงใหแกสังคม การศึกษาที่ถูกตอง
เหมาะสม เชน การสอนใหเด็กและเยาวชนรูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม การสอนใหเยาวชนผูมี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ รักและภาคภูมใิจในบรรพบุรุษสําคัญของชาติ ยอมจะชวยหลอมหลอ   
จิตใจใหเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนชาติ หวงแหนแผนดนิไทย และพรอมที่จะปกปองชาติ
บานเมืองใหอยูรอดปลอดภยัตลอดไป 
  4)  การศึกษาชวยจรรโลงรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม 
  บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาวัฒนธรรมโดยผานทางระบบโรงเรียนหรือสถาบัน 
การศึกษา มแีนวทางดังนี ้
   4.1) กําหนดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับวฒันธรรมซึ่งจะนํามาอบรมสั่งสอน 
เยาวชนใหชัดเจน 
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   4.2) กําหนดรปูแบบ  หรือแนวทางสําหรับการพัฒนาวฒันธรรมเพื่อใหครู 
อาจารยไดยึดถือเปนแนวการสอน 
   4.3) ปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลักสูตรวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวฒันธรรมเพื่อ 
ใหผูเรียนไดเขาใจอยางถองแท ขณะเดยีวกเ็นนใหผูเรียนไดปฏิบัติจนเกิดความซาบซึ้งและมีเจตคติที่ดีตอ
วัฒนธรรมของตน 
   4.4) จัดกจิกรรมสงเสริมใหมีการพัฒนาวฒันธรรม เชน ในชุมชนตาง ๆ หรือ 
จัดทัศนะศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอันลํ้าคาของทองถ่ิน หรือจัดงานสงเสริมและ
รักษาประเพณวีัฒนธรรม 
   4.5) สงเสริม และสอดแทรกวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดานคติธรรม
ใหแกผูเรียนเสมอในทุก ๆ วิชา 
   4.6) ครูอาจารยทุกคนจะตองไดรับการพฒันาความรูความคิดและเจตคติที่ดีตอ
วัฒนธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามอยางแทจริง และจะตองประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง
ตามวัฒนธรรม เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนางานดังกลาวใหแกเดก็และเยาวชนสืบตอไป 
   4.7) ศึกษาคนควาและวิจยัทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในเนื้อแทของวัฒนธรรมตางๆ และนําผลการวิจัยมาเผยแพรและจัดใหมีศนูยวัฒนธรรมตามสถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ เพื่อรวบรวมและเผยแพรวัฒนธรรมตาง ๆ  
  5)  การศึกษาชวยพัฒนาเศรษฐกิจ 
  การศึกษาเปนการลงทุนเพื่อพัฒนาคน ถาคนซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจไดรับการพัฒนาดแีลว เศรษฐกจิยอมไดรับการพัฒนาตามไปดวย โดยสรุป การศึกษาชวยพัฒนา
เศรษฐกิจไดดงัตอไปนี ้
   5.1) ชวยผลิตผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการตาง ๆ ใหเพียงพอกับความตองการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดานตาง ๆ  
   5.2) ชวยเพิ่มผลรายไดประชาชาติและรายไดสวนบุคคล แรงงานที่มีการศึกษาด ี
เปนแรงงานทีม่ีคุณภาพ ทําใหผลผลิตในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
   5.3) เปนตวัเรงใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเรว็ เพราะบุคคลที่ไดรับ
การพัฒนาแลวมักชอบการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น เมื่อมีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาจึงยอมรับไดงาย 
   5.4) ชวยสอนประชาชน ใหรูจักใชทักษะงาย ๆ เพื่อชวยการเพิ่มผลผลิตทั้งใน
ดานผลิตภาพและดานคณุภาพ ดานผลิตผลทําใหคนมสีมรรถวิสัยในการผลิตที่กาวไกลกวาความตองการ
พื้นฐานและการแกความทกุขยากเฉพาะหนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรโดยรวม สวนดาน      
คุณภาพทําใหคนมีระเบียบวนิัย มีศีลธรรมและวัฒนธรรม มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป ไมเอารัด
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เอาเปรียบกัน ไมเบียดเบียนกัน ทําใหประชาชนอยูรวมกนัอยางมีความสุข ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติโดยรวม 
  6)  การศึกษาชวยพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครอง โดยอาศัยแนวทาง
ดังตอไปนี ้
   6.1) การพัฒนาคุณภาพกลุม โดยใหความรูความเขาใจและความเชือ่เกี่ยวกับ
ระบบการเมืองการปกครอง ปลุกจิตสํานกึของประชาชนใหมีความจงรักภักดี และมคีวามผูกพันในฐานะ
เปนพลเมืองดขีองประเทศ รวมทั้งสรางคานิยมใหชนในชาติเห็นคณุคาของระบบกลุม 
   6.2) การพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะบุคคล เพื่อใหเกิดบุคคลที่มีคุณภาพดังไดกลาว
มาแลว 
  3.3.1.3 ประโยชนของการศึกษา 
  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา ความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ตลอดจนคุณธรรมของบุคคลและกลุม ดังนั้น  การศึกษาจึงเปนกุญแจไขไปสูความเจริญทุกดานในสังคม 
อันสรุปไดดังนี้ 
  1) ชวยพัฒนาคนในสังคมใหรูจักเลือกสรรพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัตนเอง ใหรูจัก
พัฒนาอาชีพของตนเองและมีสวนชวยอนรัุกษทรัพยากรในประเทศไดอยางฉลาด รวมทั้งรูจักใชเหตุผล 
ใชสติปญญาในการแกปญหาของตนเองและสังคมอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม มีสวนอบรมบม
นิสัยใหประชาชนเปนผูมีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด และมีระเบียบวินยั มสีติ มีความเชือ่มั่นใน
ตนเอง มีความภาคภูมใิจในศักดิ์ศรีของตน รูจักพึ่งตนเอง รูจักขวนขวายปรับปรุงความเปนอยูของตนเอง
ใหดีขึ้นมีกิจนสัิยที่ดีในการปฏิบัติงาน  
  2) ชวยใหประชาชนดําเนินชีวิตอยางสงบสุข เชน รูจักรักษาสุขอนามัย ทรัพยากรสวน
ตนและชุมชน และการใชชีวิตอยูรวมกัน รูจักบทบาทในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ปลูกฝงใหประชาชนยึดมัน่ในระบอบการเมอืงของประเทศ ทําใหเปนผูผลิตผูบริโภคที่ดี และ
ผูสงเสริมและอนุรักษไวซ่ึงคานยิม ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและประเทศชาติ 
  3) การศึกษาทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเปนสิ่งที่
ทําใหประชากรทั่วโลกมีชีวติความเปนอยูทีสะดวกสบายขึ้น มีประดษิฐกรรมและสินคาใหม ๆ เกิดขึ้น 
เมื่อการสื่อสารคมนาคมสะดวก รวดเรว็ขึ้น ความรูทางวิทยาศาสตรก็จะถูกนําไปประยุกตใชในวงการ  
ตาง ๆ ไดกวางขวางขึ้นเชน ทางการแพทย การอุตสาหกรรม ธุรกิจการคา ฯลฯ 
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 3.3.2 สถานการณความมั่นคงดานการศึกษา 
  สถานการณดานการศึกษาของคนไทย สรุปดังนี ้
  3.3.2.1 แผนการศึกษาของไทยเนนการศึกษาตลอดชีวิต 
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2535 เนนการเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูตอเนื่องตลอด
ชีวิตโดยอาศยัรูปแบบตาง ๆ ทั้งการศึกษาที่จัดตามแนวระบบโรงเรียนและการศกึษาที่เกดิจากกระบวน 
การเรียนรูในวถีิชีวิต การศึกษาในระบบโรงเรียนแยกเปน 4 ระดับคือ กอนประถมศกึษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศกึษา 
  3.2.2.2 สถานศึกษาลดลง  
  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2546) ระบุวา
ในป 2544 มีสถานศึกษา 38,447 แหง และลดลงในป 2545 เปน 38,292 แหง 
  3.2.2.3 ครูอาจารยลดลง 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2546) ระบุวา 
ป 2544 มีครู-อาจารย 658,240 คน  และลดลงในป 2545 โดยมีจํานวนครู-อาจารย 645,893 คน 
  3.3.2.4 การอานหนังสือของคนไทยยงัไมพอเพียง 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2546) ระบุวา 
มีคนไทยที่อานหนังสือเปนประจํา 35.4 ลานคน และไมอานหนังสือเปนประจํา 22.4 ลานคน ในจํานวน
ดังกลาวเลือกอานหนังสือพมิพ 21.5 ลานคน หรือรอยละ 37.3  
  3.3.2.5 การดูโทรทัศนของคนไทย 
  จากรายงานผลเบื้องตนการสํารวจสื่อมวลชน โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (2546) ระบุ
วา ในจํานวนครอบครัวไทย 16.47 ลานครอบครัว ชมรายการโทรทัศนถึง 15.73 ลานครอบครัว ไมชม
โทรทัศน 0.74 ลานครอบครัว 
  3.3.2.6 การฟงวิทยุของคนไทย 
  จากรายงานผลเบื้องตนของการสํารวจสื่อมวลชน โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (2546) 
ระบุวา ในจํานวนครอบครวัไทย 16.47 ลานครอบครัว ฟงรายการวทิยุถึง 15.73 ลานครอบครัว ไมฟง
รายการวิทยุ 0.74 ลานครอบครัว 
  3.2.2.7 การเรียนของเด็กไทย 
  จากรายงานการสํารวจความตองการเรียนตอของเด็กและเยาวชน โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (2542) โดยคํานวณจากการประมาณประชากรที่มีอายุ 13-24 ปที่ไมไดเรียนหนังสือวามมีากถึง 
7.12 ลานคน โดยมีสาเหตุมาจาก การไมมทีุนทรัพย (รอยละ 47.3) ตองหาเลี้ยงครอบครัว (รอยละ 26.5) 
โรงเรียนอยูไกล (รอยละ 1.6) ไมเห็นประโยชนของการเรียน  (รอยละ 10.3) เขาเรียนตอไมได (รอยละ 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 3-16

1.4)  มีปญหาดานความประพฤติ (รอยละ 1.0) ปวยหรือพิการ (รอยละ 2.1) อ่ืน ๆ (รอยละ 4.4) และไม
ทราบสาเหตุ (รอยละ 5.4) 
  แมรายงานคณุภาพชีวติของคนไทย ป 2545 จะระบวุา เด็กไทยที่มีอายตุามเกณฑ (6-15 
ป) ไดเขาเรยีนการศึกษาพืน้ฐานผานเกณฑจํานวน  4,935,781 คน  คิดเปนรอยละ 98.7 ของจํานวนเด็ก
ในชวงอายุนี้ทัง้หมด  4,997,564 คน  โดยต่ํากวาเปาหมายเพยีงรอยละ  1.3  ก็ตาม  แตส่ิงที่นาหวงก็คือ 
เด็กที่ไมไดเรียนตอมัธยมปลายไดรับการฝกอบรมอาชีพต่ํากวาเปาหมายถึงรอยละ  30.1  หรือ  70,172  
คน  ซ่ึงเปนเรือ่งนาหวง เพราะการศึกษาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ และวัยวฒุิที่ยังไมพอเพียงทําใหอนาคตของ
เด็กกลุมนี้มีความเสี่ยงสูง 
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3.4 ความมั่นคงดานศาสนาและความเชื่อ 
  ความเชื่อของมนุษยมจีุดเริ่มจากวิถีชีวิตที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ และเมื่อเกิดปรากฏการณ
ที่ผิดปกติ เชน พายุฝน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ทําใหมนษุยเดอืดรอน จึงเกดิความเชื่อวามีเทพเจา
บันดาลใหเปนไป ความเชือ่ของมนุษยในอดีตมักจะผกูพันกับธรรมชาติใกลตัว หรือส่ิงที่ตนไมรูจัก เชน 
ผีสางนางไม เทพเจา ขุนเขา ทะเล ฯลฯ  เมื่อมนุษยมีความเจริญขึ้น จงึมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อออน
วอนตอส่ิงที่ตนเชื่อวาศกัดิ์สิทธิ์เพื่อดลบันดาลใหเปนไปตามความประสงคของมนุษย ในชวง 3,000 ป
ตอมา มนุษยมีศักยภาพในการสื่อสารมากขึ้น และมีเหตุมีผลมากขึ้น ความเชื่อแบบงมงายจึงกลายเปน
ความเชื่อที่มีเหตุมีผลมากขึ้น  
 
 3.4.1 ประเด็นความมั่นคงดานศาสนาและความเชื่อ 
  ในการวิเคราะหศาสนาและความเชื่อ มีประเด็นในการพิจารณา 3 ประเด็นคอื การกอ
เกิด องคประกอบ และความสําคัญที่มีตอความมั่นคงของมนุษย 
  3.4.1.1 การกอเกิดของศาสนาและความเชื่อ 
  ส่ิงสําคัญที่สุดในการกอเกิดศาสนาคือ  ศรัทธาหรือความเชื่อ  (สุจิตรา  รณร่ืน, 2527 :    
4-5) ความเชื่อมี 2 ระดับ  คอื ความเชื่อทีม่ีเหตุผล กับความเชื่อที่ขาดเหตุผล  อาจสรุปไดวา มูลเหตุหรือ
บอเกิดของศาสนามีดังตอไปนี้ 
  1) เกดิจากอวชิชา   อวิชชาในที่นี้หมายถึง ความไมรูหรือความเขาใจ ไมแจมแจง เชนไม
เขาใจในปรากฏการณธรรมชาติ เชน  เหตใุดจึงเกิดฟาแลบ ฟารอง ฟาผา หรือฝนตก   เมื่อมนุษยไมทราบ
สาเหตุที่แทจริง จึงพากันคดิวา จะตองมีส่ิงเหนือธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเปนเทพยดา หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ที่มี
อํานาจเหนือมนุษย  จึงมีการบูชา บวงสรวงออนวอนสิ่งเหลานั้นใหมีความเมตตาปรานีตอมนุษย 
  2) เกดิจากความกลัว  ความกลัวเปนมูลเหตุอีกประการหนึ่ง ที่ทําใหเกดิศาสนา และเปน
มูลเหตุที่ตอเนือ่งจากอวิชชา กลาวคือ เมื่อเกิดความไมรู ไมเขาใจ ส่ิงที่ตามมาก็คือความกลัวในสิง่ที่ตน 
ไมรูไมเขาใจนั้น  เมื่อเกดิความกลัว จึงคิดหาทางเอาอกเอาใจสิ่งนัน้ในรูปแบบของการเคารพกราบไหว 
เชน เซนสรวงบูชา ตลอดจนบนบานศาลกลาว เพื่อไมใหบันดาลภยัพบิัติแกตน หรือเพื่อบันดาลความสุข
สวัสดีให เปนตน 
  3) เกิดจากความภักดี   ความภักดใีนทางศาสนา หมายถงึ  ความเชื่อ และความเลื่อมใส
ดวยมั่นใจวาสิง่ที่ตนเชื่อถือ และเลื่อมใสนัน้ เปนสิ่งศักดิสิ์ทธิ์สามารถอํานวยประโยชนแกตนได  ศาสนา
ที่มีมูลเหตุเกิดจากความภักด ี ไดแก  ศาสนาเทวนิยม เชน ศาสนาคริสต และอิสลาม เปนตน  ซ่ึงถือเอา
ศรัทธาเปนหลักสําคัญในการการเขาถึง 
  4) เกิดจากเหตผุล เหตุผลในที่นี้หมายถึง การใชปญญาไตรตรองเพื่อคนหาความจริงของ
ชีวิตและรูจักสภาวะที่แทจริงของชีวิต ศาสนาที่เกิดจากเหตุผลไดแกศาสนาพุทธ การที่เจาชายสิทธัตถะ 
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ละทิ้งความสุขทางกายออกผนวชเปนบรรพชิตก็เพื่อจะคนหาความจริงของชีวิต เปนตน 
  3.4.1.2 องคประกอบของศาสนา 
  ศาสนาทุกศาสนา มีองคประกอบ (สุจิตรา  รณร่ืน, 2527:5-7) ดังนี ้
  1) ศาสดา   ตองมีศาสดาเปนผูกอตั้งศาสนา และศาสดาตองมีอยูจริงในประวัติศาสตร  
เชน ศาสนายดูายมีโมเสสเปนศาสดา  ศาสนาพุทธมีพระพุทธเจาเปนศาสดา  ศาสนาคริสตมีพระเยซู   
และศาสนาอิสลามมีนบีมูฮํามัดเปนศาสดา 
  2) ศาสนธรรม   คือ คําสอนซึ่งเปนหลักของศาสนา โดยมีคัมภีร เปนที่รวบรวมคาํสอน 
เชน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มี คัมภีรพระเวท  ศาสนาพทุธมีพระไตรปฎก  ศาสนาคริสตมีไบเบิ้ล และ
ศาสนาอิสลามมีอัล-กุรอาน เปนตน 
  3) ศาสนพิธี    ตองมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจาก คําสอนของศาสนา ซ่ึงพิธีกรรมนี้ ทํา
ใหศาสนาแยกออกจากลัทธิได  พิธีกรรมทางศาสนาสวนมากจะเปนบญัญัติ ที่ศาสนิกยังถือวาเปนเรื่อง
สําคัญอันจะขาดเสียมิได   พิธีกรรมของศาสนาตาง ๆ เชน พิธีสวมสายยัชโญปวีต หรือสายธุรํา (เรียกวา
พิธีอุปานยัน) ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู  พิธีอุปสมบทของศาสนาพุทธ  พิธีลางบาปของศาสนาคริสต  
และพิธีฮัจญ ของศาสนาอิสลาม เปนตน 
  4) ศาสนบุคคล   ตองมีคณะบุคคลผูสืบทอดคําสอนของศาสนา ซ่ึงเปนผูปฏิบัติตามหลัก
คําสอนของศาสนาโดยตรง เชน พระ นกับวช นักพรต ในศาสนาตาง ๆ 
  5) ศาสนสถาน   ตองมีศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจ และศาสนพิธีตาง ๆ  ศาสน
สถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดแกเทวาลัย  ของศาสนาพุทธไดแก วัด  ศาสนาคริสตไดแก โบสถ 
ศาสนาอิสลามไดแก สุเหรา เปนตน 
  6) ศาสนิกชน  คือผูนับถือเล่ือมใสในศาสนานั้น ๆ  ซ่ึงมักเรียกตนเองตามชื่อของศาสนา
ที่ตนนับถือ เชน พุทธศาสนิกชน คริสตศาสนิกชน อิสลามมิกชน หรือมุสลิม เปนตน 
  7) การกวดขันเรื่องความภักดี ซ่ึงองคประกอบขอนี้ทําใหศาสนาแยกออกจากลัทธิเพราะ 
ถาเปนลัทธิบุคคลหนึ่ง อาจจะนับถือหลาย ๆ ลัทธิในเวลาเดียวกันได  แตสําหรับศาสนาจะนับถือไดเพยีง
ศาสนาเดียว มกัไมนับถือหลายศาสนาในเวลาเดียวกัน 
  การกวดขันในเรื่องความภักดีในศาสนาตาง ๆ เชน ศาสนาพุทธกวดขนัเรื่องไตรสรณคม 
ศาสนาคริสตกวดขันในเรื่องของการไปสวดมนตที่โบสถในวนัอาทิตย  ศาสนาอิสลามกวดขันเรื่องหลัก
ปฏิบัติเชน การละหมาดและถือศีลอด เปนตน 
  3.4.1.3 ความสําคัญของศาสนา 
  คุณคาของศาสนาตอมนุษย เปนคุณคาทางจิตใจอันถือวาสูงกวาคุณคาทางวัตถุ  อันไดแก 
  1) เปนที่ยดึเหนี่ยวจิตใจของมนุษย คือเปนที่พึ่งทางใจ ทาํใหมนษุยไมรูสึกอางวาง วาเหว 
เปนเครื่องดับความเรารอนหรือกิเลสตัณหา 
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  2) เปนดวงประทีปสองโลก ที่มืดมิดดวยอวิชชา ใหกลับสวางไสวดวยวิชชา เปนสิ่งที่
แยกมนุษยออกจากสัตว แยกความดจีากความชั่ว 
  3) เปนบอเกดิแหงการศึกษา โดยเฉพาะดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา อันมีผลใหเกิด       
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม และเปนบอเกิดแหงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีามทั้งหลาย 
  4) เปนบอเกดิแหงความสามัคคีของหมูคณะ รวมไปถงึความสามัคคีในหมูมนุษยชาติ       
ที่นับถือศาสนาเดียวกัน 
 
 3.4.2 สถานการณความมั่นคงดานศาสนาและความเชื่อ 
  ประเทศไทยมผูีนับถือศาสนาที่สําคัญ 3 ศาสนาตามลําดับคือ ศาสนาพุทธ อิสลามและ
คริสต โดยมีสถานการณปจจุบันที่เกีย่วของกับศาสนาและความเชื่อดังนี้ 
  3.4.2.1 ศาสนสถานเปนของศาสนาพุทธมากกวาศาสนาอื่น 
  จากรายงานสถิติดานศาสนาของประเทศไทยป (2542) ระบุวา ศาสนสถาน มีจํานวน
ทั้งสิ้น  36,536  แหง โดยเรยีงลําดับศาสนาตามจํานวนศาสนสถานจากมากไปหานอย คือ  ศาสนาพุทธ มี
วัดในพุทธศาสนามากที่สุด จํานวน  31,071  แหง (ไมรวมวัดรางจาํนวน 5,004  แหง  และสาํนักสงฆ 
11,849  แหง ) สวนวดัไทยในตางประเทศ มีจํานวน 136  แหง รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด 
จํานวน 3,181 แหง  ศาสนาคริสต มีโบสถ จํานวน 2,200  แหง  ศาสนาพราหมณ-ฮินด ูและซิกขมีโบสถ 
จํานวน 20 แหง สวนศาสนาหรือลัทธิอ่ืน ๆ ไดแก สํานัก/โบสถของลัทธิตาง ๆ เชน โยเร  มอรมอน  
พยานพระยะโฮวา ฯลฯ มีจํานวนรวม  64  แหง  
  3.4.2.2 ผูเผยแพรศาสนา 
  จากรายงานสถิติดานศาสนาของประเทศไทย(2542) ระบุวา ในป 2541 มีบุคลากร
ทางดานศาสนา ไดแก พระภกิษุ สามเณร อิหมาม คอเต็บ บิหล่ัน และ ผูสอนศาสนาตาง ๆ เรียงลําดับดังนี้ 
ศาสนาพุทธมีจํานวนพระภกิษุ 267,300 รูป และสามเณร 97,840 รูป  สวนพระภิกษใุนตางประเทศมี
จํานวน 685 รูป นอกจากนี้มีจํานวนพระภกิษุเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 
จํานวน 1,284 รูป และพระภิกษุชาวตางประเทศเดนิทางเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 458 
รูป  ศาสนาอิสลามมีจํานวนอิหมาม คอเต็บ และบิหล่ัน 9,543 คน ศาสนาคริสตมีจํานวนผูสอนศาสนา 
2,200 คน  ศาสนาพราหมณ-ฮินดแูละ ซิกขมีจํานวนผูสอนรวม 70 คน  
  3.4.2.3 ศาสนิกชน 
  จากรายงานฉบับเดียวกันระบุวา ในป 2541 มีจํานวนศาสนิกชนในประเทศไทยรวม    
ทั้งสิ้น 61,466,187 คน  จําแนกเปนพุทธศาสนิกชน  57,134,880  คน (รอยละ92.95) อิสลามมิกชน 
3,220,233 คน (รอยละ 5.24) คริสตศาสนิกชน 991,600  คน (รอยละ 1.61)  พราหมณ-ฮินดูและ
ซิกข  21,661  คน (รอยละ 0.04)   และ ศาสนิกชนอื่น ๆ  อีกจํานวน  97,813  คน (รอยละ  0.16) 
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  3.4.2.4 กิจกรรมดานศาสนา 
  จากรายงานฉบับเดียวกันระบุวา ในป 2541  มีจํานวนพระภิกษุทํากิจกรรมดานพัฒนา
สังคม  5,532  รูป  จัดกลุม/หนวย กิจกรรม  อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกประชาชน จํานวน 5,780 
กลุม/หนวย สวนกจิกรรมทางศาสนาอิสลาม จัดใหผูประสงคไปแสวงบุญประกอบพธีิฮัจญ ณ กรุงเมกกะ 
ประเทศซาอุดอิาระเบีย ในป 2540 , 2541 และ 2542 จํานวน  18,131 , 8,233 และ 5,827 คน ตามลําดับ 
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3.5 ความมัน่คงดานที่อยูอาศัย 
  ในดานความหมายพบวา พจนานุกรมไทย (2525:275) ระบุวา บานคือ ที่อยูอาศัยที่มเีลข
บาน หรือส่ิงปลูกสรางสําหรับเปนที่อยูอาศัย ในความหมายดังกลาว คําวา ที่อยูอาศัยจึงกวางขวางมาก 
เพราะครอบคลุมสิ่งปลูกสรางทุกชนิด 
 
 3.5.1 ประเด็นท่ีอยูอาศัย 
  ในเรื่องนี้มีประเด็นควรพิจารณาอยู 3 ดานคือ มิติในการพิจารณา ความสําคัญ และ  
มาตรฐานเกีย่วกับที่อยูอาศัย ดังตอไปนี ้
  3.5.1.1 มิติของท่ีอยูอาศัย 
  การพิจารณาเรือ่งที่อยูอาศัย ควรดูใน 2 มติ ิ(อัจฉรา  จองสิทธิมหากุล, 2538 :18) คือ 
  1) ที่อยูอาศัยในมิติที่เกีย่วของกับชีวิตของบุคคลในหลาย ๆ ดาน เชน เปนศูนยกลางของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนสัญลักษณของความสําเร็จและการยอมรับในสังคม และเปนสวนประกอบของ
การเติบโตของชุมชนและการกระจายรายได ดังนัน้ การกอเกิดความเขาใจ และการแกปญหาที่อยูอาศัย 
จึงควรนําความรูแบบสหวิชาการมาใชรวมกัน เชน สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร  ผังเมือง  สถาปตยกรรม  
วิศวกรรม เปนตน 
  2) ที่อยูอาศัยในมิติของระบบยอยในสังคม  คือมองที่อยูอาศัยในฐานะที่เปนระบบ ๆ 
หนึ่ง (System) ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลซ่ึงกันและกนักับระบบยอยอ่ืน ๆ ในสังคม เชน 
ระบบการศึกษา ระบบครอบครัว ระบบสังคมวัฒนธรรม ระบบสภาพแวดลอม เปนตน 
  3.5.1.2 ความสําคัญของที่อยูอาศัย 
  Bassett, et al (อางถึงใน อภชิาติ พุทธวงศ, 2527:35-37) กลาววา ที่อยูอาศัยเปนทั้งสินคา
ที่มีความหลากหลาย (heterogeneous) มีความคงทนถาวรและจําเปนตอชีวิตคน เปนทั้งเครื่องชี้ถึงฐานะ
ความแตกตางในรายไดระหวางผูบริโภคดวยกัน เปนทัง้ภาพสะทอนของความสัมพันธทางสังคมภายใน
เมืองแตละแหง  และเปนทั้งบอเกิดแหงความขัดแยง  และการตอรองระหวางกลุมอํานาจตาง ๆ  ตลอดจน
เปนแหลงหากาํไร โดยสถาบันหรือตัวแทนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการผลิต  อุปโภค  และการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขาย 
  ความหมายของที่อยูอาศัยสามารถจัดแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ  1)  ในฐานะสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ  2) ในฐานะกิจกรรมหรือการดําเนนิงาน  3) ในฐานะคุณคา บทบาทหรือจุดมุงหมายของ
บุคคลหรือสังคมที่ส่ือออกมา (อัจฉรา จองสิทธิมหากุล, 2538 :18) 
  ความสําคัญของที่อยูอาศัย ก็คือเปนปจจัยพื้นฐานหนึง่ในสี่ของชีวิตมนุษย เพราะเปน
เครื่องบงชี้ถึงความมั่นคงของครอบครัว ที่อยูอาศัยมีความสําคัญตอประชาชนและประเทศชาติ 4 ประการ
คือ  
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  1) ดานกายภาพ ในปจจุบันที่อยูอาศยัใหความสําคญัในดานกายภาพมากกวาในอดีต 
เพราะที่อยูอาศัยหมายความรวมถึงบานที่ไดมาตรฐาน และมีส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบ รวมไปถึง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิตและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 
  2) ดานเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัยมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจทั้งในชนบทและในเมือง  ใน
ชนบทนั้นที่อยูอาศัยเปนองคประกอบของชุมชนและแหลงผลิตภัณฑดานหัตถกรรมในครัวเรือน  สําหรับ
ในเมืองที่อยูอาศัยเปนเครื่องกระตุนใหเกิดการออมทรัพย เปนการลงทุนในทรัพยสินเพื่อรากฐานของ
ครอบครัว โดยสวนรวมนัน้ที่อยูอาศัยเปนองคประกอบสําคัญในการขยายตัวของเมือง และการตั้งเมือง
ใหม และยังเปนการกระจายรายได โดยการจางงานเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย 
  3) ดานสังคมและความมัน่คง ที่อยูอาศัยมีความสําคัญทางสังคม เพราะเปนเครื่องหมาย
ของความสําเร็จในชวีิต และยังเปนเครื่องบงชี้ถึงความมั่นคงของครอบครัว รวมทั้งเปนองคประกอบที่
สําคัญของชุมชน การที่ประชาชนมีที่อยูอาศัยไดมาตรฐาน เปนของตนเอง ทําใหเกดิความรูสึกเสมอภาค
ทางสังคม  ซ่ึงมีผลตอความมั่นคงของประเทศชาติ  
  3.5.1.3 มาตรฐานของที่อยูอาศัย 
  สามารถแบงกวาง ๆ ได  3  ระดับคือ 
  1) มาตรฐานชมุชน (Community planning standard) ประกอบดวย 
    1.1) สภาพแวดลอมของชุมชน ในแงผังเมืองไดแก ความเปนระเบยีบเรียบรอย  
ถูกสุขลักษณะ มีทางสัญจร มีความสะดวกดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ มคีวามปลอดภยัและมี
สภาพแวดลอมที่ดี 
   1.2) ทําเลที่ตั้ง  ส่ิงที่สําคัญที่ทําใหมาตรฐานชุมชนแตกตางกันไปนั้นอยูที่ทําเล
ที่ตั้งของชุมชน ซ่ึงเกีย่วของกับราคาที่ดินเปนหลัก ทีด่นิที่อยูใกลแหลงงานและใจกลางเมือง สะดวกตอ
การคมนาคมและการติดตอ ราคายอมแพง แตอยางไรกต็าม เราสามารถสรางศูนยกลางความเจรญิตาง ๆ 
ขึ้นไดอยางรวดเร็ว เชน ศูนยการคา ตลาด 
   1.3) สภาวะทางเศรษฐกิจสังคมหากประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีรายไดสูง
ยอมสามารถกําหนดมาตรฐานของชุมชนใหสูงไปดวย เชน ขนาดบานและที่ดนิ ถนนหนทาง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

 มาตรฐานชุมชนกําหนดออกมาในรูปตาง ๆ ดังนี้ 
  (1) ความหนาแนน (Density)   กําหนดเปนครัวเรือนตอพื้นที่  ชุมชนที่มีความหนาแนน
มากจะมีความหนาแนนรวมอยูที่ 20-40 ครอบครัวตอไร ปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดตัวเลขออกมา
บังคับใช 
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  (2) อัตราสวนของพื้นที่วาง (Ground coverage) การกําหนดทีว่างซึ่งเหลือจากการปลูก
สรางตัวอาคาร เปนตนวา ขอบัญญัติควบคุมอาคารกําหนดใหที่ดนิแตละแปลงมีทีว่างไมนอยกวารอยละ 
30 ของพื้นที่ 
  (3) อัตราสวนของพื้นที่อาคารรวม (Floor area  ratio) เปนการกําหนดการกอสรางอาคาร
ในแนวดิ่งกลาวคือ ควบคุมความสูงของอาคารตอพื้นที่ดินที่ปลูกสราง เชน ในยานที่พักอาศยัหนาแนน
นอยอาจมีไดไมเกิน  1  เทา  หนาแนนปานกลางไมเกิน  2  เทา   และหนาแนนมากไมเกิน  4  เทา 
  (4) โครงขายของระบบการคมนาคม (Transportation network) เพือ่เปดสูระบบการ
คมนาคมภายนอก ปจจุบันยังไมมีขอกําหนดสําหรับโครงขายรวมแตไดกําหนดเปนขนาดของถนน และ
ทางเขาในชุมชนระดับตาง ๆ เชน  ถนนเอก  ถนนโท  ถนนยอย  และทางเดิน 
  (5) มาตรฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utility and facility standard) ชุมชน   
ทุกครัวเรือนจาํเปนตองมีสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ระบบไฟฟา รวมทัง้ไฟฟาแสงสวางบนถนนและทาง 
เดิน ระบบประปาเพื่อการบริโภคน้ําที่เพยีงพอและสะอาด มาตรฐานเหลานี้กําหนดไวในขอกําหนดการ 
จัดสรรที่ดิน 
        นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดสาธารณูปการที่จําเปนไวดวย เชน สนามเด็กเลน รานคา
ยอย สถานศึกษา ฯลฯ   ซ่ึงควรจะขึน้อยูกบัความตองการของผูอยูอาศัยดวย 
  2) มาตรฐานอาคาร (Building standard)  แบงเปน 2 ระดบั คือ ระดับเฉพาะในครัวเรือน
และระดับทีเ่กีย่วของกับอาคารขางเคียงโดยทั้ง 2 ระดับนีม้ีขอพิจารณาสําหรับมาตรฐานอาคารดังนี ้
   2.1) ดานความปลอดภัย (Safety) โดยแบงความปลอดภัยของอาคารไว 2 
ประเด็น 
   (1) ความปลอดภัยในแงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร ซ่ึงจะตอง
แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักของตัวเองซึ่งเรยีกวา น้ําหนกัคงที่ของอาคาร (Dead load) และน้ําหนักของ   
ส่ิงของรวมกับผูคนที่ใชอาคารซึ่งเรียกวา น้ําหนกับรรทุก (Life load) นอกจากนี้ยงัตองมีความสามารถ
ตานทานแรงลม (Wind load) ดวย 
   (2) ความปลอดภัยในแงความสามารถทนไฟเมื่อเกดิอัคคภีัย ดังนั้นจงึจําเปน 
ตองกําหนดมาตรฐานเพื่อใหมีการปองกันถึงระดับหนึ่งกอนที่พนกังานดับเพลิงจะมาชวยเหลือไดวัสดุใน
สวนตางๆของอาคารควรจะทนไฟไดถึง 1 ช่ัวโมงบางแหงไดถึง 2 ช่ัวโมง  สําหรับอาคารที่อยูอาศัย
รวมกันมาก ๆ ตองมั่นคงแขง็แรงและทนไฟมากกวาบานพักอาศัยธรรมดา อาคารที่ปลูกเปนแถวตอเนื่อง
ยอมลุกลามติดตอกันไดงาย จึงกําหนดใหมีผนังทนไฟทกุ 5 หอง หองครัวที่อยูในตวับานกก็ําหนดใหใช
วัสดุทนไฟ  นอกจากนี้ยังตองพิจารณามาตรฐานทางหนีไฟดวย เชน  กําหนดชองทางเดินอยางนอย 1 
เมตร รวมทั้งบันไดขึ้นลง  ถาเปนอาคารแฟลต  อาคารชุดก็จะตองกวางถึง 1.50 เมตร   อาคารที่ปลูกเปน
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แถวตองออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง   ดานหลังตองมีทางหนีไฟหลังตึกอยางนอย 2  เมตร   สําหรับ
อาคารสูงเกิน 7 ช้ันตองมีทางหนีไฟทางดาดฟาเพื่อใหเฮลิคอปเตอรเขาชวยเหลือทางอากาศได 
   2.2) ประโยชนใชสอย (Function) หนวยพักอาศัยตาง ๆ  จะตองมีเนือ้ที่ใชสอย
อยางนอย  2  สวน  คือสวนมิดชิดกับสวนอเนกประสงค   ในขอบญัญัติควบคุมอาคารจะเนนในเรื่อง
ขนาดของหองเปนขนาดอยางนอย  9  ตารางเมตร หองน้าํหองสวมอยางนอย 1.50 ตารางเมตร  นอกจาก
เร่ืองเนื้อที่แลว ส่ิงที่ตองกําหนดเปนมาตรฐานไดแก ความสูงของหอง ความสูงของชองเปดคือหนาตาง
และประตู  เพือ่ใหพนศีรษะเมื่อยื่นออกไปหรือเมื่อเดินผาน 
   2.3) สุขอนามัย (Hygiene) การกําหนดดานสุขอนามัยขึน้อยูกับสภาพพื้นที่ที่จะ
ใหการอยูอาศยัมีความสบายในดานอนามัยพอสมควร คือ การไดรับแสงสวาง การระบายอากาศ นอกจาก 
นี้ยังตองคํานึงถึงการกําจัดของเสียทั้งจากคนและขยะ เชน เร่ืองของสวม หรือทางระบายน้ําสาธารณะ   
จะตองมีการบาํบัดน้ําใหถูกตอง 
   2.4) การไมรุกลํ้าสิทธิของผูอยูอาศัยขางเคียง(Encroachment upon neighbours’ 
plots) อาคารจําเปนตองกาํหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อปองกันการกระทบกระทั่งอันกอใหเกดิความเดือดรอน
แกผูอ่ืน โดยมีการกําหนดวาบานพักอาศยั  2  ช้ันจะตองเวนไว  2  เมตร 
  3) มาตรฐานวสัดุกอสราง (Building material standard) ปจจุบันมหีนวยงานที่กําหนด
มาตรฐานและควบคุมคุณภาพวัสดุกอสราง คือ  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ผูได 
รับเครื่องหมายแบงออกเปน  2 ประเภท  คอื มาตรฐานบงัคับ และมาตรฐานไมบังคบั มาตรฐานบงัคับนั้น
จะเปนวัสดุที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน 
 
 3.5.2 สถานการณความมั่นคงดานที่อยูอาศยั 
  ที่อยูอาศัยนอกจากจะเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยแลว ยัง
นับวามีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนโดยทัว่ไปอีกดวย เนื่องจากที่อยูอาศัยมิไดหมายถึง
การเปนแคเพยีงสถานที่พักผอนหลับนอนเทานั้น แตยงัเปนศูนยรวมของครอบครัว เปนแหลงเตมิพลังใจ 
พลังกาย เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการตอสูชีวิต อันจะนาํไปสูความมัน่คงเขมแข็งของประเทศ นอกจาก 
นั้นความตองการที่อยูอาศัยถือเปนการกระตุนใหเกิดการออม และการลงทุนในทรัพยสินเพื่อสรางราก 
ฐานของครอบครัว ดังนั้น การพัฒนาที่อยูอาศัยนอกจากจะเปนการพฒันาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ใหประชาชนไดมีชีวิตที่มีคณุภาพแลว ยังมีสวนสําคัญในการเสริมสรางและสนับสนุนกระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กอใหเกดิการพัฒนาอุตสาหกรรมการกอสราง การวาจางงาน การคา และ
ธุรกิจอีกมากมาย   สถานการณโดยรวมเกีย่วกับที่อยูอาศัยในปจจุบนัมีดงันี้ 
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  3.5.2.1 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
         นโยบายที่อยูอาศัยของรัฐบาล ซ่ึงอาจกระทบตอความมั่นคงดานที่อยูอาศัยของคนไทย
ในปจจุบนั  มี  2  เร่ือง ดังนี ้
            1) การใหคนตางดาวมีสิทธิซ้ื์อหองชุดได   จากขอมูลพบวามูลคาหองชุดทั้งหมดเฉพาะ 
ที่สรางเสร็จในป 2533-2541 ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มีรวมทั้งสิ้น 445,049 ลานบาท  แตมูลคา
หองชุดที่คนตางดาวซื้อมีเพยีง 5,465 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 เทานั้น   แสดงใหเห็นวานโยบายที่
ใหคนตางดาวซื้อหองชุดนั้นไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากคนตางดาวไมมี Capital gain นั่นเอง คือถาทํา
การซื้อในวนันี้แลวไมมีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นในวนัหนา ก็จะทําใหผูซ้ือไมกลาเสี่ยงที่จะลงทนุซื้อเก็บไว 
            2) การสรางบานคนจน ปจจุบันมหีองชุดราคาถูกอยูแลวอยูมากมาย เชน บริเวณใกล
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  มีหองชุดใหเชา 1,000 
บาท/เดือน  บริเวณสายไหมมีหองชุดใหเชา 500-800 บาท/เดือน เปนตน  นั่นเปนสิ่งที่พบเห็นกันได      
ทั่วไป ดังนั้น หากรัฐบาลมนีโยบายใหสรางบานเอื้ออาทรออกมาหลายแสนหนวย ก็อาจจะสงผลใหเกิด
ความเสียหายตอธุรกิจเอกชนไดในอนาคต  เนื่องจากชวงกอนทีจ่ะเกดิภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไดมีการ
สรางบานราคาถูกใกลเคียงกนันี้อยูแลวมากมาย  
  3.5.2.2 โครงการอสังหาริมทรัพยเร่ิมฟนตวั 
  จากขอมูลของ Agency for Real Estate Affairs (www.area.co.th) สามารถสรุปไดวา 
โครงการอสังหาริมทรัพยที่เปดตัวใหมตั้งแตเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2546  มีทั้งสิ้น   41,590  หนวย 
คิดเปนมูลคา 113,547 ลานบาท มีราคาขายเฉลี่ย 2.7 ลานบาท/หนวย โดยเปนประเภทที่อยูอาศัยถึง 
37,837 หนวย (รอยละ 91)  มีมูลคา 103,821 ลานบาท  ราคาขายเฉลี่ยหลังละ 2.7 ลานบาท  และใน
ประเภทที่อยูอาศัยนี้เปนบานเดี่ยวถึง 65,817 ลานบาท (รอยละ 63)   นัน่คือโครงการเปดใหมในปจจุบัน
จะเนนกลุมเปาหมายไปยังผูมีรายไดคอนขางสูง ตางจากการสํารวจในป 2540 ที่พบวามีราคาขายเฉลี่ย
เพียงหนวยละ  1.5  ลานบาท 
  3.5.2.3 กรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัย 
  จากสํามะโนการเคหะ โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (2543) ระบุวาคนไทยสวนใหญเปน
เจาของในที่อยูอาศัย (รอยละ 78.8)   เชาซื้อ (รอยละ 1.6)   เชาอาศัย (รอยละ 10.5)   ไดอยูเปลา (รอยละ 
5.0)   อยูโดยไมเสียคาเชาเพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง (รอยละ 1.6)    และไมทราบ (รอยละ 2.4) 
  3.5.2.4 บานคนไทยมีไฟฟาใชเพิ่มมากขึ้น 
  จากขอมูลของการไฟฟานครหลวง (2546)ระบุวา ในป 2542 คนไทยมีบาน 2.59 ลาน
หลังคาเรือน แตมีไฟฟาใชเพยีง 2.09 ลานหลังคาเรือน (รอยละ 80.74)   แตเพิ่มขึ้นในป  2545 โดยคนไทย
มีบาน  2.72  ลานหลังคาเรือน   และมีไฟฟาใชถึง   2.29   ลานหลังคาเรือน (รอยละ 84.29) 
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  3.5.2.5 สภาพบานของคนไทย 
  จากการสํามะโนประชากรและการเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2543) ระบุวา ที่อยู
อาศัยของคนไทย สวนใหญใชถาวรวัตถุในการกอสราง (รอยละ 43.7) รองลงมาคือบานตึก (รอยละ 28.4) 
คร่ึงตึกครึ่งไม (รอยละ 20.3)   ใชวัสดไุมถาวรในทองถ่ิน (รอยละ 6.1)   ใชวัสดใุชแลวและอยูในสภาพ   
ผุพัง (รอยละ 1.0) 
  3.5.2.6 คนไทยเร่ิมอยูอยางแออัด 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ (2546) ระบุวา ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรเฉลี่ยแลวทั้งประเทศมี
ประชาชนอาศยั 122 ราย  เมื่อดูรายภาคพบวา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความหนาแนนถึง 1,246 
ราย  และเฉพาะจังหวดักรงุเทพมหานครจังหวดัเดยีวมคีวามหนาแนนถึง 3,686 ราย ภาคกลางมีความ
หนาแนน 181 ราย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความหนาแนน 128 ราย  ภาคใตมีความหนาแนน 119 ราย    
ภาคตะวันออกมีความหนาแนน 118 ราย   ภาคตะวันตกมีความหนาแนน 85 ราย    และภาคเหนอืมีความ
หนาแนน 72 ราย เห็นไดวาผูคนกระจุกตวัอยูที่สวนกลาง 
  3.5.2.7 คนไทยมีความมัน่คงในที่อยูอาศัยและมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบอยางถูก 
สุขลักษณะต่ํากวาเปาหมาย 
  จากรายงานคุณภาพของคนไทยป 2545  ระบุวา  ครัวเรือนไทยยังมีความมั่นคงในที่อยู
อาศัย (พจิารณาจากบานมหีลังคามุงสังกะสีหรือกระเบือ้ง มีฝาครบ  4  ดาน  และสามารถอยูอาศัยตอไป
ไดอีกอยางนอย  5  ป)  ผานเกณฑ  6,876,492  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  94.1  จากจํานวนครวัเรือน      
ทั้งหมด  7,305,239  ครัวเรือน  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายรอยละ  5.9   และมีการจดับานเรือนและบริเวณบาน  
ถูกสุขลักษณะ  6,423,543  ครัวเรือน หรือรอยละ  87.8  จากครัวเรือนทั้งหมด  ซ่ึงยังต่ํากวาเปาหมายรอย
ละ  7.2  โดยภาคเหนือผานเกณฑนอยที่สุดในทั้ง  2  เร่ืองดังกลาว 
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3.6 ความมัน่คงดานสิ่งแวดลอม 
  ส่ิงแวดลอมคอื ส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนษุยสรางขึ้น และมีอิทธิพลตอมนุษย
ทั้งในดานบวกและดานลบ กลาวโดยรวม ส่ิงแวดลอมเปนเรื่องของวัตถุ พฤติกรรม และสภาพการณซ่ึงจะ
มีปฏิสัมพันธกัน และในทีสุ่ดสิ่งแวดลอมเหลานี้จะมีอิทธิพลในการกําหนดรูปราง  ความเปนอยู รวมทั้ง
การอยูรอดของสังคมมนุษยดวย   ส่ิงแวดลอมอาจแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ ดวยกันคือ 
  1) ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ (Natural environment)   ซ่ึงแบงยอยออกเปนอีก 2 ชนิดไดแก 
(1) ส่ิงแวดลอมที่มีชีวิตอันไดแก พืช สัตว และมนุษย กบั  (2) ส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิต หรือส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ ไดแก ลมฟาอากาศ ดนิ ภูมปิระเทศ และไฟ เปนตน  ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
resources) นวิัติ เรืองพานชิ (2546:38) ใหความหมายวา คือส่ิงที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน
สามารถสนองความตองการของมนุษยได หรือมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน 
น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน รวมทั้งกําลังงานจากมนุษยดวย 
  2) ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man-made environment)   สวนใหญเปนแบบแผนหรือ
วิถีการดําเนนิชีวิตของสังคมมนุษย ส่ิงแวดลอมเหลานีไ้ดแกขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะ วฒันธรรม 
ส่ิงกอสรางหรือสถาปตยกรรม ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวิทยาการตาง ๆ 
เปนตน 
  ไมวาจะเปนสิง่แวดลอมตามธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้นก็ตาม ลวนมีอิทธิพล
เกี่ยวของกับมนุษยเราเปนอยางมาก  ความแตกตางในทกุ ๆ ดานของมนุษยเทาที่เปนอยูทั่วทกุมุมโลกใน
ทุกวันนี้ ไมวาจะเปนความแตกตางในดานแนวความคดิหรือความเปนอยูก็ตามลวนมีผลสืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดังกลาวทั้งสิ้น  

อยางไรก็ตาม ใชวาสิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษยแตฝายเดียว ใน
โลกของเทคโนโลยีสมัยใหมเชนปจจุบนั มนุษยเรากม็ีอิทธิพลในการทําใหส่ิงแวดลอมตองเปลี่ยนแปลง
ไปดวยเชนกัน  จะเห็นวาที่ใดที่มนุษยเขาไปถึง ส่ิงแวดลอมที่นั่นก็จะถกูดัดแปลงแกไขไปดวยเสมอ  จน
บางครั้ง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจากการกระทําของมนุษย กลับกลายเปนผลรายทําลายตวัมนุษยเอง 
ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดลอมกบัมนุษยนั้นตางมีความสัมพนัธกันอยางใกลชิด การกระทําใด ๆ ที่มีผลตอ       
ส่ิงแวดลอมยอมมีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยดวยเสมอดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอมจึงเปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคงของมนุษย 
 

 3.6.1 ลักษณะของสิ่งแวดลอมไทย  
  สารานุกรมสําหรับเยาวชน (2537:10 เลม 21) อธิบายวา ประเทศไทยตั้งอยูใกลกบัเสน
ศูนยสูตรและอยูในเขตอิทธพิลของลมมรสุมพัดผานเปนประจําตามฤดูกาลทําใหมีฝนตกประจําป ทําให
เหมาะกับการปลูกพืชพันธุธัญญาหาร ปรากฏการณเชนนี้ทําใหเกิดสังคมเกษตรกรรมขึ้นในทุก ๆ ภาค 
โดยพืชสําคัญและใชเปนอาหารหลักสําหรับสังคมในประเทศไทยก็คอืขาว การตั้งถ่ินฐานของชุมชน
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เกษตรกรรมนี ้ ตองมีการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแกการตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยางถาวรและการทําอาชีพ
เกษตรกรรม บริเวณดังกลาวนี้พบตามปาเขา บนคาบสมุทรไทยเรื่อยลงไปจนถึงเขตตอประเทศมาเลเชีย  
สวนที่เปนปาโปรงหรือทุงหญามีสัตวปานานาชนิดอาศยั ผูคนสามารถตั้งหลักแหลงทําเกษตรกรรมได 
รวมทั้งบริเวณตามชายทะเลที่มีที่ราบลุม และมีการตดิตอกับภายนอกทางทะเลนัน้ ก็มีมากในดินแดน
ประเทศไทย นับเปนแหลงอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรทางทะเล 
  3.6.1.1 ลักษณะของสิ่งแวดลอมภาคกลางของไทย  

 ภาคกลาง บริเวณทีจ่ัดวาอยูในภาคกลางของประเทศไทยนัน้คือที่ราบลุมของลําน้ําปง 
ยม นาน ตอนลาง ซ่ึงอยูในจงัหวัดตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร สุโขทัย และกําแพงเพชร ลง
มาถึงแมน้ําเจาพระยานับตั้งแตจังหวัดนครสวรรคมาจนถึงอาวไทย โดยมีจังหวดัเพชรบุรีเปนฐานทางดาน
ตะวนัตก และจังหวดัชลบุรีทางตะวนัออก 

 ความอุดมสมบูรณของที่ราบลุมในภาคกลางนี้เหมาะแกการเปนแหลงปลูกขาวที่ดี ทุก ๆ 
ปแมน้ําและลําน้ําหลายสายจะพัดพาโคลนตะกอนมาทับถมพื้นที่ราบลุมในฤดูน้ํา ทาํใหเกิดปุยธรรมชาติ 
เหมาะกับการเพาะปลูกอยางคอนขางถาวร ไมจําเปนตองโยกยายพื้นทีท่ําการเพาะปลูก เชน การทําไร
เล่ือนลอยบนที่สูงตามภูเขา ในบริเวณที่ราบลุมนี้จึงเหมาะกับการตัง้ถ่ินฐานบานเรือนของมนุษย ดวย
สาเหตุนี้บรรดาบานเมืองในภาคกลาง เฉพาะอยางยิ่งบริเวณภาคกลางในลุมแมน้ําเจาพระยาจึงมกีารตั้ง 
ถ่ินฐานตามรมิฝงแมน้ําและลําน้ําหลายสาย โดยเฉพาะบริเวณที่เปนเมืองนั้นมักเกิดขึ้นตรงที่มีลําน้ําหลาย
สายมาบรรจบกับแมน้ําใหญ และตอมาในสมัยหลัง ๆ ที่ใชแมน้ําลําคลองเปนเสนทางคมนาคมสําคัญใน
การติดตอคาขายกับชุมชนอืน่ ๆ  

หลักฐานทางโบราณคดีเกีย่วกับการตั้งถ่ินฐานในภาคกลาง ไดช้ีใหเหน็วาสมัยโบราณ
บานเมืองเกดิขึ้นในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาในเขตภาคกลางตอนลางกอน เพราะมีการเคลื่อนยายของ
กลุมชนที่เคยตัง้ชุมชนอยูตามที่ราบชายเขาทางดานตะวนัตกและตะวนัออก ลงสูที่ราบลุมต่ําของแมน้ํา  
ลําคลอง จนเกดิเปนบานเมืองขึ้นในสมัยทวาราวด ีคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 ลงมา ตัวอยางของ
เมืองใหญ ๆ ทีเ่กิดขึ้นในยุคนีก้็ไดแก  เมืองอูทอง  นครชัยศรี  ศรีมโหสถ  และเมืองพระรถ เปนตน 

เมื่อแมน้ําลําคลองตื้นเขินขึ้น ผูคนก็โยกยายเมืองมาตั้งริมลําน้ําใหมที่ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดดกีวา  ดังจะเหน็ไดวาในสมยัตอ ๆ มาเกิดเมืองตาง ๆ เชน เมืองสุพรรณบุรี เมืองแพรกศรี
ราชา ขึ้นมาแทนที่เมืองเกา ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นสมัยทวาราวดี เมืองที่ยังคงสืบเนื่องเรื่อยมาก็คงมีเพียงเมืองละโว 
หรือลพบุรีเทานั้น เพราะแมน้ําและลําคลองในบริเวณนีย้งัคงใชเปนเสนทางคมนาคมไดดี ในบริเวณลุม
น้ําเจาพระยาของภาคกลางตอนลาง ก็ยังเปนบริเวณที่อยูติดกบัทะเลในอาวไทย แมน้าํสายใหญที่ไหลลงสู
ทะเลตางก็มีบทบาทเปนเสนทางที่เรือทะเลแลนเขามายังบานเมืองภายในได ปรากฏการณเชนนี้ทําใหเกิด
เมืองทาสําคัญหลายแหงที่เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกจิ การเมือง และวัฒนธรรมแตโบราณในชวง
ระยะแรก ๆ ไมวาเมืองนครปฐมโบราณ(นครชัยศรี) เมอืงอูทอง เมืองคูบัว เมืองศรีมโหสถ ลวนแตเปน
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เมืองที่มีขนาดใหญที่ติดตอกบัภายนอกไดทั้งนั้น ในสมยัตอมา เมืองราชบุรี และเมอืงอยุธยา ตางก็เจริญ
ขึ้นมาแทนที ่ โดยเฉพาะเมืองอยุธยานั้นไดกลายมาเปนทั้งเมืองทาและเมืองหลวงของราชอาณาจักร ใน
เวลาตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเริ่มรางราเพราะการทําลายของพมาขาศึก จึงเกิดนครธนบุรี และกรุงเทพมหา 
นครขึ้นมาแทนที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวนันี้ 

ในบริเวณลุมน้ําเจาพระยาตอนลางมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะในอดีตอุดมดวย
ทรัพยากรที่เปนแรธาตุและของปา ซ่ึงชาวบานสามารถนํามาใชในการดํารงชีวิต และสงออกเปนสนิคาไป
ยังภายนอกไดอีกดวย ตวัอยางที่เห็นไดชัดคือ ในบริเวณที่สูงและภูเขาในเขตจังหวดัลพบุรีเร่ือยไปจนถึง
จังหวดันครสวรรค และเพชรบูรณ มีแรเหล็ก และแรทองแดง มกีารตั้งแหลงชุมชนถลุงแร และหลอม
โลหะกันมาตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน ในอําเภอพัฒนานิคม จังหวดั
ลพบุรี เปนตน 

สวนปาเขาทางดานตะวันตกในเขตจังหวดักาญจนบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร และตาก ก็
อุดมสมบูรณไปดวยบรรดาของปาที่ไดจากสัตวปาและพนัธุไมในปา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสินคาออกที่สําคัญ 
โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยธุยาเปนราชธานี 

สภาพการตั้งหลักแหลงบานเมืองในบริเวณภาคกลางตอนบนก็คลายคลึงกันกับบริเวณ 
ลุมน้ําเจาพระยา นั่นคือ บรรดาเมืองสําคัญ ๆ จะตั้งอยูริมฝงแมน้ําใหญที่เปนเสนทางคมนาคม ดูเหมือนมี
แตเพยีงเมืองสุโขทัยเพียงเมืองเดียวที่ตั้งอยูตีนเขาใกลกับลําน้ําเล็ก ๆ หางไกลจากแมน้ํายม แตเมอืงนี้ก็
ดํารงอยูไมนาน ประมาณพทุธศตวรรษที่ 20 ก็รางราเปดโอกาสใหเมืองสําคัญใหม ๆ ที่ตั้งอยูใกลฝงแมน้ํา
ขึ้นมาแทน คือ เมืองสองแคว หรือพิษณุโลกริมฝงแมน้ํานาน เมืองสวรรคโลกหรือศรีสัชนาลัยริมฝงแมน้ํา
ยม และเมืองนครชุมและกําแพงเพชรริมฝงแมน้ําปงเปนตน สาเหตุที่การตั้งหลักแหลงในบริเวณภาค
กลางตอนบนเกิดขึ้นทีหลังบริเวณตอนลางในลุมแมน้ําเจาพระยาอยางชานาน ก็เพราะวาในสมัยโบราณ
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรลงมานั้น ประชาชนในดนิแดนไทยยังมีนอยในขณะที่แผนดินและที่ทํากินมี
อยางเหลือเฟอ ผูคนมีสิทธิ์และโอกาสที่จะเลือกปกหลักตั้งถ่ินฐานบนบริเวณที่ดีกวาหรืออุดมสมบูรณ
กวา ซ่ึงกแ็นนอนวาบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาของภาคกลางตอนลางอยูในสภาพแวดลอมที่ไดเปรียบ
บริเวณภาคกลางตอนบนอยางมากมาย เหตุนี้ผูคนจึงเลือกที่จะยายเขาไปอยูในบริเวณลุมน้าํเจาพระยา
กอนที่จะหล่ังไหลไปสูตอนบนในภายหลัง 
  3.6.1.2 ลักษณะของสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในบริเวณที่ราบสูง 
ซ่ึงเปนบริเวณภายในที่ไมมทีางติดตอกับทะเลมีแตเทือกเขาลอมรอบ และมีสภาพคลายแองกระทะที่เท
ลาดจากที่สูงทางตะวนัตกลงสูที่ลุมต่ําทางดานตะวันออกที่มีแมน้ําโขงเปนขอบเขต ทางตะวนัตกเทือกเขา
เพชรบูรณและดงพระยาเยน็กั้นเขตแดนออกจากที่ราบลุมเขมรต่ํา สวนทางดานตะวนออกแมจะมีลําน้ํา
โขงกั้นเขตออกจากประเทศลาว ก็มีทิวเขาภูพานกั้นเปนขอบชั้นในตดัออกจากบริเวณจังหวัดมุกดาหาร 
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ผานจังหวัดกาฬสินธุและสกลนครไปยังอุดรธานี ทําใหบริเวณที่ราบสงูของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแบง
ออกเปน 2 แองใหญ คือ แองสกลนครทางเหนือมีลําน้าํสายเล็กหลายสาย เชน แมน้ําสงคราม และแมน้ํา
ก่ําไหลผานไปออกแมน้ําโขง สวนอีกแองหนึ่งคือ แองโคราชอยูทางใต มีแมน้ํามูล และแมน้ําชี  ตลอดจน
ลําน้ําที่เปนสาขาอีกหลายสายหลอเล้ียง 
  3.6.1.3 ลักษณะของสิ่งแวดลอมภาคใตของไทย  

บริเวณภาคใตของประเทศไทยนั้น นบัเนื่องตั้งแตจงัหวัดประจวบคีรีขันธลงไปเปน
บริเวณที่คาบสมุทรไปจนจดเขตแดนประเทศมาเลเซีย ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยบริเวณชายทะเล
ทั้งสองดานคือดานตะวันออกและตะวนัตกมีเทือกเขาผานกลางเปนกระดกูสันหลัง บริเวณชายฝงทะเล
ทางดานตะวันออกซึ่งติดกับอาวไทยนั้น มีลักษณะเปนแผนดินงอกทางดานตะวันออก อันเกิดจากการ
กระทําของคลื่นลม และลําน้ําสายสั้น ๆ ที่ไหลลงจากภเูขาทางทิศตะวันตก เปนเหตุใหเกิดบริเวณที่เปน
สันทรายยาวขนานไปกับชายฝงทะเลและบริเวณที่เปนดนิดอนสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ตามปากแมน้ํา การตั้ง
หลักแหลงของชุมชนมนุษย จึงมีลักษณะเปนแนวยาวไปตามสันทรายซึ่งมักจะมีถนนผานกลาง การ
คมนาคมจึงตองอาศัยการตดิตอกับชุมชนตาง ๆ ที่อยูติดตอกนัตามสันทราย ในขณะเดยีวกนับริเวณ
ดานขางของสันทรายทั้งสองดานก็เปนที่ลุมต่ําน้ําทวมถึง เหมาะกับการเพาะปลูกขาวอยางยิ่ง ทําใหใน
บาง  พื้นที่ทางภาคใต เชน บริเวณต่ําจากนครศรีธรรมราชลงมายังเขตจังหวดัสงขลาและพัทลุง กลายเปน
แหลงปลูกขาวที่เล้ียงคนสวนใหญในภูมภิาคแถบนี้ได นอกจากนัน้บรรดาเมืองสําคัญ ๆ เชน นครศรี 
ธรรมราช ไชยา ปตตานี ก็ลวนแตตั้งอยูในบริเวณที่เปนสนัทรายทั้งสิ้น 
  3.6.1.4 ลักษณะของสิ่งแวดลอมภาคเหนือของไทย  

ภาคเหนือนับตั้งแตบริเวณเหนือเขตจังหวดัอุตรดิตถ ตาก เพชรบูรณ ขึ้นไป เปนเขตที่ 
ภูมิประเทศเปลี่ยนเปนบรเิวณที่มีภูเขาทอดกันลงมาคลายกับนิว้มือที่แผอยูบนฝามือ ในลักษณะจากเหนือ
ลงใตและชองวางระหวางเชงิเขาหรือระหวางนิว้มือนั้น คือ บริเวณที่ราบลุมในหบุเขาที่มีลําน้ําไหลผาน 
อาจแบงบริเวณหุบเขาใหญ ๆ ออกไดตามลําน้ําสําคัญ ๆ โดยเริ่มทางดานตะวันตกไปตะวันออกไดแก 
บริเวณลุมน้ําปงที่อยูในเขตจังหวดัเชยีงใหมและลําพูน ลุมน้ําวังในเขตจังหวัดลําปาง ลุมน้ํายมในเขต
จังหวดัแพร และลุมน้ํานานในเขตจังหวัดนาน ถัดมาทางดานตะวันออกเปนบริเวณลุมน้ําของลําน้ําที่เปน
สาขาของแมน้ําโขง ไดแกทีร่าบลุมน้ําแมลาว แมกก และแมวัง ซ่ึงเปนบริเวณที่อยูในเขตจังหวัดเชียงราย
และพะเยา  

ชุมชนในภาคเหนือสวนใหญตั้งเปนจุดเลก็ ๆ กระจายกันอยูตามริมลําน้ํา โดยมีวดัเปน
ศูนยกลาง แตละแหงไมมีขนาดใหญเหมอืนกับทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคกลาง แตมกักระจาย
อยูตามพื้นที่ซ่ึงเหมาะสม โดยทัว่ไปแลวในแตละหุบเขาหรือทองถ่ินใหญ ๆ ที่มีหลายชุมชนอยูรวมกัน 
มักจะสรางวดัหรือสถูปเจดียขึ้นตามไหลเขาหรือบนเขาใหมองเห็นไดแตไกล เพื่อผูคนที่อยูตางชมุชนพา
กันมากราบไหว และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งมีงานประเพณีร่ืนเริงเมื่อถึงเทศกาล การสราง
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วัดหรือพระธาตุเจดยี อันเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของทองถ่ินดังกลาวนี้ เปนประเพณีทีท่ํากันมา
แลวแตโบราณ จึงมกัพบซากวัดราง หรือพระสถูปเจดียรางบนภูเขาบนดอยอยูทัว่ไป ยิ่งกวานัน้ผูครอง
บานเมืองในอดีตยังไดสรางพระมหาธาตุเจดียขึ้นตามภูเขาหรือดอยที่เปนประธานของบานเมือง พระมหา 
ธาตุเจดียเหลานี้ เปนสวนมากที่ไดรับการปฏิสังขรณใหเปนศาสนาสถานที่สําคัญของบานเมืองสืบมาจน
ทุกวันนี้ อยางเชน ที่เมืองพะเยามีพระธาตจุอมทอง เมืองแพรมีพระธาตชุอแฮ และเมอืงนานมีพระธาตุแช
แหง เปนตน 
  การตั้งถ่ินฐานเพื่อสรางที่พักอาศัย เปนความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อการอยูรอดของ
มนุษย ววิัฒนาการของการตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยเริ่มจากการเรรอนของกลุมชนเล็ก ๆ ที่อาศัยแหลง
ธรรมชาติ ตามถ้ําและเพงิหินที่อยูใกลแหลงน้ําและอาหารครั้งสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อหลายหมื่นป
มาแลว ถึงสมัยประวัติศาสตรที่มีการสรางบานเมืองอยูอยางถาวร มปีระชากรเปนรอยเปนพันมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรและปจจบุันซึ่งมีประชากรเปนแสนเปนลานตามเมอืงขนาดใหญ การที่มนุษยมปีระสบ 
การณที่ทําใหเขาสามารถคาดคะเน ปรับตวั และปรับสภาพแวดลอมเพื่อทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวได
นั้น ทําใหมนุษยหยดุเรรอนและมีเวลาพฒันาสังคมและวัฒนธรรมจนถึงระดับที่มคีวามซับซอนมากมาย 
ดังเห็นไดจากการสรางศาสนสถาน หรือปราสาทหินขนาดใหญหลายแหง การติดตอคาขายกบัสังคม
ภายนอกก็มีสวนในการพัฒนาการตั้งถ่ินฐานของมนุษย โดยเฉพาะตามเมืองทาหรือเมืองที่ตั้งอยูบนเสน 
ทางการคาจากริมฝงทะเลเขาไปถึงชุมชนภายในของภาคตาง ๆ เมื่อสภาพเสนทางของแมน้ําเปลี่ยนแปลง
ไป เมืองสําคัญก็ไดโยกยายไปสรางใหมอยูในที่สะดวกกวา ทําใหเมอืงเกาตางกห็มดบทบาทหนาที่และ
ความสําคัญไป  ดังเห็นไดวามีเมืองโบราณที่ถูกละทิ้งไปในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
และภาคใตของประเทศไทย 
 

 3.6.2 สถานการณความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมของไทย 
  ในมิติของสิ่งแวดลอมคอนขางจะมีความเปนระบบ โดยอยูในการดแูลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลัก สถานการณดานสิ่งแวดลอมปจจุบนัที่เกีย่วพนัถึงความ    
มั่นคงของมนุษยโดยตรง สรุปไดดังนี ้
  3.6.2.1 คุณภาพแหลงน้ําจืดยังตองฟนฟ ู
  กรมควบคุมมลพิษ(2546) ไดจัดทํารายงานสรุปสถานการณมลพิษในประเทศไทย พ.ศ.
2546 วา จากการติดตามคุณภาพน้ําในแมน้ําสายสําคัญ   49  สาย และแหลงน้ํานิ่ง  4  แหลง  พบวารอยละ 
31 อยูในเกณฑดี    รอยละ 37 อยูในเกณฑพอใช    รอยละ 26 อยูในเกณฑเสื่อมโทรม   และรอยละ 6 อยู
ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก 
  3.6.2.2 คุณภาพอากาศดอยลง 
  ในรายงานฉบับเดียวกันระบวุา ปญหาเรื่องมลพิษในอากาศยังคงเปนเรื่องของฝุนละออง
ขนาดเล็กที่มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ เชน จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ
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อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบุรี รองลงมาคือ กาซโอโซน ที่พบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะเมืองใหญเชน กรุงเทพมหานคร และพืน้ที่ชุมชนในภาคตะวันออก  แตในเขตชนบทมกัไมมี
ปญหาดังกลาว หรือมีนอย 
  3.6.2.3 รถยนตควันดํายงัวิ่งเกล่ือนเมือง 
  เอกสารฉบับเดิมรายงานวา  จากการสุมตรวจรถยนตที่ถนนนํารองในระหวางวันที่ 18 
กันยายน-17 ธันวาคม 2546 โดยเรียกมาตรวจ 631 คัน   พบวา 321 คันมีควันดําเกินมาตรฐานกําหนด ตอง
ออกคําสั่งหามใชช่ัวคราวจนกวาจะแกไขแลวเสร็จ 
  3.6.2.4 ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น 
  รายงานเลมเดยีวกันระบวุา ป 2543  คนไทยผลิตขยะวนัละ 38,170 ตัน และเพิ่มขึน้   
เร่ือย ๆ   ในป 2545 ผลิตขยะถึงวนัละ  39,295   ตนั   และยังไมสามารถจัดเก็บไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ   สําหรับขยะอันตรายพบวาในป 2535  มีขยะอันตราย 1.073  ลานตัน และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยในป 2538 เปน 1.500 ลานตัน   ป 2541 เปน 1.637 ลานตัน   และป  2544  เปน 1.650 ลานตนั       
โดยสวนใหญเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  จากรายงานคุณภาพชวีิตของคนไทยที่จดัทําโดยกรมพฒันาชุมชน ป 2545 ระบุ
สภาพการณโดยรวมวา  ครัวเรือนที่ไมถูกรบกวนจากเสียง  ความสั่นสะเทือน  ฝุนละออง  กล่ินเหม็น  
หรือมลพิษทางอากาศ  น้ําเสีย  ขยะ  และสารพิษที่ผานเกณฑ มีจํานวน  6,402,896  ครัวเรือน  จากจาํนวน    
ทั้งหมด  7,305,239  ครัวเรือน  ซ่ึงยังต่ํากวาเปาหมายรอยละ  12.7  โดยภาคเหนือผานเกณฑนอยที่สุด 
  3.6.2.5 พื้นท่ีปาไมลดลง 
  กรมปาไม (2542) ระบวุาป 2530   ประเทศไทยมีปารอยละ  53  ของพื้นที่ประเทศ   และ
ลดลงเรื่อย ๆ  จนถึงป 2542   มีพื้นที่ปาเหลือเพียงรอยละ  25.3    และยังมีแนวโนมที่จะลดลงตอไป 
  3.6.2.6 ภัยธรรมชาต ิ
  สํานักงานสถิติแหงชาต(ิ2546) ระบุวาในป 2541 เกิดอุทกภยัคราชีวิตคน 8 คน มูลคา
ความเสียหาย 1,706.0 ลานบาท   เกิดวาตภยั 2,816 คร้ัง  มูลคาความเสียหาย 371.4 ลานบาท   ภัยแลงสราง
ความเสียหาย  69.2  ลานบาท   มีพายุ  2  คร้ัง   แผนดินไหว  7  คร้ัง    ไฟไหมปาทัว่ประเทศ 7.159 ลาน
ไร    ป 2542  เกิดอุทกภยัคราชีวิต  53  คน มูลคาความเสียหาย  1,381.6  ลานบาท   เกิดวาตภยั 986 คร้ัง 
มูลคาความเสียหาย  192.2   ลานบาท  ภยัแลงสรางความเสียหาย   1,520.5   ลานบาท   มีพายุ  2  คร้ัง   
แผนดินไหว  6  คร้ัง   ไฟไหมปาทั่วประเทศ  1.843  ลานไร  ในป 2543   เกิดอุทกภัยคราชีวติ  120  คน 
มูลคาความเสียหาย   10,032.9   ลานบาท   เกิดวาตภัย   960   คร้ัง  มูลคาความเสียหาย   271.5   ลานบาท 
ภัยแลงสรางความเสียหาย   641.7   ลานบาท   มีพายุ   3   คร้ัง    แผนดินไหว   2   ครั้ง      ไฟไหมปาทั่ว
ประเทศ   0.583   ลานไร 
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3.7 ความมัน่คงสวนบุคคล 
  ความมั่นคงสวนบุคคล (Personal Security) ถูกกําหนดใหเปนองคประกอบหนึ่งในเจ็ด
ในรายงานการพัฒนามนุษย ป ค.ศ. 1994  ในบทที่วาดวย “Redefining Security: The Human Dimension) 
โดย UNDP ไดใหคําจํากัดความเรื่องความมั่นคงสวนบุคคลไววา หมายถึง ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน ปลอดจากอาชญากรรมและความรุนแรงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ในผูหญิงและเดก็ที่
ออนแอกวา และอธิบายที่มาของภัยคุกคามความมั่นคงสวนบุคคลไววามีอยู  2  ระดับ  คือ  ระดับที่เกิดขึ้น
ในประเทศเอง  และระดบัที่เปนผลจากสภาวะของโลกไรพรมแดน  (รายงานการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย : 2/40-2/42) 
  เนื่องจากความมั่นคงของมนุษยอันเปนประเด็นใหญของรายงานนี้ และความมั่นคงสวน
บุคคลซึ่งเปนประเด็นยอยหนึ่งใน  11  ประเด็นหลัก มีความใกลเคยีงกันมาก  เนื่องจากเนนในระดับ
ปจเจก และมตีัวบุคคลหรือตัวมนษุยเองเปนศูนยกลาง  ดังนั้น ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมนุษยเกดิความกลัว 
หรือถูกคุกคามโดยการถูกกระทําหรือถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมในฐานะสวนตัว จึงแยกออกจาก
ปจจัยที่ทําใหมนุษยมีผลเชนนี้ไดไมสูชัดเจนนกั  โดยเฉพาะในเรื่องของแนวคดิเบื้องหลัง  อยางไรก็ดี  
เพื่อไมใหเกดิความสับสน  จึงขอกําหนดขอบเขตเรื่องความมั่นคงสวนบุคคลตามกรอบที่แบงไวแลวใน
บทที่ 2 โดยจะแยกเสนอเปน  2  มิติ  คือ มิติดานประเด็นและแนวคดิ  และมิติดานสถานการณ  เพื่อ
สอดคลองกับประเด็นหลักในดานอื่น ๆ ดวย 
 
 3.7.1 ประเด็นความมั่นคงสวนบุคคล 
  ประเด็นทีน่ํามาพิจารณาในเรือ่งความมั่นคงสวนบุคคล ไดแก (1) พัฒนาการดานแนวคดิ  
(2) องคประกอบของความมั่นคงสวนบุคคล  และ (3) ความมั่นคงสวนบุคคลในประเทศไทย 
  3.7.1.1 พัฒนาการดานแนวคดิ 
  แนวคิดดั้งเดิมเรื่องความมั่นคงของมนุษยอันประกอบดวยแนวคิดความมั่นคงในดาน 
ตาง ๆ รวมทั้งความมั่นคงสวนบุคคลนั้น เปนแนวคิดที่ผูกพันอยูกับเรื่องการพัฒนามนุษยหรือคุณภาพ
ชีวิตดานการสนองตอบความตองการ (Freedom from want) และเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค
เทาเทียมกนั (Freedom from fear and equality for all)  อยางไรกด็ี ในชวงหลังนี ้แนวความคดิเรือ่งความ
มั่นคงของมนุษยไดขยายขอบเขตกวางขวางออกไป โดยมีแนวคดิสําคัญอีก  3  ดานเขามาสัมพันธหรือ
เพิ่มประเดน็การพิจารณาขึ้นอีกคือ  (1) ความสัมพันธกบัแนวคดิเรื่องโลกาภิวัตน  (2) ความสัมพันธกับ
แนวคดิเรื่องประเด็นหญิงชาย  และ (3) ความสัมพันธกับแนวคดิดานวฒันธรรม 
  1) ความสัมพนัธกับแนวคิดดานโลกาภวิัตน  ความเปนโลกาภิวัตนหรือการไรพรมแดน
ระหวางประเทศ มีผลทําใหความไมมั่นคงของมนุษยเพิ่มขึ้นในประเด็นสําคัญ ๆ ไดแก 
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   1.1) การแพรขยายของระบบเสรีนิยมใหม ที่เนนวตัถุนิยม และการแสวง
ประโยชนสูงสุด การแขงขันอยางเสรีทําใหผูประกอบการรายใหญที่มฐีานเศรษฐกิจและฐานอํานาจในมือ
เกิดการไดเปรยีบ สามารถกอบโกยทรพัยากรจากผูดอย หรือประเทศที่ดอยกวาไปใชอยางฟุมเฟอย 
ประกอบกับความออนแอของภาครัฐในการควบคุมดูแลระบบเศรษฐกจิการเมืองที่เปนทางการ กอใหเกิด
การขยายตวัของการฉอราษฎรบังหลวงและการทุจริตผิดกฎหมายตาง ๆ รวมทั้งองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติที่ลักลอบคามนุษยและสารเสพตดิในรูปแบบตาง ๆ 
   1.2) การใชอิทธิพลของทหารครอบงําดินแดนที่ออนแอ ความมั่นคงของมนุษย
จะเกิดขึ้นมิไดหากไมไดรับการปกปองจากภยัพิบัติตาง ๆ  อันรวมถึงภัยพิบัตทิี่เกิดจากธรรมชาติ และภัย
พิบัติที่เกิดจากมนุษยซ่ึงมีอยูหลายระดับ  ทั้งระดับภยัพบิัติที่เกิดจากระดับมนษุยทีเ่ปนปจเจกดวยกัน เชน 
ภัยจาการถูกกระทํารุนแรง  การกระทาํตอชีวิต ทรัพยสิน และความปลอดภัยในดานตาง ๆ  ภัยพบิัติที่เกิด
จากการกระทาํระดับรัฐที่บคุคลผูนั้นเปนสมาชิกอยู เชน  การถูกคุกคามลวงละเมดิ  การถูกตัดสินลงโทษ
โดยไมผานกระบวนการยุติธรรม  เชน  การถูกละเมิดสิทธิ  การถูกอุม  ถูกฆาตัดตอน  โดยผูกระทําเปน
เจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับคําสั่งจากเจาหนาที่ของรัฐ   นอกจากนัน้ ยังมีภยัพิบัติที่เกิดจากภายนอก คือ 
จากการถูกครอบงําโดยทหารหรือตํารวจ ที่เขามาแทรกแซงหรือส่ังการในดนิแดนที่มีความออนแอกวา 
โดยการยกเหตุผลเร่ืองการพิทักษสันตภิาพมาเปนขออาง เชน การเขาไปตรวจคนโดยอางวามกีารผลิต
อาวุธนิวเคลยีร  การเขาไปใหความชวยเหลือในเรื่องการฟนฟูประเทศ  เปนตน  ซ่ึงลวนเปนภยัคุกคามตอ
ความมั่นคงสวนบุคคลของประชาชนในประเทศที่ถูกครอบงําแทรกแซง ดังมีกรณีปรากฏเรื่องการสง
หญิงชาวเกาหลีไปบําเรอกองทัพญ่ีปุนในสมัยสงครามญี่ปุน-เกาหลี  รวมทั้งกรณีเด็กหญิงอายุ   12  ขวบ 
ถูกรุมโทรมโดยทหารอเมรกิัน  3  นายในโอกินาวา เมื่อป ค.ศ. 1995  และรายงานการศึกษาทีช้ี่ชัดวามี      
ผูหญิงและเดก็ถูกลวงละเมิดทางเพศเปนจํานวนมากในบริเวณที่ตั้ง หรือฐานทัพของกองทหารตางชาติ  
รวมทั้งการกอการรายที่เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย อันเปนผลเนื่องมาจากการถูกครอบครอง
หรือแทรกแซงทางทหารของประเทศมหาอํานาจ 
   1.3) การรุกคืบและผลักดนัใหชนพื้นเมอืงกลายเปนคนชายขอบที่มคีวามเสี่ยง
สูง  การถูกยดึครองดินแดน  หรือถูกลิดรอนสิทธิในการปกครองตนเองและการตัดสินอนาคต  ทําให
มนุษยมีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงสูง  และมีแนวโนมที่จะขาดความมั่นคงอยางเรื้อรัง  อันเนื่องมาจาก
การสูญเสียดินแดนอันเปนทีอ่ยูอาศัยและทีท่ํากิน สูญเสียวัฒนธรรมการดํารงชีวิตตามแบบฉบับของ
ตนเอง  และสญูเสียสิทธิในการตัดสินใจกาํหนดอนาคตของตนและชมุชน 
  2) ความสัมพนัธกับแนวคิดดานประเด็นหญิงชาย  ประเด็นหญิงชายมผีลใหเกิดความไม
เทาเทียมกนัระหวางเพศ มผีลทําใหความไมมั่นคงของมนุษยและสวนบุคคลของสตรีเพศมีเพิ่มขึน้ในเรื่อง
สําคัญตอไปนี้ 
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   2.1) การตกเปนเหยื่อการคาที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม  ระบบเศรษฐกิจโลก
ที่เนนเสรีนิยมและวัตถุนยิม ทําใหผูหญิงและเดก็ที่ออนแอตกเปนเหยื่อการคาที่ผิดกฎหมายและผิด
ศีลธรรม  เชน  การลักลอบคามนุษยเพื่อเปนแรงงานในภาคการผลิต  และเปนวัตถุบาํบัดกิเลสของผูชายที่
มีอํานาจเหนือกวาในธุรกิจบนัเทิงตาง ๆ  โดยเฉพาะธุรกิจทางเพศ  ชองวางระหวางประเทศที่รํ่ารวยและ
ประเทศยากจนที่ถางกวางมากขึ้นมีผลใหเกิดการเพิ่มทวจีํานวน และความซับซอนใหแกการคาดังกลาว  
ปญหาความไมเทาเทียมกนัทางเพศอันเกดิจากการเลือกปฏิบัติ และขอจํากัดในโอกาสการถึงการพัฒนา
อันเนื่องจากความเชื่อและประเพณดีั้งเดิมเรื่องชายเปนใหญ มีผลซํ้าเติมความรุนแรงของภยัคุกคามใน
เร่ืองนี้ 
   2.2) ความออนแอในพลังสตรี  การขาดศักยภาพในการปกปองภัยคกุคามอัน
เนื่องมาจากสาเหตุทางชีวภาพของปจเจก และสาเหตดุานการรวมพลังของสตรีเพศ ทําใหอํานาจตอรอง
ของสตรีมีนอย ไมสามารถเอาชนะการถูกเอาเปรียบ และการกําหนดนโยบายที่มกีารเลือกปฏิบัติ อันทํา
ใหเกิดความไมเทาเทียมเปนธรรมระหวางบุรุษและสตรไีด  การกาวสูตําแหนงหนาที่ระดับสูงในภาค
การเมืองและการบริหารประเทศของสตรียังมีสัดสวนนอยกวาบุรุษมาก ทั้ง ๆ ที่สัดสวนในระดับลาง
ใกลเคียงกัน  การไมยอมรับความสามารถของสตรีวาเทาเทียมกับบุรุษแมในกลุมสตรีเองโดยรวมแลว มี
ผลตอการขจัดความไมเทาเทยีมกันทางเพศ  ซ่ึงสงผลถึงความไมมั่นคงของมนุษยทีเ่ปนสตรีดวย 
   2.3) ความดอยโอกาสของสตรี  ความไมเทาเทียมกนัในโอกาสที่จะไดรับการ
พัฒนาในดานตาง ๆ  มีสวนทําใหความเทาเทียมกนัระหวางเพศเปนไปไดยาก  การฉกฉวยประโยชนจาก
ความดอยโอกาสของสตรีทําใหเกิดความไมมั่นคงตอตัวสตรีเอง เชน ในกรณีที่มีเงนิจํากัด พอแมจะเลือก 
สงเสียลูกชายใหไดรับการศกึษามากกวาเพศหญิง  และในหลายกรณีลูกสาวตองเสียสละการเรียนของตน
เพื่อใหพี่นองผูชายไดเรียนตอไป  แมกระทั่งตองออกไปทํางานขายบริการเพื่อสงเสียพี่นองผูชายกม็ีกรณี
ปรากฏอยูเนือง ๆ ความดอยโอกาสดังกลาวทําใหสตรทีี่มีทางเลือกจาํกัดเหลานี้ฝนถึงการไปทํางานตาง 
ประเทศที่รํ่ารวยกวา  เพื่อใหไดเงนิมากพอที่จะยกระดบัสถานภาพของตนหรือของครอบครัว ซ่ึงถือเปน
ความรับผิดชอบของตน เนื่องจากไมสามารถจะหาเงนิไดมากเชนนัน้ในประเทศของตน  เปาหมายใน
ชีวิตดังกลาวทาํใหสตรีตกเปนเหยื่อการถูกลอลวงไปเปนโสเภณี  หรือหุนสวนการคาที่ผิดกฎหมายขาม
ชาติ อันมีผลตอความมั่นคงสวนบุคคลเปนจํานวนมาก 
  3) ความสัมพันธกับแนวคดิดานวัฒนธรรม แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลเพิ่มความไม
มั่นคงของมนุษยในโลกปจจุบันที่สําคัญมี  3  เร่ืองคือ 
   3.1) ความหลากหลายทางวฒันธรรม  เนื่องจากวัฒนธรรมคือส่ิงที่ครอบคลุม
ความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติตามความคิดความเชือ่นั้น ๆ  วัฒนธรรมจึงหลอหลอมใหมนษุยแตกตาง
กันไป  ความเจริญรุงเรอืงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม อาจมีผลทําใหคนสวนใหญเชื่อมั่นวาประเทศ 
ชาติของตนเกงกาจ กาวหนามากกวาประเทศอื่น ๆ  ทําใหเกิดความหลงตน และอาจเลยไปถึงการดูถูก
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หรือการมีอคติตอประเทศชาติอ่ืน ๆ ที่เจริญนอยกวา  ความสัมพันธระหวางประเทศในอดีตเชน การเคย
เปนผูแพที่สูญเสีย หรือผูชนะที่สามารถยึดครองดินแดนได มีสวนเพิ่มอคติดังกลาวใหมากขึ้นไดโดยขาด
การสํานึกรับรูในสถานการณปจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไป  ความรูสึกเหนือกวาทางวัฒนธรรมอาจมีพื้นที่
กวางขวางไปจากประเทศชาติ  กลายเปนกลุมที่เกาะกันอยางหลวม ๆ ดวยมีความเชื่อและวถีิชีวิตที่
ใกลเคียงกัน เชน กลุมตะวนัตก และกลุมตะวนัออก  กลุมชาติยุโรป-อเมริกาและกลุมชาติอาฟริกา-เอเชีย  
หรือกลุมอิสลามและไมใชอิสลาม  เปนตน  การรวบรวมกลุมวัฒนธรรมที่ใกลเคียงเขาดวยกัน ทําใหเกิด
พลังตอรองระหวางกลุมสูงยิ่งขึ้น  และเมือ่กลุมดังกลาวมีความขัดแยงกันสูง ยอมมแีนวโนมสูงที่จะเกิด
การปะทะตอสูกันทุกรูปแบบ ทั้งในการตอสูทําลายลางกันทางเศรษฐกิจ  ทางสังคมจิตวิทยา  ทางการใช
กําลัง  ไมวาจะเปนรูปแบบของสงคราม หรือนอกรูปแบบ  เชน  การกอการราย  ซ่ึงนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น  
เพราะไดผลสูงกวา  แตส่ิงทั้งหลายเหลานี้ก็ลวนเปนภยัคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยทั้งสิ้น  เพราะ
กอใหเกิดความระแวงและความกลัว  โดยเฉพาะการสงครามทั้งในและนอกรูปแบบ  อันมีผลทั้งทางตรง
คือผูถูกกระทําในสงคราม และทางออม เชน การตองอพยพโยกยายกันไปอาศัยในดินแดนที่ปลอดภยักวา
แมในตางแดน  กลายเปนผูล้ีภัยสงครามซึ่งเปนกลุมเสี่ยงตอความมั่นคงในทุกดานสูง 
   3.2)  ความหลงใหลทางโลกวัตถุจนลืมโลกวิญญาณ  โลกวัตถุคือโลกแหงกเิลส
ตัณหาอันไมมทีี่ส้ินสุด  และมีส่ิงเยายวนใหคนหลงติดอยางมากมาย  โลกที่ยั่งยืนคือโลกที่สามารถสราง
ความมั่นคงปลอดภัยใหแกมนุษยไดนัน้ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการสรางสมดุลระหวางพลังทางโลกและพลัง
ทางจิตวิญญาณ  อันรวมถึงพลังในการควบคุมกิเลสและการสรางศีลธรรมจริยธรรมเพื่อความอยูรอดของ
มวลมนุษยในอนาคตดวย  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนตางศาสนา  และการแสวงหาจดุรวมของ
ศาสนาตาง ๆ ในการสรางพลังจิตวิญญาณเพื่อถวงดลุพลังทางโลกจึงเปนเรื่องจําเปนยิ่งเพื่อปองกันภยั
คุกคามตอความมั่นคงของมนุษยในโลกอนาคต 
   3.3) ความกาวลํ้าทางเทคโนโลยี  ความกาวหนาอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี
นับตั้งแตยุคขอมูลขาวสาร มีผลใหเกิดนวตักรรมตาง ๆ ที่มีผลตอความมั่นคงของมนุษยในดานตาง ๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีทีข่าดการเตรียมพรองที่จะรับมือกับนวัตกรรมดังกลาว  ตวัอยางเชน  การตัดตอ
พันธุกรรม  อันกาวไปถึงการทําโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซ่ึงคงจะไปถึงมนุษยดวยในไมชา  การสราง
หุนยนตมาเพือ่ทํางานเสี่ยงตาง ๆ  แทนมนุษย  ซ่ึงอาจจะกาวไปถึงการทํางานปกติแทนมนุษย อันจะมีผล
ใหเกิดการวางงานขนานใหญ  รวมทั้งปญญาประดิษฐที่ใชเครื่องจักรกลคิดงานใหญ ๆ แทนมนษุย  ซ่ึง
อาจจะกาวลํ้าเกินความสามารถในการควบคุมของมนุษยใหอยูในกรอบที่ถูกตองเหมาะสมได เหลานี้ลวน
แลวแตเปนสิ่งที่ทาทายความมั่นคงของมนุษยในอนาคตอันใกลอยางมาก 
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา  ความมัน่คงสวนบุคคล หมายถึง  การปลอดจากความกลัว และภัย
คุกคามที่มีผลตอความเปนอยูของมนุษยทัง้ดานรางกาย จิตใจ ความเชื่อมั่น และศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษย  ซ่ึงความมั่นคงนี้อาจสรางขึ้นไดโดยการปองกันมใิหถูกคุกคาม  ดวยการสรางความรู ความเขาใจ
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ถึงสาเหตุที่มาของสิ่งคุกคามเหลานี้ และการสรางมาตรการหรือกลไกปองกันมิใหส่ิงดังกลาวเกิดขึน้  โดย
มีระบบการเฝาระวัง การเตือนภัย รวมทั้งการดําเนินการเพื่อขจัดหรือแกไขปญหาใหเกิดความสูญเสยีนอย
ที่สุด รวมทั้งการฟนฟูสภาพใหพนจากความเสียหายหลังเกิดปญหาแลว  โดยกระบวนการดังกลาวอาจ
ดําเนินการโดยภาครัฐ  หรือภาคสวนอื่นที่ไมใชรัฐ  เชน  ภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเปนสถานประกอบการเอง  
หรือโดยผูเผชิญภัยพิบัตซ่ึิงอาจรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเพิม่พลังตอรองใหเกิดการปองกันหรือแกไขปญหา  
เชน  สหภาพแรงงาน  หรือกลุมผูรวมวิชาชีพเดียวกนัที่รวมตัวกันเปนชมรมหรือสมาคม  หรือประชาชน
ทั่วไปก็อาจรวมตัวกันเพื่อเรียกรอง หรือพทิักษปองกนัภยัในรูปขององคกรประชาชน หรือประชาสังคมก็
ได  ในขณะที่สังคมปจจุบันกําลังเผชิญกบัสภาวการณที่ลดทอนคุณคาของความเปนมนุษยอยางคอนขาง
รุนแรง  โดยเฉพาะในดานความสมัพันธระหวางมนุษยดวยกัน  และความสัมพันธระหวางรัฐตอมนุษย  
ดังนั้น  ความครอบคลุมเรื่องความมั่นคงสวนบุคคลของมนุษยจึงมีขอบเขตกวางขวาง  และเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา  จําเปนที่จะตองติดตามศึกษาใหทราบสาเหตุ  ความเปนมาที่แทจริง  เพื่อการวางมาตรการ
ปองกันและแกไขไดอยางถูกตอง  ไมใหเกิดผลกระทบเชื่อมโยงถึงความมั่นคงดานอืน่ ๆ 
  3.7.1.2  องคประกอบของความมั่นคงสวนบุคคล 
  เพื่อใหความมัน่คงสวนบคุคลอยูภายในกรอบที่วางไวในบทที่ 2  ของรายงานฉบับนี้  จึง
ขอสรุปความมั่นคงสวนบุคคลใหอยูใน  4  องคประกอบคือ  (1) ความมั่นคงจากการปลอดจากภยัคุกคาม
โดยมนุษย  (2)  ความมั่นคงจากการปลอดจากภยัคุกคามในการประกอบอาชีพ  (3)  ความมั่นคงจากการ
ปลอดจากภยัคกุคามโดยรัฐ  และ  (4)  ความมั่นคงจากการปลอดจากภยัคุกคามอื่น ๆ 
  1) ความมั่นคงจากการปลอดจากภัยคกุคามโดยมนษุย  แบงไดเปน  2  ดานคือ  การ
ปลอดจากภยัคกุคามอันเปนการกระทําของมนุษยเชน  อาชญากรรมทุกประเภท ทกุระดับ  จากการปลอด
จากภยัคุกคามจากการกระทาํที่เปนขบวนการ เชน ขบวนการคาแรงงาน  คาเดก็  คาหญิงเพื่อประเวณี เปน
ตน  
  2) ความมัน่คงจากการปลอดจากภัยคกุคามในการประกอบอาชีพ  อันไดแก  การปลอด
จากอุบัติเหตุในการทํางาน 
  3)  ความมั่นคงจากการปลอดจากภัยคุกคามโดยรัฐ  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  อันไดแก  
การปลอดจากการถูกกลั่นแกลงลงโทษโดยรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยไมผานกระบวนการยตุิธรรม  
เชน การถูกจบักุมคุมขัง  ถูกยัดเยยีดขอหา  ถูกจับตาย  ถูกวิสามัญฆาตกรรม  ถูกอุมไปฆา  ไมใหไดรับ
การประกันตน  และรวมถึงการถูกคุกคามโดยรัฐอื่น ๆ  เชน  การเสียชีวิตหรือหายสาบสูญจากการกอการ
ราย  หรือการสืบราชการลับของตางชาติ 
  4) ความมัน่คงจากการปลอดจากภยัคุกคามอื่น ๆ  ภัยคกุคามอื่น ๆ มีทัง้ที่มนุษยสามารถ
ปองกันไดและไมได ไดแก  อุบัติภยั เชน ไฟไหม ตกึถลม เหมืองยุบ บานพัง  หรือภัยธรรมชาติ เชน 
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ฟาผา แผนดนิไหว วาตภัย อุทกภัย ทุกขภิกภยั  หรืออุบัติเหตุตาง ๆ ซ่ึงสาเหตุใหญไดแก อุบัติเหตุ
การจราจร 
  3.7.1.3  ความมั่นคงสวนบุคคลในประเทศไทย   
  ในที่นี้จะนําเสนอใน 2 ประเด็นคือ (1) ความเปนมา และ (2) การตอกย้ําโดยรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 

1) ความเปนมาความมั่นคงสวนบุคคลในประเทศไทย     
  ความมั่นคงสวนบุคคลในประเทศไทยเกิดจากแนวคิดสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน ซ่ึง
ประชาคมโลกไดพยายามสรางมาตรฐานรวมกัน เพื่อเปนหลักประกันใหประชาชนทุกคนไดรับการ
ปกปองและคุมครองโดยถวนหนา  และถือเปนปณิธานสูงสุดที่ประชาชนในโลกปรารถนาใหบงัเกิด ทั้ง
ในระดบัประเทศและระดับระหวางประเทศ  ประสบการณอันเลวรายที่เกดิขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2  
ที่ไดนําความหายนะมาสูชีวติและทรัพยสินของประชาชนหลายประเทศทั่วโลก เชน  การฆาลางเผาพันธุ
ชาวยวิ  การย่ํายีสิทธิสตรี  เด็ก  เปนปจจัยผลักดนัใหเกิดการกอตัง้สหประชาชาติขึ้นในป พ.ศ. 2487  
จากนั้นไดมกีารกําหนดหลักเกณฑเปนลายลักษณอักษรขึน้  โดยไดจัดทํายกรางเอกสารสหประชาชาติ
เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนขึน้ในป พ.ศ. 2490  และไดนาํเสนอใหสมัชชาสหประชาชาติลง
มติยอมรับและประกาศเปนปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2491  ซ่ึง
ประเทศไทยกไ็ดรวมลงนามรับรองดวย 
  สาระสําคัญของปฏิญญาวาดวยสิทธิมนษุยชน และสนธิสัญญาที่สําคัญ  4  ฉบับ  
  1.1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  
  คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน (กปส.), 2540  ไดสรุปสาระสําคัญ
ของปฏิญญาสากลวาสิทธิมนุษยชนไวดังนี้ 
   (1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวยขอความ  30  ขอ มีเนื้อหา
แบงเปน  4 สวน 
   สวนแรก ปรากฏในคําปรารภ ขอ 1 ขอ 2 ของปฏิญญา กลาวถึงหลักการสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชนที่วา มนษุยมีสิทธิติดตวัมาแตเกิด มนุษยมีศกัดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน  ดังนั้น จึงหาม
เลือกปฏิบัติตอมนุษยและควรปฏิบัติตอกนัเสมือเปนพีน่อง สิทธิมนุษยชนนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถโอน
ใหแกกนัได  จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลทุกประเทศที่จะสรางหลักประกนัแกทุกชวีิตดวยการเคารพ
หลักการของสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้ เพื่อใหสิทธิมนุษยชนเปนมาตรฐานรวมกนัสําหรับการ
ปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคม ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ อันจะเปนพื้นฐานแหงเสรีภาพ ความ
ยุติธรรม และสันติภาพในโลก 
   สวนที่สอง  กลาวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political 
Rights)  สิทธิดังกลาวเริ่มตั้งแต ขอ 3 ถึง ขอ 21 ประกอบดวย สิทธิในชีวิต  เสรีภาพความมั่นคงในชีวิต  
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สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  เสรีภาพในความเปนสวนตัว  เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็  การ
แสดงออก  เสรีภาพสื่อมวลชน  เสรีภาพในการชุมนุม  การสมาคมรวมกลุม  และสิทธิในการมีสวนรวม
ทางการเมือง  และการเขาถึงบริการสาธารณะ 
   สวนที่สาม  กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม (Economic 
Social and Cultural Rights) สิทธิดังกลาวเริ่มตั้งแต ขอ 22 ถึง ขอ 27 ไดแก สิทธิในการเขาถึงทรัพยากร
ของรัฐ  และไดรับผลทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง  สิทธิในการศึกษา  
สิทธิในดานแรงงาน  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ  สิทธิในสวัสดิการสงัคม  การคุมครองแม
และเดก็  สิทธิในการไดรับความคุมครองทางวัฒนธรรม  ศิลปะ  ลิขสิทธิ์  และสิทธิบัตร 
   สวนที่ส่ี   กลาวถึงหนาที่ของบุคคล สังคม และรัฐ โดยการที่จะตองดําเนินการ
สรางหลักประกันใหมีการคุมครองสิทธิที่ปรากฎในปฏญิญานี้ใหไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง  หามรัฐ
กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจํากัดสิทธิของบุคคลมิใหใชสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
สังคม และโลก สิทธิเหลานีป้รากฏอยูในขอ 28 ถึงขอ 30 
  1.2) สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ 4 ฉบับ 
   แมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะถือเปนมาตรฐานขั้นต่ําของสิทธิ
มนุษยชนที่ไดรับการยอมรับทั่วไปก็ตาม  แตขอจํากดัของปฏิญญาฯ ก็คือ  การเปนเพียงคําประกาศที่ไมมี
สภาพบังคับเปนกฎหมายซึ่งหมายความวาประเทศใดในโลกนี้อาจเหน็ดวยหรือไมเหน็ดวยกับคําประกาศ 
30 ขอในปฏิญญาสากลก็ได  ซ่ึงหากมกีารละเมิดหลักการตามที่ปรากฏในปฏิญญาก็ไมมีผลลงโทษรัฐที่
ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนแตประการใด 
   สหประชาชาตจิึงไดริเร่ิมใหมีการจัดทําหลักการของสิทธิมนุษยชนใหอยูในรูป
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (ในที่นี้ขอใชคํารวมวา สนธิสัญญา)  เพื่อใหมีสภาพบังคับ
สําหรับประเทศที่ตองการผูกพันตนตามสนธิสัญญานั้น  
   ในที่นี้มกีฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  
4  ฉบับ  ที่ถือเปนหลักในการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน ไดแก 

1. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights หรือ 
ICESCR) 

2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) 

3. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women หรือ CEDAW) 
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4. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็ (Convention on the Rights of the Child หรือ  
CRC) 

   สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนหลัก  4  ฉบับดงักลาว  แตละฉบับมีสวนทีสํ่าคัญอีก
สวนหนึ่ง  นอกจากหลักการในการคุมครองสิทธิมนุษยชน  พนัธกรณีของรัฐภาคีเพื่อดําเนนิการให
เปนไปตามขอบทตาง ๆ ที่ปรากฏในกตกิาหรืออนุสัญญานั้นแลว  ยังบรรจุใหมีกลไกในการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนไวดวย  กลไกดังกลาวอยูในรูปของคณะกรรมการประจําสนธิสัญญานั้น  คณะกรรมการประจํา
สนธิสัญญาแตละฉบับทําหนาที่สอดสอง  ดูแล  ตรวจสอบรายงานการละเมิดสทิธิมนุษยชน และ
ตรวจสอบรายงานการดําเนนิการของรัฐภาคีใหเปนไปตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ระบุไวในสนธิสัญญานั้น 
ไดแก 

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights Committee  ตั้งขึ้นตาม
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

2. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรือ Economic 
Social and Cultural Rights Committee  เปนคณะกรรมการที่มิไดตั้งขึ้น
ตาม  ICESCR  โดยตรง  แตเปนไปตามมตขิองคณะมนตรีเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  (Economic Social and Cultural Council หรือ ECOSOC) 
ของสหประชาชาติ เมื่อป 2528  ใหมฐีานะเปนหนวยงานในเครือ  
ECOSOC  มีความเปนอิสระ และมไิดเปนตวัแทนของรัฐภาคีในกติกา  
ดวยเหตนุี้สถานภาพของคณะกรรมการจึงแตกตางจากคณะกรรมการที่
กอตั้งขึ้นภายใตสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อีก 3 ฉบับ 

3. คณะกรรมการวาดวยการขจดัการเลือกปฏิบัติตอสตรี หรือ Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดย 
CEDAW 

4. คณะกรรมการวาดวยสิทธิเดก็ หรือ Committee on the Rights of the Child 
ตั้งขึ้นตาม CRC 

  เนื่องจากประเทศไทยไดใหสัตยาบันปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนตั้งแตป 2491  
ในฐานะที่เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ  โดยประเทศสมาชิกตางมีเจตจํานงประการสําคัญวา  การ
คุมครองสิทธิมนุษยชนอยางมีประสิทธิภาพเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะกอใหเกดิสันตภิาพในประเทศสมาชิก 
และความมัน่คงปลอดภัยของมวลมนุษยในประเทศเหลานั้น  ดังนัน้ ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณีที่จะตอง
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาตาง ๆ เชน กฎบตัรสหประชาชาติ  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ตลอดจนกตกิาระหวาง
ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ฯลฯ 
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  2)การตอกย้ําความมั่นคงสวนบุคคลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
  สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชน และกฎหมายสิทธิมนุษยชนสาํคัญ  
4  ฉบับขางตน  ไดถูกนํามาบรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  อันแสดงถึงเจตจํานงอันแนวแนในเรื่อง
นี้  โดยรวบรวมไวในหมวด 3 : สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26-65)  ประกอบดวย
สาระสําคัญไดแก  ขอบเขตการใชอํานาจของรัฐ และหลักประกันที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ
และการคุมครองใหมีสิทธิเสรีภาพเทาเทยีมกัน โดยไมคาํนึงถึงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง  เชน  ในชวีิตและรางกาย ในความเปนอยูสวนตัว ในเคหะสถาน การเดินทางและการเลือก
ถ่ินที่อยู การถือศาสนาและการปฏิบัติตามพิธีกรรม การแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ การรวมตัวในรูปแบบตาง ๆ  สิทธิในทรัพยสินและการประกอบกจิการ  การรับบริการ  
การศึกษาอบรม  การไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและการมีสวนรวมในการบํารุงรักษา ใน
การพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ  การเสนอเรื่องราวรองทุกขและฟองรองหนวยงานของรัฐ  และการ
ตอตานการกระทําใด ๆ ที่ไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ เปนตน  ดังนั้น จึงสรุปไดวา 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดหลักประกันความมั่นคงของประชาชนไดอยางสอดคลองกับหลักสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาต ิอันเปนระดับสากล 
  และเพื่อใหมีการดําเนินงานปองกันคุมครอง และตรวจสอบดูแลมิใหมีการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นเปน
องคกรอิสระ เพื่อทําหนาทีสํ่าคัญคือ ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือ
หนวยงานทีก่ระทํา หรือละเลยการกระทําดงักลาว เพื่อดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการ
ตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป  รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสงเสริมการศึกษา วิจยั 
เพื่อเผยแพรสิทธิมนุษยชน และรวมมือประสานงานกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในดานนี ้
  ในดานการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สามารถทําไดโดย (1) 
คณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขกรณีที่มีการกระทําหรือละเลยการกระทาํ อัน
เปนการละเมดิสิทธิมนุษยชนที่มิใชเปนการฟองรองคดีอยูในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคําสั่งเด็ดขาด
แลว  (2) ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิยื่นคํารองเปนหนังสือตอคณะกรรมการโดยผูนั้นเอง หรือผูทํา
การแทน แจงการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือรองเรียนดวย
วาจาตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด  (3)  ในกรณทีี่มีการรองเรียนจากผูถูกละเมิดสทิธิมนุษยชนตอ
องคการเอกชนดานสิทธิมนษุยชน หรือในกรณีที่ปรากฏแกองคกรดังกลาววามีการกระทํา หรือละเลยการ
กระทํา อันเปนการละเมินสทิธิมนุษยชน เมื่อองคกรดังกลาวไดพิจารณาเบื้องตนแลวเหน็วากรณีมมีูล ก็
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อาจเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนดําเนินการตอไปได  (4) ผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถ
นําคดีขึ้นฟองรองศาลไดเหมือนคดีทั่วไปตามแตสิทธิที่ถูกลิดรอน เชน ถาทางรางก็ฟองศาลอาญา  ทาง
ลิขสิทธิ์ก็นําคดีสูศาลทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ เปนตน  โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไมมีอํานาจใน
การลงโทษผูละเมิด เพียงแตแจงใหผูกระทาํละเมิดไดทราบวาสิ่งที่กระทําไปนั้นละเมดิตอผูอ่ืน 
  เนื่องจากจุดออนของคณะกรรมการดังกลาวคือ ไมมีอํานาจใหคุณใหโทษ  เปนเพยีงผู
ตรวจสอบและรายงานมูลความผิด รวมทัง้เสนอมาตรการแกไข  หากไมมีการดําเนนิการ คณะกรรมการฯ 
ก็สามารถรายงานตอรัฐสภาเพื่อใหดําเนนิการตอไป  ดังนั้น รายงานและขอเสนอของคณะกรรมการฯ จึง
มักจะถูกเพิกเฉยและประวิงเวลาไวไมดําเนินการใด ๆ เสียเปนสวนใหญ  เชน  เมือ่  22 ธันวาคม 2545  
คณะกรรมการฯ ไดออกแถลงการณวิงวอนขอรองใหมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหปรากฏเกี่ยวกบักรณีเหตุการณรุนแรงอันสบืเนื่องมาจากการวางทอกาซไทย-มาเลเซีย ที่
อําเภอหาดใหญ จ.สงขลา  ในคืนวันที่ 20 ธันวาคม 2545 นั้น  โดยเตอืนใหรัฐบาลรบัผิดชอบที่จะระงับ
ยับยั้งพฤตกิรรมดังกลาว เพื่อไมใหเกิดการเขาใจวารัฐบาลสมยอมรวมรูที่จะสยบสิทธิของประชาชนใน
อันที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมืองในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการฉอฉล ทุจริตคอรัปชนั
ในโครงการใหญ ๆ ของรัฐ อันจะนําไปสูแกนรวมของเผด็จการอันชัว่รายไปโดยปรยิาย ซ่ึงอาจจะลุกลาม
กลายเปนวิกฤตลมลางรัฐธรรมนูญได  แตรัฐบาลก็มิไดปฏิบัติตามคําขอรองอันนี้อยางจริงจัง  จนกระทั่ง
เกิดเหตุการณทํานองเดียวกนันี้แตรายแรงยิ่งกวาขึ้นในกรณีกรือเซะ เดือนมิถุนายน 2547  และกรณีตาก
ใบในเดือนตุลาคมปเดียวกันอีก  การไมปฏิบัติตามคําขอรองของคณะกรรมการฯ โดยรัฐบาลที่มีอํานาจ
เขมแข็ง รวมทั้งความขัดแยงระหวางบุคคลสําคัญในหนวยงานนี้เอง ก็มีผลใหเกดิความเสื่อมศรัทธาจาก
ประชาชนเปนอยางมาก  อันนาจะเปนผลตอการดําเนินการและการใหความรวมมือของประชาชนตอ
หนวยงานนี้ในอนาคตอันใกลนี้ดวย 
  ขอเสนอบางประการของคณะกรรมการปฏิรูปสหประชาชาติ (มติชนรายวัน, 3 ธันวาคม 
2547 : 2) เกีย่วกับ 
  1. เปลี่ยนหลักการจากการไมเขาไปแทรกแซงในกจิการภายในประเทศสมาชิก เปนให
เขาไปแทรกแซงได ถารัฐบาลนั้นลมเหลวในการปกปองประชาชนของตนเอง  ซ่ึงรวมถึงเมื่อเกิดภยัพิบัติ
ตาง ๆ เชน ภัยอดอยาก หรือเปนที่ซองสุมกอเกิดกลุมกอการราย  หรือกลุมกอการรายมีอาวุธนวิเคลียรใน
ครอบครอง 
  2. การตรีความ  “การคุกคาม”  ซ่ึงเดิมจํากัดแค  “สงคราม”  ใหหมายรวมถึง วิบตัิภัย
ทางดานอื่นดวย เชน สังคม ส่ิงแวดลอม การแพทย โดยไมมีการแบงลําดับชั้นความสําคัญ แตถือวาภยั
คุกคามทั้งหมดเปนเรื่องเดยีวตอเนื่องกัน 
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  3. การตีความ “การกอการราย”  วาเปนการกระทําที่  “จงใจเปนอันตรายตอชีวิตและ
รางกายประชาชน หรือผูที่ไมยุงเกีย่วกบัการสูรบ”  เพื่อขจดัขอถกเถียงทีม่ีมาตลอดระหวางคําวา 
“ผูกอการราย”  กับ  “นักรบที่ตอสูเพื่อเสรีภาพ” 
  ขอเสนอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนเสมือนดาบสองคม  โดยเฉพาะเรื่องการ
แทรกแซง และเรื่องการกอการราย  หากไมไดกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนที่เหมาะสม และสามารถ
นํามาใชไดจริงอยางทันทวงทีเอาไว เพราะสิ่งเหลานี้สามารถยกมาเปนขออางไดงาย โดยเฉพาะจากผูมี
อํานาจมากกวา  นอกจากนัน้การหาผูตัดสินที่ปราศจากอคติจริง ๆ ก็เปนเรื่องยากยิ่งรวมกับการงมเข็มใน
มหาสมุทร 
 
 3.7.2 สถานการณความมั่นคงสวนบุคคล 
  ทางดานสถานการณความมัน่คงสถิติที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงประจักษไดดังนี ้
  3.7.2.1 ผูตองขังเพิ่มมากขึน้ 
  จากขอมูลของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุตธิรรม พบวา ในป 2536 มีผูตองขังรวม90,307 
ราย และเพิ่มสูงขึ้นในป พ.ศ.2545 มีผูตองขัง 243,327 ราย และที่นาสนใจคือป พ.ศ.2536 มีสัดสวน
ผูตองขังระหวางชายหญิงเปน 12.31 : 1 และ สัดสวนไดเปลี่ยนไปเปน 4.06 : 1 หรือ สัดสวนผูตองขัง
ผูชายลดลงและสัดสวนผูตองขังหญิงเพิ่มขึน้ 
  3.7.2.2 ผูเสียชวิีตจากการชุมนุมประทวงเพิม่ขึ้นรุนแรง 
  กรณีเหตุสลายกลุมผูชุมนุมหนา สภ.อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ที่
ทําใหมีผูเสียชีวิตในทีเ่กิดเหตุ 7 ศพ และผูเสียชีวติระหวางถกูขนยายขึ้นรถไปยงัคายอิงคยุทธบริหาร      
อ.หนองจิก จ.ปตตาน ี อีก 78 ศพ  ซ่ึงสะทอนใหเหน็ถึงความไรประสิทธิภาพในการจัดการกบัปญหา
ความขัดแยง และตอกย้ําความขัดแยงใหรุนแรงขึ้น 
  3.7.2.3 สถานภาพอาชญากรรมรุนแรง 
  จากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2545 ช้ีวา มีคดีอุกฉกรรจและสะเทือน
ขวัญ ที่ไดรับแจงจําแนกเปน ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 4,538 ราย ปลนทรัพย 941 ราย ชิงทรัพย 2,100 ราย 
ลักพาเรียกคาไถ 18 ราย และ วางเพลิง 341 ราย และในสวนที่สามารถติดตามจับกุมไดนอยกวามาก 
จําแนกเปนการจับกุมคดีฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 1,729 ราย จับกุมคดีปลนทรัพย 536 ราย จับกุมคดีชิงทรัพย 
1,051 ราย จับกุมคดีลักพาเรยีกคาไถ 14 ราย และ จับกุมคดีวางเพลิง 186 ราย 
  3.7.2.4 การโจรกรรมพุงสูง 
  จากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2545 ช้ีวามีคดีโจรกรรมรถจักรยานยนตถึง 
19,499 รายจับกุมได 3,487 ราย  คดีโจรกรรมรถยนตถึง 3,270 รายจับกุมได 302 ราย คดีโจรกรรมโค-
กระบือ 376 รายจับกุมได 118 ราย   
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  3.7.2.4 การฉอโกงและยักยอกทรัพย 
  จากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2545 ช้ีวาไดรับแจงเรื่องการฉอโกง 7,194 
ราย จับกุมได 2,304 ราย การยักยอกทรัพย 17,453 รายจับกุมได 5,221 ราย 
  3.7.2.5 การตายจากอุบัติเหต ุ
  จากขอมูลของสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ช้ีวา ป พ.ศ.
2545 มีผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุการนสง 13,438 ราย การพลัดตก 849 ราย อุบัติเหตุทางน้ํา 4,218 ราย การ
สําลักควันและไฟลวก 220 ราย การสัมผัสสิ่งมีพิษ 112 ราย 
  3.7.2.5 การฆาตัวตายเพิ่มสูงขึ้น  
  จากขอมูลของสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ช้ีวา ป พ.ศ.
2541 มีผูทํารายตัวเองจนเสยีชีวิต 4,964 รายหรือแสนละ 8.1 สวนป พ.ศ.2545 มีผูทํารายตัวเองจนเสียชีวิต 
3,332 รายหรือแสนละ 5.3 
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3.8 ความมัน่คงดานครอบครัว 
  ความเปนครอบครัว (Family) มีหลายนยัยะดวยกัน เชน ทางชีววิทยามีความหมายถึง 
กลุมคนที่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิต ทางดานเศรษฐศาสตรคือ กลุมคนที่ใชจายเงินจากงบประมาณ
เดียวกัน  ทางกฎหมายหมายถึงการจดทะเบียนสมรสกัน  ทางสังคมศาสตรหมายถึง กลุมคนที่อยูรวม
เคหะสถานเดยีวกัน  มีปฏิสัมพันธ  และสนใจทกุขสุขซึ่งกันและกัน  อยางไรก็ดี ครอบครัวกับชีวติสมรส
จะมีความหมายใกลเคยีงกัน 
 
 3.8.1 ประเด็นความมั่นคงดานครอบครัว 
  3.8.1.1 ความสําคัญของครอบครัว 
  ครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกทางสังคมซึ่งเปนกลุมปฐมภูมิ เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ
ตามความจําเปนในการดํารงอยูของมนุษย ทุกคนเกดิและเจริญเติบโตในครอบครัวซ่ึงจัดไดวา เปนหนวย
ยอยเล็กที่สุดของสังคม  เปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีความสัมพันธในทางสายโลหติหรือทางการสมรส 
ครอบครัวจึงเปนจุดกาํเนิดของการเลี้ยงด ู และหลอหลอมใหสมาชิกปฏิบัติตามกรอบของวฒันธรรม 
คานิยมของสังคม  ความสําคัญของครอบครัวก็คือ เปนสถาบันแหงแรกที่ชวยกําหนดมาตรฐานพฤติกรรม
และเสริมสรางบุคลิกภาพใหแกสมาชิก ซ่ึงเปนกระบวนการที่มีลักษณะเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา โดย
ปรับใหสอดคลองกับสถานการณ เพื่อมใิหมีการเสียระเบียบหรือเกดิความขัดแยงในครอบครัว อยางไรก็
ตามในความเปนจริง ชีวิตครอบครัวยอมประสบทั้งความสุขและความทุกขผสมผสานกัน 
  ความสําคัญของครอบครัวพิจารณาจาก  3  มิติ คือ  ดานเศรษฐกิจ  ดานการเมืองการ   
ปกครอง  และดานสังคมวัฒนธรรม 
  1) ดานเศรษฐกิจ 
  สมาชิกในครอบครัวสามารถเปนผูผลิตและผูบริโภคในเวลาเดียวกนัได ในฐานะเปน
ผูผลิต ไมวาจะเปนผูใชแรงงาน ผูประกอบ ผูลงทุน ถาไดผานการขัดเกลาจากครอบครัว  ปลูกฝงนิสัยรัก
การทํางาน มคีวามรับผิดชอบ และความซื่อสัตยตอวิชาชีพ หรืออาชีพของตน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
มีวินยัในตนเอง  ผูนั้นก็จะเปนผูผลิตในเชงิเศรษฐกิจที่มีคณุภาพ 
  ในฐานะผูบริโภค ถาไดรับการอบรมขัดเกลาใหเปนผูบริโภคที่มีคุณภาพ คือมีความรูใน
การเลือกสรรบริโภคอยางมปีระโยชน ประหยดัและปลอดภัย ไมวาจะเปนสนิคาหรือบริการก็ตาม ยอม   
รูจักใชจายอยางมีเหตุผล ประมาณตนรูจักความพอดแีละพอเพยีง การที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเปน
ผูผลิตและผูบริโภคที่มีคุณภาพ ยอมเปนพลังพื้นฐานในการสรางเศรษฐกิจสวนรวมตอไป 
  2)  ดานการเมอืงการปกครอง 
  หากสมาชิกในครอบครัวไดรับการปลูกฝง และสั่งสมทักษะทางการเมือง ใหรูถึงการอยู
รวมกันอยางมกีติกา รูจกับทบาทหนาที่รับผิดชอบของตนเอง มีความเอื้ออาทรตอกัน  มีกระบวนการ    
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ตัดสินใจรวมกัน เด็กกจ็ะมีโอกาสที่จะเรียนรูการดํารงชีวิตอยางมคีวามรับผิดชอบ อยูรวมกันใน
ครอบครัวดวยความรัก ความเขาใจมีเหตุผล เคารพในสทิธิซ่ึงกันและกัน รูจกัอภยักนั ส่ิงเหลานี้ลวนเปน
การสรางทักษะของการเมืองการปกครองในครอบครัว อันจะเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามครรลอง
ประชาธิปไตยตอไป 
  3) ดานสังคมและวัฒนธรรม 
  ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐาน ทําหนาที่หลอหลอมความเปนมนุษยดวยการเลี้ยงดูอบรม
ใหการศกึษาแกเด็ก ใหมีพัฒนาการรอบดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมตามวัย นอกจากนี้ ครอบครัวยังเปนสถาบันที่ส่ังสมขัดเกลาเด็กใหมีการเรียนรูเชิงสังคมให 
เติบโตเปนคนมีคุณธรรม ไมเบียดเบยีนผูอ่ืน ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน มีจิตใจเอื้ออาทร มีจิตสํานึกสาธารณะ 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางสันติสุข การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของหัวหนาครอบครัว รวมถึง
การถายทอดความรูประสบการณนับเปนการเรียนรูที่ดียิ่งสําหรับเด็ก ดงันั้นจึงกลาวไดวา ครอบครัวเปน
สถาบันสังคมที่สามารถถายทอดวัฒนธรรม อันหมายถึง ชีวิตความเปนอยู ตลอดจนระบบวิธีคิด และการ
ใหคุณคาของสรรพสิ่งแกบุคคล เปนผลใหไดประชากรที่มีคุณภาพ คณุธรรม และวฒันธรรมที่ดีงาม ซ่ึง
จะเปนพื้นฐานในการสรางสังคมที่นาอยูตอไป 
  3.8.1.2 ชนิดของครอบครัว   

จําแนกตามโครงสรางครอบครัว ได 3 ประเภทดังนี ้
  1) ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ไดแก ครอบครัวพอแมลูกซึ่งมีที่อยูอาศัยตามลาํพัง
ตนเอง หาเลี้ยงครอบครัวดวยตนเอง ครอบครัวสวนใหญในซีกโลกตาง ๆ สมัยปจจุบันนี้มีลักษณะเปน
ครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงรูปแบบของครอบครัวเดี่ยวมีอยู  2  รูปแบบ คือ 
   1.1) ครอบครัวเดีย่ว ชายเปนหัวหนาครอบครัว (Patriarchal)  ครอบครัวชนิดนี้
ผูชายซ่ึงเปนหวัหนาครอบครัวมีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาของครอบครัว และอาํนาจการตัดสนิใจอยูที่ 
ผูชาย 
   1.2) ครอบครัวเดีย่ว หญิงเปนหัวหนาครอบครัว (Matriarchal)  ครอบครัวชนิด
นี้ผูหญิงเปนใหญและมีอํานาจตัดสินใจปญหาตาง ๆ ของครอบครัว รวมทั้งมีหนาที่รับผิดชอบเศรษฐกิจ
ของครอบครัวดวย 
  2) ครอบครัวขยาย (Extended family) คือลักษณะครอบครัวในประเทศตะวันออก
สวนมาก  ลักษณะของครอบครัวชนิดนีก้ลุมญาติพี่นองจะอยูรวมกนัอยางใกลชิด   แมจะมีครอบครัวใหม
แลวกย็ังอยูรวมกัน   แบงออกไดเปน 3 รูปแบบคือ 
   2.1) ครอบครัวขยายญาตพิีน่อง (Kinship group) คือครอบครัวที่อยูรวมกนั      
ตั้งแต ปูยา ตายาย พอแม และญาติพี่นองที่ใกลชิด ครอบครัวขยายแบบนี้ยังมีลักษณะพเิศษของการอยู
รวมที่แตกตางกันไปอีก  2  ลักษณะยอย คือ 
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   (1) ครอบครัวขยายญาติพีน่องทางฝายชาย (Patrilopal) ครอบครัวชนิด
นี้จะมีผูชายเปนสวนใหญ ไดแก ปู หรือบิดา และญาติทีอ่าศัยอยูเปนญาติของฝายชาย เชน ครอบครัวสมัย
เกา และในสมยัปจจุบนับางครอบครัว 
    (2) ครอบครัวขยายญาติทางฝายหญิง (Matrilopal) ครอบครัวชนิดนี้ 
ญาติที่อาศัยอยูเปนทางฝายหญิง ฝายหญิงอาจมีอํานาจเปนหัวหนาครอบครัว เชน ชาวเขาบางเผา หรือฝาย
ชายอาจไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาครอบครัวหลังจากหัวหนาครอบครัว คือ ตาไดส้ินอายุขัยไปแลวก็
ได 
   2.2) ครอบครัวขยายรวมเผาพันธุ (Sib) เปนครอบครัวที่คนหมูชนเผาพันธุ
เดียวกัน (Consanguineal group) อยูรวมกนั มีความคิดเห็นรวมกัน แบงปนกัน โดยมีหวัหนาครอบครัว
เพียงคนเดียวเปนผูดูแลรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิก ครอบครัวเชนนีไ้ดแก ครอบครัวพวกยิบซ ี
เปนตน 
   2.3) ครอบครัวขยายรวมกลุม (Clan) ครอบครัวชนิดนีป้ระกอบดวยครอบครัว
หลายครอบครัวอยูรวมกัน (Compromise group) หัวหนาครอบครัวเปนเสมือนหวัหนาหมูบาน เปนผู    
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเลือกคูครองใหกบัสมาชิกในครอบครัว คนทัง้หมูบานอยูรวมกัน มี
ความรับผิดชอบรวมกัน ครอบครัวเชนนีไ้ดแกครอบครัวชาวจนีโบราณ (Ancient Chinese)  ครอบครัว
ชาวยวิ (Hebrews)   หรือครอบครัวชาวโรมนั (Romans)  ในสมัยแรกเริม่ของยุโรปและอเมริกา 
  3) ครอบครัวรวม (Compound family) ไดแก ครอบครัวที่ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยว
มากกวาหนึ่งครอบครัว หรือครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยามากกวา 1 คน อาจเปนสามีคนเดียวภรรยา
หลายคน  หรือภรรยาคนเดยีว  สามีมากกวาหนึ่งคน  หรือสามีภรรยาหลายคนกไ็ด  แบงออกไดเปน 3     
รูปแบบ คือ 
   3.1) สามีคนเดียวภรรยาหลายคน (Polygamy) ไดแก ครอบครัวรวมซึ่งมีสามี
เปนหวัหนาครอบครัวเพียงคนเดียว แตมภีรรยาอยูรวมมากกวา  1  คน อาจเปน  2  คน หรือมากกวา 2  คน
ก็ได โดยท่ีสามีจะตองเปนคนดูแลรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
   3.2) ครอบครัวภรรยาคนเดยีวสามีหลายคน (Polyandry) ไดแก ครอบครัวชนิด
ที่มีภรรยาเปนผูรับผิดชอบครอบครัวคนเดยีวแตมีสามีตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในรูปแบบนี้ภรรยาตองเปนผู   
รับผิดชอบการใชจายของครอบครัว 
   3.3) ครอบครัวบานหลังเล็ก (Concubinage) ไดแก รูปแบบของครอบครัวที่สามี
เปนหวัหนาคนเดียวแตมีบานหลังเล็ก และมีภรรยาเอกเพียงคนเดียว สวนคนอื่น ๆ นั้นมิไดรับการยกยอง
วาเปนภรรยา อาจมีฐานะเปนเพียงภรรยานอยผูมีหนาทีใ่หบริการกามารมณเปนกรณีพิเศษเทานั้น 
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  3.8.1.3 โครงสรางของครอบครัว 
  การที่บุคคลอยูรวมกนั มักมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนลักษณะโครงสราง ซ่ึง
โครงสรางของครอบครัวนั้นมีความสําคญัสําหรับการทําการศึกษาครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเปน
กลุมบุคคลที่อยูรวมกนัในลกัษณะพิเศษ จึงแบงบทบาทอํานาจหนาที่ คานิยม และมีการสื่อสารสัมพันธ
ภาพคอนขางเฉพาะสําหรับกลุมหรือระบบยอยของครอบครัวนั้น ๆ ในการพิจารณาโครงสรางครอบครัว
ควร เนนศกึษาโครงสรางตอไปนี้ (Friedman, 1986 ; McIntrye, 1981, อางในรุจา ภูไพบูลย, 2541) 
  1) ระบบยอยในครอบครัว ไดแก การแบงกลุม สมาชิกครอบครัวเปนกลุมยอยตาง ๆ 
ตามลักษณะความสัมพันธ เชน ระบบยอยสามีภรรยา (Spouse subsystem)  ระบบยอยบิดา มารดาและ
บุตร (Parent-child subsystem)  ระบบยอยพี่นอง (Sibling subsystem)  ซ่ึงจะชวยใหสามารถวิเคราะห 
ภาพรวมของครอบครัว  และสัมพันธภาพในระบบยอยตาง ๆ ได 
  2) โครงสรางบทบาทของสมาชิก ไดแก การที่สมาชิกมีการแบงบทบาทหนาที่ใน
ครอบครัวอยางไร ชัดเจนหรอืไม เหมาะสมเพียงใด เปนตน 
  3) โครงสรางดานอํานาจ ทําใหไดเขาใจแนวทางการตัดสินใจวามผูีนําหรือมีการรวม   
ตัดสินใจในครอบครัวอยางไร 
  4) โครงสรางดานการสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว แสดงถึงความสามารถใน
การแสดงความตองการ การแสดงออกของสมาชิกแตละคนในการสื่อสารใหผูอ่ืนในครอบครัวรูถึง
ความรูสึกขาวสารที่ตองการใหรับรู รวมทัง้ลักษณะของสัมพันธภาพของสมาชิกแตละคนในครอบครัว 
  5) โครงสรางดานคานยิม แสดงถึงคานิยมเกี่ยวกับการดําเนินชวีิต รวมทั้งความเชื่อ
เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองของครอบครัวในภาวะสุขภาพปกติ และเมื่อยามเจบ็ปวย 
  ดังนั้น จะเห็นไดวาการศึกษาโครงสรางครอบครัวเปนการประเมินขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับครอบครัวที่อาจมีผลตอพฤติกรรมของสมาชิกแตละคนและโดยรวมได 
  3.8.1.4 หนาท่ีของครอบครัว 
  1) หนาทีด่านเศรษฐกิจ ในสมัยโบราณคนในครอบครัวเดยีวกันตองชวยกันทํามาหากนิ 
ลูกตองรับภารกิจของพอ แตยังไมไดเปนเจาของจนกวาพอจะตาย ครอบครัวเปนทัง้ผูผลิตและผูบริโภค 
ในปจจุบนัการผลิตตาง ๆ ถูกตัวแทนนอกครอบครัวรับไปทําแทนทัง้สิ้น รวมทั้งตัวแทนจากตางประเทศ 
ดวย  อาหารทีเ่คยทําในบานก็มีตัวแทนทํานอกบาน  ในสังคมปจจุบันครอบครัวอาจหาซื้อส่ิงตาง ๆ ไดไม
วาอาหารหรือเสื้อผา นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือเครื่องใชทุนแรงในการใชเวลาของครอบครัวอีกดวย 
  สมัยกอนผูชายเคยเปนหวัหนาครอบครัว แตสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปชายหญิง
จงึตองชวยกันทํางานหาเลี้ยงครอบครัว และรวมกนัตัดสนิใจในเรื่องตาง ๆ สภาวการณทางเศรษฐกิจทํา
ใหผูหญิงมากหลายจําเปนตองออกหางานทํานอกบาน อาชีพแทบทุกอยางเปดรับผูหญิงเทา ๆ กับผูชาย 
งานอยางเดยีวกันจายคาแรงใหผูหญิงเทา ๆ กับผูชาย มีความเสมอภาคใกลเคยีงกนัระหวางเพศมากขึ้น 
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หญิงโสดแตงงานเพราะตองการความเปนเพื่อนที่มีความสนใจรวมกัน หรือดวยความรักมากกวาแตงงาน
เพื่อหาบานอยูหรือหาผูชายมาเลี้ยงตน บางครั้งหญิงอาจทํางานเพื่อสงสามีเรียน หรือชายทํางานเพื่อสง
ภรรยาเรียน เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในลักษณะหุนสวนชวีิต ที่ตองรับผิดชอบในกจิกรรมของ
ครอบครัวซ่ึงนับแตจะเปนภาระที่หนักขึน้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน 
  2) หนาที่ในการใหการศึกษา ในสมัยกอนพอแมสอนเรือ่งการบานการเรือนใหลูก สอน
ใหอาน เขยีนหรือทําเลขงาย ๆ   แตทุกวนัที่เด็กใชเวลาในโรงเรียน หรือในการเรียนมากกวาอยูบาน กิน
ขาวกลางวนัทีโ่รงเรียน กวาจะถึงบานกเ็ยน็ค่ํา โรงเรียนเลิกก็มีกจิกรรมนอกหลักสตูรแมแตวันเสาร ทุก
วันนีแ้ตละคนมุงจะเรียนใหไดรับปริญญาสูงสุดเทาที่จะเรียนได แมแตผูใหญก็เขาชัน้เรียนไดในตอนค่ํา 
ใน วนัหยุด หรือในโรงเรียนเคลื่อนที่  แตกระนั้น ครอบครัวก็ยังเปนตัวแทนวัฒนธรรมที่จะถายทอด
ขนบธรรมเนียม และประเพณี ความเชื่อ คานิยม งานอดเิรกและกจิกรรมที่จะเรียนไดในครอบครัว ซ่ึงเด็ก
จะเรียนจากทีอ่ื่นไมได 
  เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ทํากจิกรรมรวมกนั จะแตกตางจากเดก็ที่มาจาก
บานที่ตางคนตางอยู ตางทาํ การปฏิบัติและดําเนนิชวีิตในครอบครัวเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่เขมแข็ง
กวาการเรยีนจากหนังสือที่โรงเรียน ถาครอบครัวไมยอมทําอะไรเลยก็จะสูญเสียบทบาทหนาที่ทาง
การศึกษาและเด็กยอมจะขาดความสนับสนนุที่ควรไดจากครอบครัว 
  3) หนาทีใ่นการปกปองสวัสดิภาพ หนาที่สําคัญอีกประการที่ไมควรละเลยของ
ครอบครัวคือ ครอบครัวตองปกปองสวัสดภิาพของสมาชิก โดยอาศัยหนวยงานอื่น ๆ ชวยดวยเชน ดาน
สาธารณสุข  ในเรื่องการปองกันและการรักษาฟนฟู เชน ไปโรงพยาบาลเพื่อปลูกฝ ฉีดยา หรือรับการ
รักษาใหหายจากปวยไข  ดานความปลอดภัย อาศัยตํารวจ หรือบริษัทประกันภัยตาง ๆ  สําหรับเด็กที่ถูก
ครอบครัว ทอดทิ้ง รัฐมีหนาที่จะตองดแูล และรัฐจะเปนผูกําหนดวาอายุเทาไรจึงจะทาํงานได  ควรจะทํากี่
ช่ัวโมง  นอกจากนั้นยังมสีมาคมสุขภาพจิต สมาคมครูผูปกครอง คลินิกเด็กตาง ๆ ซ่ึงไมเพียงแตชวย
ปกปองดูแลเดก็ แตยังชวยครอบครัวใหมคีวามรูสึกอบอุน ปลอดภัย มั่นใจในการเลี้ยงดูเดก็ ๆ อีกดวย 
  4) หนาที่ในการสันทนาการ นับเปนสวนสําคัญของชีวิตครอบครัวในปจจุบัน เชน การ
เลนกีฬา ดนตรี พักผอน ทองเที่ยว การใชเวลาสันทนาการรวมกันนัน้ จะทําใหความสมัพันธในครอบครัว
ดีขึ้น รวมทั้งทาํใหรูจักบทบาทหนาที่ในการอยูรวมกันดวย 
  5) หนาที่ทางศาสนา  การใหความสนใจดานศาสนาในสังคมไทยลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะ
ความไมสะดวก คนหนุมสาวไมสนใจการเขาวัด  เวลามงีานวัดก็เขาไปเพื่อสนุกมากกวาทีจ่ะสนใจกับพิธี
ศาสนา 
  การศึกษาพบวา หนุมสาวเรียกตนเองวาพุทธศาสนิกชน เพราะเกดิมาในครอบครัวที่  
นับถือศาสนาพุทธ แตแทจริงแลวครอบครัวสวนมากไมสามารถใหคุณคาทางศาสนาแกเด็กไดอยาง
แทจริงและประสบผลสําเร็จ เนื่องจากบทบาทของครอบครัวออนดอยลง สถาบันศาสนาไมสามารถดึง
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ความ   สนใจของเด็กใหเขาวัดได รวมทัง้สภาวะแวดลอมภายนอกมอิีทธิพลสูงในการดึงเดก็ใหหางไกล
จากศาสนาอีกดวย 
  ความเชื่อพื้นฐานตาง ๆ เดก็มักจะไดจากครอบครัวเปนหลัก ดังนั้นครอบครัวควรชวย
ใหเขามีปรัชญาชีวิต มีศีลธรรมจริยธรรม เพราะสิ่งที่เขาไดรับการปลูกฝงมาจากครอบครัวจะเปนพืน้ฐาน
สําคัญตอเนื่องไปในชวีิตการทํางานและทางสังคมของเขาตอไปดวย 
  6) หนาที่ในการใหความรัก  ในวัยทารกเด็กจะไดรับการอุมชูกอดรัดในระหวางใหนม
มารดาจะทําใหเขาเกดิความไววางใจ เขาไดรับการเปลี่ยนผาที่เปยกแฉะ และมีคนในครอบครัวมาเลนดวย 
เมื่ออายุได 3 เดือน เขาก็เร่ิมจะเหน็ความแตกตางระหวางบุคคลแตละคน รูวาใครเปนใครในครอบครัว 
การอุมชูแสดงความรักเดก็จะเกดิความรูสึกอบอุนมั่นคงปลอดภัย ซ่ึงจะชวยใหเขาปรับตัวใหเขากับโลก
ภายนอกได การดูแลดวยความรักความใกลชิดของแมจะชวยใหเด็กมีบคุลิกภาพที่มีสุขภาพสมบูรณ ความ
รักและการใหกําลังใจจากครอบครัว จะชวยใหเขาเติบโตเปนคนมีความสุขและมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง  
การที่เด็กจะไดความรักที่ตอเนื่องไมขาดหายนัน้ตองมาจากครอบครัว  สาเหตุหนึ่งของการที่เด็กซุกซนมี
ปญหา เพราะเขาถูกละเลย เขาจึงอยากไดรับความเอาใจใส เด็กที่ไมรูสึกอบอุนหรือไมเปนที่ตองการของ
ครอบครัว จะมีความโกรธ อิจฉาริษยา ถาเด็กไมแนใจในความรูสึกของพอแม เขาจะเปนคนที่หลบซอน 
อยูคนเดยีว ขี้อายหรือกอความยุงยาก   คนที่ไมไดรับความรักจากครอบครัวก็จะไมสามารถรักผูอ่ืนได 
  เมื่อการทําหนาที่อ่ืน ๆ ของครอบครัวลดลง การทําหนาที่ใหความรกัยอมมีความสําคัญ
ยิ่งขึ้น ความรักใครใกลชิดในครอบครัวจะชวยคุมกนัเด็กไดในโลกแหงการแขงขันชิงดี ปจจุบันบิดา
มารดาควรตระหนกัถึงความสําคัญของความรักของพอแมตอเดก็ เพราะเปนสิ่งสาํคัญที่ทําใหพฒันาการ
เด็กกาวหนาตามวัยที่ควร 
  ในวยัผูใหญ ความรักรวมทั้งการใหและการรับความพึงพอใจทางอารมณ อันรวมถึง
ความสัมพันธทางเพศ ความรักมีความหมายมากกวาการสนองความใคร รวมทั้งความสนิทสนมใกลชิด
กันและการรวมรักที่ทําใหเกดิบุตรซึ่งเปนที่รักและตองการ 
  7) หนาที่ทางชีววิทยาของครอบครัว มีหนาที่ในการสืบเชื้อสายหรือการผลิตสมาชิกใหม
เปนผูสืบสกุลอยางตอเนื่อง โดยการแตงงานมีบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม กลาวไดวาครอบครัวเปนหนวย
ยอยของสังคมเพียงหนวยเดียวที่สามารถผลิตสมาชิกทดแทนสมาชิกที่ลมตายได ซ่ึงสมาชิกใหมจะเปน
กําลังของสังคม และเปนแรงงานทดแทนสมาชิกที่ลมตายไป 
  ครอบครัวจึงมีหนาที่ที่ทําใหเกิดบุตรเมื่อมนุษยสามารถสืบพันธุอยูตอไปได เด็กที่เกดิไม
ถูกกฎหมาย ในครอบครัวที่ไมตองการมักจะเปนปญหาและภาระทางสังคม ซ่ึงมีอยูมากมายในสังคมไทย 
ดังนั้นทกุชีวิตที่เกิดตองมีสิทธิที่จะไดรับความรักและความเอาใจใส 
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 3.8.2 สถานการณดานครอบครัวของไทย 
  สภาวการณสถาบันครอบครัว สามารถมองไดหลายมิตโิดยอาจมองจากการเปลี่ยนแปลง
ในโครงสราง แนวคดิ บทบาทหนาที ่ รวมทั้งสภาวะแวดลอมภายนอก ที่สงผลใหเกดิความเสี่ยงและ
พฤติกรรมที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ดงัตอไปนี ้
  3.8.2.1 ครอบครัวมีภาระเพิ่มขึ้น  หลากหลายรูปแบบขึน้  และมีขนาดเล็กลง 
  ผลการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ตลอดจนการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวอันเปนผลจากกระแสโลกาภิวัตน ทําให
โครงสรางประชากรและโครงสรางครอบครัวเปลี่ยนไป พรอม ๆ กับขนาดครอบครัวที่มีแนวโนมลดลง 
โดยอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอยางมากหลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จากรอยละ 3.0  เหลือเพียง
รอย  1.0  (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, รายงานสถานการณครอบครัว ป 2547 : 4)  และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังไดคาดประมาณประชากรของประเทศไทยจาก
ป 2543-2568 ไววา  ป 2545-2552  ประเทศไทยจะยงัคงมีประชากรวัยแรงงานเพิม่ขึ้น  แตหลังจากนั้น
ประชากรวยัเด็กจะลดลง  จากรอยละ  23.88  ในป 2545  เปน  17.6  ในป 2568  และสัดสวนประชากรวัย
แรงงานจะลดลงจากรอยละ  66.38  เปน  62.05  ในขณะที่ประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ  9.74  
เปน  19.99  ในชวงเวลาเดียวกันนี ้  ทําใหครอบครัวมีภาระในการเลี้ยงดูและใหการพึ่งพงิสูงขึ้น  
นอกจากนั้น การอพยพแรงงานสูเมืองใหญก็มีผลทําใหโครงสรางครอบครัวเปลี่ยนไปเปนครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้น  จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในป 2545  มีครอบครัวขยายเพียงรอยละ  32.1  
ขณะที่ครอบครัวเดีย่วมีถึงรอยละ 55.5 และยังมรูีปแบบหลากหลายขึ้นคือ มคีรอบครัวเดีย่วที่
ประกอบดวยบิดามารดาและบุตรมีแนวโนมลดลง จากรอยละ  37.6  ลดลงเหลือ  36.1, 35.4  และ  34.4  
ตามลําดับในป 2542,  2543, 2544   และ  2545   แตกลับมีครอบครัวที่มีแตสามแีละภรรยาเพิม่มากขึ้น 
จากรอยละ  11.2  เปน  12.0,  12.5  และ  13.4  ในป  2542,  2543,  2544  และ 2545  ตามลําดับ   
นอกจากนั้นยงัมีครอบครัวที่อยูคนเดยีวตามลําพังเพิ่มมากขึ้น จากรอยละ  11.0  เปน  11.5,  11.5  และ  
11.8  ในป  2542,  2543,  2544  และ  2545  ตามลําดับ   รวมทั้งมีครอบครัวที่มีพอหรือแมเล้ียงลูกตาม
ลําพังเพิ่มขึ้น  เนื่องจากสาเหตุของการหยาราง  ทอดทิ้ง  และแยกทาง  โดยมีสถิติการหยารางเพิ่มขึน้จาก  
3.7  คูตอ  1,000  คู  ในป 2539  เปน   4.49 คูตอ  1,000 คู ในป 2545 (แหลงเดิม : 9)  รวมทั้งการเปนหมาย
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการตายโดยสาเหตุไมปกต ิ  ตาง ๆ ที่สูงขึ้นมาก  นอกจากนั้นยังมีครอบครัวที่รับเดก็เปน
บุตรบุญธรรมเพิ่มขึ้น  โดยมีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมในครอบครัวไทยรวม  3,467  คนในป 2537  
และเพิ่มขึ้นเปน  4,052  คนในป 2546   รวมทั้งยังมีครอบครัวรูปแบบอื่น ๆ  เชน  การแตงงานหรอือยูกิน
ของคนเพศเดยีวกันก็มกีารประพฤติปฏิบัติมากขึ้นอีกดวย 
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  3.8.2.2  ครอบครัวไทยมีความเสี่ยงสูงขึน้   
  ครอบครัวไทยมีความเสี่ยงสงูขึ้น นอกเหนอืจากความเสีย่งในการพึ่งตวัเองทางเศรษฐกิจ
แลว  ครอบครัวไทยยังมคีวามเสี่ยงจากความเปราะบางในการอยูรวมกัน  และจากความสัมพนัธใน  
ครอบครัวที่ออนแอลง  รวมทั้งความอบอุนจากครอบครัวลดลงอีกดวย  ดังขอมูลตอไปนี้ 
  (1) การจดทะเบียนสมรสนอยลงแตหยารางมากขึ้น   สถาบันแหงชาตเิพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว (2546: 40-44) รายงานวา ปจจุบันกวารอยละ 50  ของครัวเรือนไทยเปนประเภทครอบครัว
เดี่ยว มีขนาดคอนขางเล็ก คือมีสมาชิกประมาณ  3-4  คน  สามีภรรยาในครอบครัวเดีย่วเหลานี้มีแนวโนม
ที่จะอยูดวยกนัโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยในป 2539  มีคู
สมรสจดทะเบยีน  26.6  ตอ  1,000  ครัวเรือน  ลดลงเหลอื  19.8  คู ในป 2541  และเหลือเพียง  18.6  คู 
ในป 2544  โดยภาคใตและภาคเหนือมีการจดทะเบยีนสมรสต่ําที่สุด  แมปจจุบันคนหนุมสาวนิยม         
จดทะเบียนสมรสนอยลง แตอยางนอยทะเบียนสมรสก็ยังแสดงเจตนาแนวแนในการใชชีวิตรวมกนัอยาง
ชัดเจน  
  ในดานตรงกันขาม การจดทะเบียนหยารางกลับเพิ่มมากขึน้ โดยในป 2539  มี  3.45  คู 
ตอ  1,000  ครัวเรือน  เพิ่มขึ้นเปน  4.13  คู ในป 2541  และเปน  4.36  คู ในป 2544  โดยเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการหยารางมากทีสุ่ด  ในขณะที่ภาคใตมีนอยที่สุด   แมวาอัตรา
เพิ่มขึ้นนี้จะไมมากนัก แตสาเหตุหนึ่งกเ็ปนเพราะวาคนหนุมสาวปจจุบันนยิมจดทะเบียนสมรสนอยลง 
เมื่อหยารางจึงไมตองไปจดทะเบียนหยา  แตในขอเทจ็จริงก็คือ การหยารางหรือแยกกันอยูโดยพฤตินัยก็มี
เพิ่มขึ้นดวย 
  (2)  ความสมัพันธในครอบครัวออนแอลง  แมรายงานคุณภาพชวีิตของคนไทยจาก     
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ไดพบวา ครัวเรือนโดยเฉพาะในชนบทยังคงมีความอบอุน (โดยพจิารณาจาก
การที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยูพรอมหนากนัอยางนอยสัปดาหละ 2 วนั มีการปรึกษาหารือรวมกัน
เพื่อแกปญหาครอบครัว และเดก็ไมเคยหนีจากบาน) โดยเพิ่มจากรอยละ  93.3  ของครัวเรือนในป 2540  
เปน  96.2  ในป 2544  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายคือรอยละ  90  ทั้ง 2 ปก็ตาม (เพิ่งอาง : 42)  แตเมื่อเพิ่มประเด็น
เร่ืองคนในครวัเรือนเคารพนบัถือในกันและกัน พรอมกบัปรับเปาหมายเปนรอยละ 100  ในป 2545  ซ่ึง
เปนปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  ความอบอุนในครอบครัวกลับต่ํากวาเปาหมาย  สาเหตุหนึ่งคือการ
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยว  ทําใหครอบครัวมีขนาดเลก็ลง และมีชวงชัน้ของ
คนในครอบครัวนอยลงเหลือเพียงพอ แม ลูก ทําใหเดก็ขาดโอกาสทีจ่ะไดรับการถายทอดประสบการณ
และการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในชวงชัน้อื่น ๆ  ยิ่งพอแมตองออกไปทํางานนอกบาน  รวมทั้งอาจตอง
ทํางานลวงเวลาเนื่องจากชวีิตตองแขงขันกนัสงู  ทําใหการใหเวลาตอกนัและกนัลดลงไปดวย  เด็ก ๆ ที่
ขาดญาติผูใหญเชน ปู ยา ตา ยาย ชวยดแูล จึงถูกสงออกไปเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเดก็ หรือมีการจางผูดูแล
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เด็กมาชวยเล้ียงที่บานแทน  ทําใหขาดการเนนเรื่องคุณภาพและคุณธรรม  อันมีผลตอพัฒนาการและ
พฤติกรรมของเด็กในระยะตอ ๆ ไปดวย  
  (3)  ความวาเหวในครัวเรือนเพิ่มขึ้น  การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบครอบครัวที่มีความ
หลากหลายและซับซอนขึ้น  ทําใหครัวเรือนที่มีคูสมรสอยูดวยกนัซึ่งเคยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ  70.2  ใน
ป 2539  ลดลงเหลือเพียงรอยละ  68.3  ในป 2545  ในขณะที่ครัวเรือนทีม่ีผูอาศัยอยูคนเดียว และครวัเรือน
ที่มีหัวหนาครวัเรือนเพยีงคนเดียวอาศยัอยูกับบุตรที่ยังโสดมีจํานวนเพิม่ขึ้น จากรอยละ  8.9  และ  7.2  
ตามลําดับ ในป 2539  เปนรอยละ  9.6  และ  11.5  ตามลําดับในป 2545  โดยกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีครัวเรือนคนเดียวมากที่สุด  และมีครัวเรือนที่คูสมรสอยูดวยกนันอยที่สุด (เพิ่งอาง : 43)   
ครัวเรือนในลกัษณะเชนนี้ทาํใหเกิดความวาเหว  และขาดผูทําบทบาทหนาที่ในการพัฒนาและถายทอด
วฒันธรรมใหแกสมาชิกครอบครัวไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งยังมีความเสี่ยงสงูในการถูกทอดทิ้งเมื่อ
สูงอายุมากขึ้น ซ่ึงลวนแตมีผลตอความมั่นคงในชีวิต 
  3.8.2.3  ครอบครัวไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึน้   ซ่ึงในที่นีจ้ะนําเสนอใน  2  เร่ืองคือ 
  (1)  เดก็และผูหญิงถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว     สภาพการณความรุนแรงใน
ครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและความซับซอนของปญหา  สวนหนึ่งเปนเพราะสื่อมวลชนที่
ไมไดใหความสนใจตอการพัฒนาครอบครัวอยางแทจริง  บางสวนยงัไดเผยแพรและตอกย้ําความรุนแรง
ใหแกผูรับสาร โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึ่งยังขาดวุฒภิาวะกลับเปนกลุมเปาหมายทีต่กเปนเหยื่อของสื่อ
เชิงพาณิชย  นอกจากนั้นคานิยมดานชายเปนใหญยังคงมีอิทธิพลอยูในสังคมไทย ทําใหความรนุแรงใน 
ครอบครัวถือเปนเรื่องสวนตวัและสวนครอบครัวที่คนภายนอกไมอยากไปยุงเกี่ยว  มีผลใหผูหญิงและเดก็
ซ่ึงออนแอกวาและมักอยูในฐานะผูพึ่งพิง ถูกกระทํารุนแรงซ้ําซากเปนเวลานาน  ขอมูลจากมลูนิธิ
คุมครองเด็กจากการชวยเหลือเด็กตลอดป 2545  พบวา  มีเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศจาํนวน  231  คน  โดย
ผูกระทําเปนคนในครอบครัวถึงรอยละ  60.69  ในจํานวนนี้มีบดิาแท ๆ ที่ขมขืนบุตรของตนเองถึง  56  
คน  หรือรอยละ  24.24  และเปนบิดาเลีย้งหรือญาติ  38  คน  หรือรอยละ  16.45  (สถานการณสังคม 
2547 : 14)  จะเห็นไดวายังมีความรนุแรงอีกมากทีผู่ถูกกระทําไมกลาเปดเผยหรือขอความชวยเหลือ 
เพราะอบัอายหรือดวยความกตัญู  กลัวอิทธิพล  หรือกลัวขาดผูอุปการะ  นอกจากนัน้ยังมีความรนุแรงที่
ผูหญิงถูกตบตี หรือถูกกระทําทารุณโดยสามี ซ่ึงปรากฏจากการบอกเลา หรือขาวในหนังสือพิมพ  เชน  
อดีตรองนางสาวไทยถกูสามีทําทารุณ  บังคับใหเปลือยกายออกไปวิ่งนอกบาน  หรือเด็กคนใชถูกตบตี  
ถูกกระทําทารณุเชน  เอาน้ํารอนลวก  เอาเตารีดนาบ  ถูกโกงคาจาง  บังคับใหกนิอจุจาระปสสาวะ  ถูกตรา
โซตรวน  หรือถูกละเมิดทางเพศโดยนายจางทั้งหญิงและชาย  ซ่ึงกเ็ปนสิ่งที่ปรากฏอยูเสมอ และมักมี
ความรุนแรงและพิสดาร  มากขึ้น 
  (2) เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง   การดิ้นรนตอสูกับภาวะเศรษฐกิจ และความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ที่เกิดจากความเปนสังคมเมืองมากขึ้น  ทําใหความมีศีลธรรมจริยธรรม
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ของคนเสื่อมถอยลง  ทําใหเด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้งเปนจํานวนมาก  จากรายงานสภาพการณครอบครัว 
ป 2547 ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2547 : 13) ระบุวา  สัดสวนของเด็กที่
ถูกทอดทิ้งมีมากขึ้นจาก  56  คนตอ  100,000  คน ในป 2539  เปน  59  คนตอ  100,000  คน ในป 2544  
และผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง  53  คน ตอ  100,000 คน ในป 2539  แมจะลดลงเล็กนอยเปน  50  คนตอ  
100,000 คน ในป 2544  แตก็ยังนับวาเปนสภาวการณทีรุ่นแรง  ทั้งนี้ยงัไมรวมถึงจํานวนเด็กและผูสูงอายุ
ที่ถูกทอดทิ้งโดยไมมกีารแจงพบ ซ่ึงคาดวายังมีอยูอีกมาก  
  3.8.2.4  วัยรุนมีพฤติกรรมไมเหมาะสมเพิ่มขึ้น 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลีย่นแปลง
ไป ความรูสึกเรื่องคุณคาของชีวิตที่ติดยดึกับวัตถุนิยม  การเปลี่ยนแปลงในคานยิมดานตาง ๆ รวมทั้ง     
คานิยมพรหมจารี  การเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม  ความออนแอของสถาบันครอบครัว  และการ
มอมเมาทางวฒันธรรมจากอิทธิพลของสื่อ และธุรกิจเชิงพาณิชย  มีผลใหวัยรุนไทยมีพฤตกิรรมที่ไม
เหมาะสมในเรือ่งสําคัญ ๆ  ดังนี้ 
  (1) วยัรุนไทยมีเพศสัมพันธงายขึ้น  จากการสํารวจของสวนดุสิตโพล พบวา รอยละ 40 
ของวัยรุนหญิง เคยเสียตัวในชวงวัยเรียน  และการสํารวจของสถาบันวิจยัไทยและการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2547  ระบุวา  สวนใหญวัยรุนในชวงอายุ  17-18  ป ชาย รอยละ 51 และ 
หญิง รอยละ 33  เคยมีเพศสัมพันธมาแลว  โดยทัศนคติของวัยรุนในเรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติ (สถานการณ
ครอบครัว ป 2547 : 13) ซ่ึงใกลเคียงกับการสํารวจของ  Durex Global Survey (2001) เกี่ยวกับพฤติกรรม
วัยรุนทีพ่บวา ประชากรไทยมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเมื่ออายุ 18.7 ป  สอดคลองกับการสํารวจของสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคติดตอ (2545) ที่ระบุวา  อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพนัธคร้ังแรกคือ  18 ป  
ตอมาในป 2546  พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ ซ่ึงทําการสํารวจในนามของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบวา อายเุฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกลดลงไปอีก เปน 14.5 ป 
  จากการสํารวจของกฤตยา  อาชวนิจกุล (2546) ระบวุา ประสบการณการมีเพศสมัพันธ
คร้ังแรกของหญิงไทยวยัรุน 15-19 ป  เกิดจากความตองการเทา ๆ กับที่เกิดจากความไมตั้งใจถึง รอยละ 
46 ที่เหลือเกิดจากการถูกบังคับ  สําหรับเหตุผลในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของหญิงไทย เกดิจากการมี
ความรักสูงสุด เทา ๆ กับเกดิจากการแตงงานคือ รอยละ 36  ในขณะที่เพศชายเกดิจากความอยากรูอยาก
เห็น รอยละ 38  รองลงมาเกิดจากความรัก รอยละ 28  สําหรับทัศนะตอการมีเพศสัมพนัธกอนแตงงาน ใน
รายงานการสํารวจของเพ็ญศรี ทรรศนะวิเทศ โครงการเอดสแหงสหประชาชาติ พบวา เด็กวัยรุนชัน้มัธยม
ปลายและอาชวีศึกษา อาย ุ 15-18 ป  เหน็วา  การมีเพศสัมพันธกอนสมรสไมใชเร่ืองที่ตองหวง และไม   
จําเปนตองรับผิดชอบ โดยวยัรุนชายเห็นดวยมากกวาวยัรุนหญิง  ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุสําคัญสืบเนื่องไป
ถึงการหยาราง  ความรุนแรงในครอบครัว และการทอดทิ้งเด็ก 
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  (2)  วยัรุนหญงิตั้งครรภนอกสมรส และเสี่ยงในการทําแทง  รายงานของเครือขายผูหญิง
กับสุขภาพ พบวา มีการทําแทงประมาณปละ  300,000  ราย   และเปนการทําดวยวิธีไมถูกตอง  แต
เนื่องจากทําแทงเปนเรื่องผิดกฎหมาย จึงไมมีขอมูลที่ชัดเจนตอเนือ่ง  แตจากรายงานการศึกษาใน
โรงพยาบาลตาง ๆ ระบุวา  แพทยตองรักษาการตกเลือดจากการทําแทงผิดกฎหมาย ซ่ึงสวนใหญจะเปน
หญิงวัยรุน กลุมอายุ  14-20 ป  และมีสถานภาพเปนนกัเรียน นักศกึษา 
  (3)  วยัรุนไทยติดยาเสพติดสูง  จากรายงานผลโครงการประมาณการจํานวนผูเกีย่วของ
กับยาเสพตดิในประเทศไทย โดย 5 หนวยงาน ซ่ึงทําการสํารวจใน  40  จังหวัด  โดยมีกลุมตัวอยาง  
39,000  คน ในระหวางเดือนมีนาคม–สิงหาคม 2544 พบวา ประชากรทั่วประเทศทีเ่คยใชสารเสพติดชนิด
ใดชนิดหนึ่งมจีํานวนรวมทั้งสิ้น 7,312,200 คน  หรือรอยละ 16.4 ของประชากรที่มอีายุ  12-65 ป  และ
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในป 2544 ระบุวา  มีเยาวชนอายุ 18-
25 ป ที่สมัครใจเขารับการบาํบัดรักษาในปเดียวกัน รวม  17,444  คน  โดยมีประเภทของสารที่ใช  5  
อันดับแรกสูงสุดคือ  ยาบา 12,269  คน  เฮโรอีน  3,728  คน   สารระเหย  348  คน   กญัชา  256  คน  และ
ฝน  226  คน   และรายงานการศึกษาวิจัยของคณะกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชนและผูสูงอายุ ของ
วุฒิสภา ระบวุา ในป 2544  มีผูเสพและผูจาํหนายยาเสพติดทั่วประเทศ  3  ลานคน  ในจํานวนนี้มเีดก็และ
เยาวชนใชยาบา  663,287  คน  โดยเฉลี่ยเด็กไทย  5  คน มีใชยาบา  1  คน  ซ่ึงเปนเด็กชายอายุระหวาง  
15-16  ป รอยละ  90.5  (สถานการณครอบครัว ป 2547 : 13-14)  อันเปนเรื่องนาหวงอนาคตอยางยิ่ง  แม
การปราบปรามยาเสพติดจะถูกจัดเปนวาระแหงชาติ ที่รัฐบาลใหความสําคัญอยางมาก และปรากฏวา
ประสบความสําเร็จในระดบัหนึ่ง  แตการแพรขยายของการเสพสารเสพติดก็ไมไดลงลง อันเนือ่งมาจาก
ความออนแอของสถาบันครอบครัว และความเหน็แกไดของผูผลิตและผูคาเปนสําคัญ 
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3.9 ความมัน่คงดานชุมชน 
  ชุมชน (Community) มีนัยยะถึงผูคนที่อยูรวมกนัในอาณาบริเวณที่ตดิตอกัน และคนใน
บริเวณเดียวกนันี้มักมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดคลายคลึงกัน มีการติดตอส่ือสาร และมีประโยชน
รวมกันทางใดทางหนึ่ง 
  ปจจุบันความสําคัญของชุมชนไดรับการยอมรับ และนํามาใชเปนแนวทางแกปญหาโดย
การสรางความเขมแข็งที่ยั่งยืนใหแกชุมชน โดยเฉพาะภาคชนบท เนือ่งจากถือวาชมุชนเปนหนวยยอยถัด
จากครอบครัว ชุมชนจะเขมแข็ง มีพลังเพิ่มและยั่งยืนหรือไม ขึ้นอยูกบัการมีองคกร การมีสวนรวมของ
ชาวบาน และการถายทอดสืบตอโดยการเรียนรูรวมกนัในการวิเคราะหและจัดการเพื่อสวนรวม 
 
 3.9.1 ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับชุมชน 
  3.9.1.1 องคประกอบของชมุชน 

 ลําพอง บุญชวย (2524)  ยังไดแบงองคประกอบของชุมชนออกเปน 3 ประการ คือ 
 1)  องคประกอบดานวัตถุและทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก สถาบันตาง ๆ เชน วัด สถานที่

ราชการ บานเรือน องคการรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนพืช สัตว แรธาตุตาง ๆ ดิน แมน้ํา ลําคลอง 
ทะเลสาบ ภูเขา ปาไม เปนตน 

 2)  องคประกอบเกี่ยวกับคน ไดแกจํานวนพลเมือง จาํนวนครอบครัวการทํามาหากิน
ของผูคน ฐานะทางเศรษฐกจิ  ระบบการปกครอง  ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ของผูคนในชุมชน 

 3)  องคประกอบทางจิตใจ ไดแกความรวมมือ ความเชื่อศาสนา เจตคติ แนวความคิด 
ตลอดจนธรรมเนียม  ประเพณี วฒันธรรมตาง ๆ เปนตน 
  3.9.1.2 ความสําคัญของชุมชน   ชุมชนมีความสําคัญ คือ  

 1)  ชุมชน คอืคําตอบของการตอบสนองพื้นฐานความเปน มนุษย มนุษยเราไมสามารถ
อยูคนเดยีว หรือโดดเดี่ยวเฉพาะครอบครัวตนเองได เพราะมนุษยมีลักษณะที่ตองดํารงชีวิตอยูรวมกัน ใน
รูปลักษณที่ใหญกวาครอบครัว แตเล็กพอที่จะมีความสมัพันธที่แทจริง นั่นคือ มนุษยตองอยูรวมกันเปน
กลุมในระดับชุมชน เพื่อสามารถพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันได และชวยใหสามารถพยุงค้ําจุน แกปญหา ให
คําปรึกษา และสนับสนุนสงเสริมกันในทางที่ดี 

 เมื่อคนเราเผชิญกับปญหาโดยไมมีชุมชนรองรับ คน ๆ นั้นอาจจะแกปญหาในทางที่ผิด 
หรือไมสามารถที่จะแกปญหานั้น ๆ ไดเลย เพราะลําพังคนเพียงคนเดยีว หรือเฉพาะครอบครัวของเราจะ
ไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเองในทกุครั้ง   ตรงขามกับการอยูในชุมชน ซ่ึงไมเพียงแตจะชวยใหเรา
สามารถตัดสินใจแกปญหาใหกับตนเองไดดีขึ้น เพราะมีสมาชิกในชมุชนเปนที่ปรึกษา และเปนแบบอยาง
การดําเนนิชีวติ   ชุมชนยังสามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ที่คนหรือครอบครัวตองเผชิญไดดวย ชุมชนจึง
เปนเสมือนที่รองรับทั้งภาระทางกายภาพและภาระทางใจของคนในชมุชน  
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  2)  ชุมชน เปนเสนทางในการถายทอดทางวัฒนธรรม  การขาดความเปนชุมชนจะทาํให
เสนทางการถายทอดทางวัฒนธรรมและภมูิปญญาถูกตัดขาด เพราะคนในสังคมจะมีปฏิสัมพันธกันอยาง
ลึกซึ้งทางความคิดและพฤตกิรรม เปนตน 
  3)  ชุมชน มีความสําคัญในฐานะที่เปนพันธะแหงความรวมมือกัน ของมวลสมาชิกใน
การสรรคสรางสิ่งที่ดีงามใหเกิดแกชุมชนและสังคมโดยรวม 
  3.9.1.3 หนาท่ีของชุมชน 
  1)  ตองมกีารผลิต การจําหนาย การบริโภค (Production, distribution, consumption) การ
บริโภค  อันเปนกจิกรรมที่มนุษยตองกระทําอยูตลอดเวลา ชุมชนใดไมมีความสามารถที่จะผลิตหรือ
จัดหา หรือแลกเปลี่ยนจําหนายสิ่งตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูคนในชมุชนได ชุมชนนั้นก็
จะหมดสภาพความเปนชุมชนไปในที่สุด 
  2)  ตองมีการขัดเกลา ถายทอดความรูและระเบียบปฏิบัตทิางสังคม (Socialization) การ
อยูรวมกนัในชุมชน สมาชิกจะตองเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะทางสังคม อันไดแก ระเบียบ 
ประเพณ ี คานิยม และวัฒนธรรมตาง ๆ   ส่ิงเหลานีเ้ปนเครื่องชี้นาํพฤติกรรมของบุคคลซึ่งไดจากการ
เรียนรูโดยผานการอบรมเลี้ยงดูขัดเกลาที่ส่ังสมขึ้นทีละนอยโดยเฉพาะในชวงตน ๆ ของชีวิต หากชุมชน
ใดไมมกีระบวนถายทอดขัดเกลาเชนนี้ การปฏิบัติตนระหวางกันของสมาชิกในชุมชนก็จะสับสนหรืออยู
รวมกันอยางสงบสุขไมได 
  3)  ตองมีการควบคุมทางสังคม (Social control) นอกจากจะไดรับการถายทอดแนว
ปฏิบัติตนในสงัคมจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization process) แลว การควบคุมใหสมาชิก
ในชุมชนปฏิบตัิตามมาตรฐานกลางหรือปทัสถาน (Norms) เพื่อใหเกิดความสงบสุขและความเรียบรอย
ของสังคมนั้นก็เปนสิ่งที่ชุมชนจําตองสรางใหมีขึ้น ไดแก การมีกฎระเบียบ ขอบังคับ และเจาหนาที่
รับผิดชอบการปฏิบัติ   รวมทั้งกระบวนการพิจารณาตดัสินลงโทษหรือใหรางวัล    เพื่อรักษาความสุข
สงบในชุมชน  ถาปราศจากกระบวนการควบคุมทางสังคม ชุมชนก็จะเกิดปญหาและหมดสภาพความเปน
ชุมชนได 
  4)  ตองจัดใหเกิดการมีสวนรวมในสังคม (Social participation) การแสดงออกถึงความ
คงอยูของชุมชน คือ การมกีิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกชุมชน หนาที่ของ     
ชุมชนก็คือการกระตุนใหสมาชิกมีความตองการและจดัโอกาสใหสมาชิกไดรวมในกจิกรรมมากทีสุ่ด ถา
ชุมชนใดจัดกจิกรรมแลวมสีมาชิกเขารวมกิจกรรมนอยก็สอเคาวามปีญหาเกิดขึน้แลวในชุมชนนั้น 
  5)  ตองจัดใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน (Mutual support) ความสามารถของ
สมาชิกในชุมชนมีความแตกตางกัน ขอจํากัดของแตละคนทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมทีจ่ําเปนใน
การดํารงชีพได หากไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน ดังนั้น การสนับสนุนชวยเหลือ หรือการ
อาสาสมัครกระทํากิจกรรมบางอยางเพื่อลดขอจํากัดของผูอ่ืน รวมทั้งการจัดบริการพื้นฐานตาง ๆ เพือ่ลด
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ความเดือดรอนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก จึงเปนสิ่งจําเปนทีจ่ะทําใหชุมชนดํารงอยู
ตอไปได  
  3.9.1.4 ลักษณะของชุมชนไทย 
  เนื่องจากชุมชนมีลักษณะตาง ๆ แตกตางกันไปตามทัศนะของนักวิชาการ แตอยางไรก็
ตาม เราสามารถที่จะกลาวลักษณะของชุมชนตาง ๆ ได โดยพิจารณาจากการแบงประเภทของชุมชน ทั้งนี้
เพื่อที่จะทําใหเขาใจลักษณะของชุมชนลึกซึ้งมากขึ้น 
  1)  ลักษณะของชุมชนแบงตามการบริหารปกครอง (Administration Unit) สามารถแบง
ลักษณะของชมุชนได 6 แบบ โดยพจิารณาจากการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พ.ศ. 2475 
   1.1) ชุมชนหมูบาน หมายถึง หมูบานซึ่งประกอบดวยบานหลายบานในทองที่
เดียวกัน โดยจดัอยูในความปกครองอันเดียวกันเปนหมูบานหนึ่ง ถาหากวาคนที่อยูรวมกันมาก แตจาํนวน
บานมีนอยใหถือเอาจํานวนคนเปนสําคัญ คือ ประมาณ 200 คน กจ็ัดตั้งเปนหมูบานได แตถาเปนคนที่ตั้ง
บานเรือนหางไกลกันแตจํานวนคนนอย อยางนอยการตั้งหมูบานกไ็มควรมีต่ํากวา 5 บาน โดยปกติแลว
ชุมชนหมูบานมักจะเปนชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   สําหรับตําบลนั้นหมายถึงหลายหมูบานรวมกันตั้งแต 20 หมูบาน หรือพลเมือง
ประมาณ 2,000 คนขึ้นไป ก็สามารถจัดตั้งเปนตําบลได สวนและอาํเภอหมายถึงทองที่หลาย ๆ ตําบล    
อันสมควรจัดการปกครองอันเดียวได หรือมีพลเมืองตั้งแต  10,000  คนขึ้นไป 
   1.2)  ชุมชนเขตสุขาภิบาล  หมายถึง ชุมชนใดที่มีความเหมาะสมทีจ่ะตั้งเปน
สุขาภิบาลโดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ คือ เนื้อที่ของเขตควรมีขนาดประมาณ 1-4  ตารางกิโลเมตร 
ควรมีรานคาประมาณอยางนอย 10 หอง และประชาชนในเขตมีอยางนอยควรมีประมาณ 1,500 คน ก็
สามารถตั้งเปนเขตสุขาภิบาลปกครองได ชุมชนเขตสุขาภิบาลมักเปนชุมชนที่ตั้งอยูในตําบลหรืออําเภอ 
และมักเปนศนูยกลางบริการการคา การปกครอง และการเกษตรดวย 
   1.3)  ชุมชนเขตเทศบาลตําบล หมายถึง ชุมชนเขตสุขาภิบาลในตําบลที่มีความ
เจริญ และมคีวามหนาแนนที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเปนเทศบาล โดยมีการจดัสาธารณูปโภคมากขึ้น
และมีการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น ลักษณะของชุมชนเขตเทศบาลตําบลเปนชุมชนที่ใหญและมักจะอยู
ในเขตของอําเภอ  
   1.4)  ชุมชนเขตเทศบาลเมือง  หมายถึง  ชุมชนที่มีราษฎรในทองที่ตั้งแต 10,000 
คนขึ้นไป   โดยคิดเฉลี่ยความหนาแนนของราษฎรไมต่ําวา  3,000  คนตอ 1  ตารางกโิลเมตร      โดยมาก
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมักจะตั้งในเขตที่ตวัจังหวัดตัง้อยู และเปนศนูยกลางการบริหารสวนราชการตาง ๆ  
   1.5)  ชุมชนเขตเทศบาลนคร หมายถึง ชุมชนจากเทศบาลเมืองที่ยกฐานะขึ้นมา
เปน เทศบาลนครโดยมีราษฎรตั้งแต  50,000 คนขึ้นไป และคิดเฉลี่ยราษฎรอยูหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 
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คนตอ 1  ตารางกิโลเมตร ชุมชนเขตเทศบาลนครนี้เปนเมืองขนาดใหญและเปนศนูยกลางของ การบิน
พาณิชยและอืน่ ๆ  
   1.6)  ชุมชนเขตการปกครองพิเศษ หมายถึง  ชุมชนที่ประชาชนอยูอยาง
หนาแนนมากและเปนเอกนคร  (Primate city)  คือเปนเมืองที่มีขนาดใหญมีประชาชนหนาแนน เปน
ศูนยบริการสําคัญ และมีการปกครองตนเอง โดยมีการเลอืกตั้งผูวาราชการ และสมาชิกสภา ปจจุบนัมีอยู 
2 แหงคือ กรุงเทพมหานครและพัทยา 
  2)  ลักษณะของชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม (Social activities)  สามารถแบง
ลักษณะชุมชนได 5 แบบ คือ 
   2.1)  ชุมชนเกษตรกรรม หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนในชุมชนสวนใหญ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  ไดแก  ชุมชนหมูบานตาง ๆ ซ่ึงราษฎรสวนมากทํานา ทําไร  เล้ียงสัตว หรือ
ชุมชนบางแหงทําประมง ทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและ
พึ่งพาธรรมชาติมาก 
   2.2)  ชุมชนศนูยการคา  หมายถึง  ชุมชนที่เปนศูนยกลางทางการคา เชน ตัว
อําเภอเมืองหรือตัวตําบลซึ่งเปนที่ตั้งของเขตสุขาภิบาล มักจะมีรานคาจาํหนายของใชประจําวนั และตลาด
สดจําหนายอาหารผักสดในตอนเชา  ชาวบานจะนําผลิตผลมาขายในเมือง และซื้อสินคาจําเปนในดาน
การเกษตรกลับไปหมูบาน จะเห็นไดวาชมุชนศูนยการคาจะมีอยูทัว่ ๆ ไป ในเขตทีม่ีชุมชนหนาแนน เชน 
เขตเมือง เขตอําเภอ หรือเขตตําบลตาง ๆ  
   2.3)  ชุมชนศนูยกลางขนสง หมายถึง  ชุมชนที่เกิดตามเสนทางคมนาคมหรือ
เสนทางขนสงทางรถยนต ทางเรือ หรือทางอากาศ ชุมชนที่เราเหน็ตามทางแยกซึ่งเปนศูนยกลางการ
เดินทาง เชน ชุมชนตามทางแยกมกัจะมีรานอาหาร รานกาแฟ และรานขาวแกงใหบริการ แกผูเดนิทาง 
   2.4)  ชุมชนเขตอุตสาหกรรม  หมายถึง ชุมชนที่อยูในเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงมี 
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ตั้งอยู รวมทั้งที่อยูอาศัยของคนงานดวย เชน ชุมชนอุตสาหกรรมแถวรังสิต 
จังหวดัปทุมธานี และชุมชนอุตสาหกรรมตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ เปนตน 
   2.5  ชุมชนศูนยกลางของการบริการ  หมายถึง  ชุมชนที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลาง
ของการบริการตาง ๆ เชน ชุมชนในเขตตัวเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนชุมชนศูนยกลางของการ
ทองเที่ยวและการซื้อขายสินคา สวนชุมชนในเขตตวัเมืองจังหวดัสงขลาจะเปนชุมชนศูนยกลางของทาง
ราชการ 
  3)  ลักษณะของชุมชนแบงตามความสัมพันธของบุคคลในสังคม (Social relation)   เปน
การแบงชุมชนในแงของความสัมพันธของบุคคลตางๆ อันเปนการมองในทัศนะของนักสังคมวิทยาที่มอง
ชุมชนในลักษณะความสัมพนัธทุก ๆ ดานไมเพยีงเฉพาะดานการเมืองการปกครอง หรือกิจกรรมทาง
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สังคมเทานั้น แตรวมไปถึงความสัมพันธในสถาบันตาง ๆ ตลอดจนลักษณะทางนิเวศวิทยาอกีดวย ชุมชน
ลักษณะนีแ้บงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
   3.1)  ชุมชนชนบท  เปนชุมชนที่มีความใกลชิดกับธรรมชาติมาก เพราะตอง
อาศัยน้ําฝนทําเกษตรกรรม แตในปจจบุันพื้นที่บางสวนไดรับน้ําจากชลประทานเกษตร อยางไรก็ตาม  
ราษฎรยังคงตองพึ่งพาความไมแนนอนของธรรมชาติอยูมาก นอกจากนั้น ชุมชนบางแหงยังอยูหางไกล
ความเจริญอีกดวย ในประเทศไทยลักษณะชุมชนสวนใหญจะเปนชุมชนชนบทประมาณรอยละ 8 ชุมชน
ชนบทสวนใหญมีความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวเปนอันดับแรก กลาวคือสมาชิกในครอบครัว
ชวยกันทํางานหารายไดมาใชรวมกัน เชน  การทํานา ทําไร ครอบครัวเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค และ
ภายในชุมชนก็มีญาติพี่นองอยูใกลชิดสนทิสนมคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ฐานะทางเศรษฐกจิภายใน
ชุมชนไมคอยแตกตางกันนกั นอกจากนี ้ ชุมชนชนบทยังอาศัยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีคอย
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนดวย  ทําใหสมาชกิในชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข และไมคอยมี
ปญหาทางสังคม 
   3.2)  ชุมชนเมือง  เปนชุมชนที่มีความแตกตางจากชุมชนชนบท กลาวคือ 
ประชาชนในเขตเมืองจะมีความเปนอิสระในการประกอบอาชีพ  อยูกันอยางหนาแนน แตความสัมพันธ
ภายในครอบครัวอาจจะมีไมมากเทากับชุมชนชนบท ทั้งนี้เนื่องจากวา สมาชิกตองออกทํางานนอกบาน
กันหลายคน โอกาสที่จะพบปะพดูคยุกันจงึมีนอย ความสัมพันธในดานการงานหรือการประกอบอาชีพ ก็
มักผูกพันกับตาํแหนงและหนาที่การงาน หรือตามสายบังคับบัญชา เพื่อนบานในละแวกเดียวกันสวน
ใหญตางคนตางอยู การติดตออาจจะมีบางในหมูอาชีพเดียวกัน แตมกัจะเปนไปในลักษณะเปนทางการ 
ไมคอยจะสนทิสนมหรือมีความสัมพันธสวนตวัอยางใกลชิด 
  3.9.1.5 พลังชมุชน 
  สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2540:1-8) ไดสรุปขอคนพบจากกรณีตัวอยางในการศกึษา
ชุมชนเขมแข็ง 9 องคกรในชนบทภาคอีสาน พบวา ความเขมแข็งและยัง่ยืนของสังคมชนบทขึ้นอยูกบัการ
มีองคกรและกระบวนการเรยีนรูของประชาชน การมีองคกรทําใหมีพลังเพิ่มขึ้น และเปนกลไกของการ
เรียนรูรวมกันและการจดัการ โดยไดสรุปองคประกอบสําคัญขององคกรดังกลาวไววา คือ 
  1) การมีอุดมการณรวมกนั หมายถึง การมีทัศนะตอโลก ตอสังคม ตอชุมชนรวมกนั และ
มีความเขาใจตรงกันวาชาวบานอยูในสวนใดของความสัมพันธทางสังคมระดับตาง ๆ  
  2) การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกนั เพื่อเปนแนวทางในการเดินไปขางหนาวา
องคกรจะทําอะไร เพื่ออะไร 
  3)  การมีประโยชนรวมกัน องคกรจะตองสรางขอมูลใหเกิดการรับรูวาผลประโยชนของ
องคกรคืออะไร รวมทั้งการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมดวย 
  4)  คน  องคประกอบสําคัญขององคกรคือคน โดยแบงเปน  
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   4.1) ผูนํา ซ่ึงแบงได 6 ประเภทคือ ผูนําทางความคิด ผูนาํทางดานศีลธรรม ผูนํา
ทางดานอาชีพ ผูนําดานการพูด (เพื่อกระตุน เรงเราแนวคิดและการปฏิบัติ) ผูนําที่สามารถประยุกตงาน
ราชการใหเขากับเปาหมายเพื่อชาวบานได และผูนําเพือ่ประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชมุชน (ซ่ึง
จําเปนตองมีบารมีและความสามารถในการระดมทุนภายในและภายนอกชุมชน) 
   4.2) สมาชิก ซ่ึงจะมีบทบาทหนาที่ สิทธิ และการเขารวมในระดับที่แตกตางกัน
ไป 
   4.3) ชาวบานทั่วไปทีไ่มไดเขารวมในองคกร แตกม็ีผลตอการดํารงอยูของ   
องคกร เพราะเปนกลุมที่ติดตามเฝาดู วิพากษวิจารณ และพรอมจะเขารวมหรือไมเขารวม 
  5) การบริหารจัดการ ถือเปนเรื่องชี้ขาดความเขมแข็งขององคกร เพราะเกีย่วของกับ  
ประสิทธิภาพการจัดการ ซ่ึงประกอบดวยประเด็นสําคัญ 5 อยางคือ  1) การตัดสินใจรวม  2) โครงสราง
องคกรและบทบาทหนาที่  3) สถานที่และวสัดุอุปกรณ   4) การสื่อสารระหวางผูนํากับสมาชิกองคกร 
และ   5) การควบคุมตรวจสอบ 
  6) กิจกรรม   โดยทัว่ไปกจิกรรมชุมชนเกีย่วของกับเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมเปน
หลักของชุมชน อาจมีเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง และในปจจุบนัมีกจิกรรมเกีย่วกบัสิ่งแวดลอมมากขึ้น  
กิจกรรมดังกลาวจําเปนตองมีการเรียนรู ฝกฝน และปฏบิัติจริงเพื่อการพัฒนา 
  เมธี จันทจารุภรณ และวฒันา โพธา (มปป:22-23) นําขอคนพบที่ไดจากชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข มาสรุปใหเห็นเงื่อนไขของการพัฒนาความเปนประชาสังคมไววา ตอง
ประกอบดวย  1) การสรางความเปนชุมชนที่แทจริง 2) จิตวิญญาณที่ตื่นรูและรับผิด 3) การเชื่อมโยง
กระแสและความเคลื่อนไหวในระดบัสากลใหผสมกลมกลืนกับเงื่อนไขของสังคมไทย อันไดแก รากฐาน
ทางวัฒนธรรม วิถีความเปนอยู และภูมปิญญาอันหลากหลาย 4) การเปดพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งการพบปะสังสรรคทํากิจกรรมรวมรวมกัน 5) ส่ือทองถ่ิน ซ่ึงผูเขียน
เห็นวาจะตองเนนย้ําการนํามาใช เพื่อถายทอดเรื่องราวในระดับพืน้ทีห่รือภูมิภาคอยางมีชีวิตชวีา และ 6) 
สรางองคความรูคูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการขับเคลื่อนองคกร 
  สิลาภรณ  บัวสาย (2547:10-14) ไดสังเคราะหงานวิจยัดานชุมชนในระยะหลัง ๆ และ
สรุปวา ชุมชนไทยดั้งเดิมมีศกัยภาพในการดํารงอยู และเติบโตมาโดยไมตองพึ่งรัฐมากนัก ฐานสําคญัของ
พลังชุมชนในทองถ่ินขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ (1) ฐานทรัพยากร (2) เครอืขายทาง
สังคม (3) ระบบความรู และ (4) ระบบคณุคาและความเชื่อ 
  1) ฐานทรัพยากร  
  ฐานทรัพยากรของไทย มีหลากหลายและมีความสัมพันธแนบแนนกับความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ และระบบความรูที่ถูกสรางสะสมและถายทอดกนัมาเพือ่บันดาลความอยูรอด ดูแลความ



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 3-62

อยูดีมีสุขของคนในทองถ่ินที่อยูกับระบบนิเวศนนั้น ๆ  ฐานทรัพยากรที่สําคัญของประเทศไดแก ปาไม 
ลําน้ํา และชายฝงทะเล เปนตน 
  2) เครือขายทางสังคม (social network)  
  นอกจากจะมีความสําคัญในการเปนหลักประกันความมัน่คงและปลอดภัยในชวีิตของ
สมาชิกชุมชนเมื่อบุกเบิกตั้งรกรากถิ่นที่อยูใหมแลว ยังเปนหัวใจสาํคัญของการขับเคลื่อนใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จําเปนตอการสนองตอบความตองการของชุมชนที่มีพลวัตรดวย ประเดน็ที่นา
พิจารณาเกี่ยวกับเครือขายทางสังคมไดแก (1) ลักษณะของสายสมัพันธทางสังคมที่ยึดโยงผูคนไวเปน
เครือขายที่มีความผูกพันกันเหนียวแนน เชน การเปนเครือญาติ การมีระบบความเชื่อ และวัฒนธรรม
รวมกัน และ (2) คุณภาพของสายสัมพันธ ซ่ึงหมายถึง ความแนนแฟนของความผูกพันในสายใยทาง
สังคม ซ่ึงถายิ่งแนนแฟนมากก็จะยิ่งมีความเปนชุมชนสูง และวธีิการที่เดนชัดในการสรางความแนนแฟ
นดังกลาว ก็คอืปฏิสัมพันธุแบบเห็นหนา (face-to face interaction) นั่นเอง การจดัใหมีพื้นทีแ่ละโอกาส 
(time and space) จึงนบัเปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหคนในชมุชนสามารถมีกิจกรรมรวมกันแบบ
พบปะเห็นหนากันได 
  3) ระบบความรู 
  จากงานวิจยัดชันีช้ีวัดความเขมแข็งของชุมชน ช้ีใหเหน็วา ทุนความรู หรือการที่ชุมชน
พัฒนาชุดความรูของตนเองขึ้นมาเพื่อชวยใหชีวติของผูคนมีความสุขสบายตามควร ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทํามาหากิน การดูแลสุขภาพ การหาปจจัยส่ี และยิ่งชุมชนสามารถเรียนรู ปรับตัว รับความรูใหม ๆ จาก
ภายนอกมาตอยอดกับความรูเดิมไดมาก  ชุมชนนั้นกจ็ะยิง่เขมแข็งมาก   ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนพบวามี
นัยยะตอการพฒันาเพื่อเสริมสรางพลังความเขมแข็งของชุมชน ไดแก 
   3.1) ลักษณะของความรูทองถ่ิน ไดแก (1) ชุดความรูที่ชุมชนพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความจําเปนในการยังชีพ อันเปนชุดความรูที่เกิดจากประสบการณจริงในชีวิตจริงของแตละ
ทองถ่ิน และมีบริบทที่กอเกิดและมีผูใชประโยชนจากความรูนั้นจริง ๆ จึงเปนชดุความรูที่มีการสราง 
สะสม และถายทอดสืบตอ ๆ กันมา โดยจะเปนความรูที่มีคุณคามีประโยชนไดก็ตอเมื่อผูคนยังคงอยูใน
ทองถ่ินนั้น ๆ (2) ความรูความเขาใจเกีย่วกับเครือขายความสัมพันธทางสังคมและวฒันธรรมของคนใน
ชุมชน เชน ใครคือแกนหลักที่มีเสียงและมีอิทธิพลตอความคิดของคนในชุมชน ซ่ึงความรูชนิดนี้อาจ   
สืบทอดตอไปแบบอยูไปก็รูเองได และ (3) ความรูในมิติทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดผานเครื่องมือทาง       
วัฒนธรรมที่ชุมชนสรางขึ้น อันไดแก ธรรมเนียม ประเพณี จารีต ขอหาม ตํานาน เพลงกลอมเด็ก สุภาษิต 
เร่ืองเลาตาง ๆ การละเลน เปนตน เครือ่งมือเหลานี้จะซอนเอาความรูที่ถูกทดสอบและกรองแลววาเปน
ความรูสําคัญ  สมควรจะสืบทอดตอ ๆ ไปถึงลูกหลาน  (เชน ธรรมเนียมหรือขอหามในการตั้งเมอืง ใน
การตั้งบาน ฯลฯ)  คนรุนหลังมักเรียกวา ภูมิปญญา คือความรูที่ถูกทดสอบซ้ําแลวซํ้าอีก สามารถนํามา
ปรับใชไดจริงในบริบทใหม และทนทานตอการพิสูจนดวยหลักฐานหรือตรรกะวิธีทางวิทยาศาสตร 
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   3.2) กระบวนการสรางและถายทอดความรูของชุมชน ชุดความรูของชมุชนเปน
ความรูที่ไดจากการปฏิบัติมากกวาปรยิัต ิ การสั่งสมความรูของชุมชนเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางคนที่เคยลองผิดลองถูกหลาย ๆ คน โดยหยิบเอาวิชาของคนหนึ่งไปลองใชและปรับปรุงจนใชได
อยางเหมาะสมในบริบทของตนเอง นอกจากนั้น ในชุมชนยังมีการถายทอดความรูพื้น ๆ ที่จําเปนตอการ
ทํามาหากินและการดํารงชีพ เชน การขุดบอกักเก็บน้ํา การแปรรูปอาหาร ฯลฯ การถายทอดความรู
ประเภทนี้มักเกิดในลักษณะการแลกเปลี่ยน เรียนรูบทเรียน หรือประสบการณของคนเคยทํามากอน ไม
ถึงขั้นตองเปดสํานักสอน เวทีการเรียนรูกม็ักเกิดในที่ทีม่ีการพบปะสงัสรรคระหวางคนในชุมชน สําหรับ
ความรูของชุมชนโดยเฉพาะดานโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน มักจะถูกถายทอดผานกลไก
คือ สถาบันศาสนา ไมวาพุทธ คริสต อิสลาม ผูนําศาสนาจึงมักกลายเปนผูนําทางความคิด และทางความรู
ของชุมชนไปดวย โดยเฉพาะสังคมไทยชวงกอนการปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 วัดยังเปนแหลง
เรียนรูหลักที่ทาํหนาที่ถายทอดทั้งศิลปวิทยาแกเดก็ และสืบทอดสมบัติทางวัฒนธรรมของชุมชนผาน
ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ซ่ึงมักทําที่วัด รวมตลอดจนถึงเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เรียนรู
ความกาวหนาและความเคลือ่นไหวทั้งในและนอกชุมชน ดังนั้น พระจึงไดรับการยอมรับนับถืออยางสูง 
และมีบทบาทในการชี้นําชุมชนดวย 
   3.3) การจัดการความรูเพื่อเปนพลังในการพัฒนาทองถ่ิน การวิเคราะหจากผัง 
พลังทองถ่ิน พบวา ฐานพลังภายในของชมุชน คือบริบทของความรูจากภายนอกที่ผานเขามาทางโรงเรียน 
สถานศึกษา โดยมีปฏิสัมพันธกับระบบความรูในชุมชน และจากการวจิัยชุดโครงการการศึกษากับชุมชน 
ซ่ึงเปนกระบวนการวจิัยที่มปีฏิบัติการรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา การจัดการศึกษาให
เกิดผลกระทบทางบวกตอการเสริมสรางระบบความรูของชุมชนใหแข็งแรงมากขึ้นนัน้ สามารถทําได แต
ตองใชกระบวนการสราง การแลกเปลี่ยนเรยีนรู และสานความสัมพันธแบบเทาเทยีมกันระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ซ่ึงหมายถึง การยอมรับการดํารงอยูของชุดความรูของชาวบาน และใหเกียรติกับชาวบานวาเขา
มีความรูความชํานาญในเรื่องที่เปนอาชีพการทํามาหากินของเขา หนาที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการ 
ศึกษาก็คือ พยายามหาความรูนั้นใหพบ  และหาวิธีเขาไปตอยอดใหเขาสามารถทํามาหากินไดดีขึน้ หรือมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4) ระบบคุณคาและความเชือ่  ทําหนาที่สําคัญในการจัดความสัมพันธระหวางคนกับคน 
และระหวางคนกับธรรมชาติ เพื่อการดํารงอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน การเขาใจถึงระบบคุณคาและความ
เชื่อของกลุมชนหนึ่ง ๆ จะชวยใหสามารถเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของกลุมชน รวมทั้งความผูกพันที่คนมี
ตอกัน และตอธรรมชาติรวมกันดวย โดยทั่วไปแลวคนตะวนัออกจะมีระบบคุณคาบางอยางคลายคลึงกัน 
เชน เร่ืองความกตัญู การนอบนอมถอมตน ศีลธรรมพื้นฐาน การเคารพความยิ่งใหญของธรรมชาติ การ
ยอมรับพลังอํานาจของธรรมชาติเหนือมนษุย อยางไรกต็าม ในแตละชนเผาหรือแตละทองถ่ิน ก็มักมีการ
ใหคุณคากับคณุลักษณะหรอืพฤติกรรมบางอยางเปนพเิศษ จนกอรูปเปนวิถีปฏิบัติหรือธรรมเนียมของคน
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ในทองถ่ินหรือชุมชนนั้น ๆ  ระบบคณุคาและความเชือ่ทําหนาที่เปนเครื่องมือผูกรอยใจคนในชมุชนให
อยูรวมกนัใหได และยงัทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในกลุมใหอยูในครรลองที่เปนที่ยอมรับ 
รวมทั้งยกระดบัจิตใจความเปนมนุษยใหสูงขึ้นดวย 
  กลไกสําคัญในการสืบทอดระบบคุณคาและความเชื่อคอื วัดหรือศาสนสถาน รองลงมา
ไดแก กลุมผูเฒา พอครู แมครู หมอขวัญ ซ่ึงชมุชนแตละแหงสรางขึ้นมา และเปนกลไกระดับชุมชน
มากกวาทองถ่ิน ในขณะที่จารีต ประเพณ ี ตํานานเรื่องเลา พิธีกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือระดับทองถ่ิน
มากกวาระดับชุมชน ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะคนในทองถ่ินนั้น ๆ อันทําใหเขาแตกตางจาก
คนเชื้อสายเดยีวกันในทองถ่ินอื่น ๆ อีกดวย เชน คนมุสลิมในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา มีลักษณะ
แตกตางจากมสุลิมยานสวนพลูในกรุงเทพมหานคร เปนตน 
  อยางไรก็ด ี อเนก เหลาธรรมทัศน (2542:37-38) ไดเนนย้ําไววา แมการสรางความเปน
ชุมชนหรือประชาสังคมในชนบทจะเปนเรือ่งสําคัญ แตก็จําเปนจะตองสรางความเปนชุมชนในเมอืงดวย 
โดยผูเขียนเชื่อวา การเปนเมืองหรือการเขาสูความทันสมัยนั้น ในขั้นแรกจะตองปลดปลอยคนออกจาก
ขนบจารีตเดิมใหกลายเปนปจเจกชนที่เปนอิสระ เปนตวัของตัวเอง ไมอนาทรรอนใจตอคนอื่นหรือสังคม
สวนรวม แตสักระยะหนึ่งคนในเมืองจะสนใจเปลี่ยนตวัเองจากการเปนปจเจกชนสุดขั้ว กลายเปนปจเจก
ชนที่เปนสมาชิกของประชาคมไปได เชน ขบวนการ จส.100 ซ่ึงอาศัยสถานีวิทยุและโทรศัพทมือถือ 
สรางกันขึ้นเปนเครือขายโยงใยใหผูคนคิดถึงปญหาจราจรอันเปนเรื่องของสวนรวม และชวยการแกไข
ดวยการรายงานสภาพจราจรสูกันฟง หรือขอความรวมมอืจากกันและกนั 
  3.9.1.6 ความสัมพันธระหวาง ประชาชน ชุมชน ประชาสังคม 
  จามะรี เชียงทอง (2543:1-12) สรุปความหมายคําวา “ชุมชน” วา ประกอบดวย “พื้นที่” 
หรือ “อาณาเขต” และผูคนหรือ “ประชาชน” ที่อยูอาศัยในพื้นที่เหลานั้น ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุด เพราะประชาชนจะเปนพลังในการบันดาลใหพืน้ที่หรืออาณาเขตที่ตนอาศัยอยูเปนไปในลกัษณะ
หรือ รูปแบบที่เขาตองการอยางมากที่สุด  
  การรวมตัวของประชาชนในชุมชนเพื่อทํากิจกรรมใด ๆ เรียกไดวาเปนการมารวมสราง 
“ชุมชน” หรือ “สังคม” ของประชาชนใหมีพลังเขมแข็งขึ้นมา ดังนั้น “ประชาสังคม” ในความหมายกวาง
ก็คือ ชุมชนทีม่ีพลัง หรือความเขมแข็ง นัน่เอง 
  แนวคดิเรื่องประชาสังคม หมายความอยางกวางถึง “สังคมพลเรือน” เร่ิมใชในหมู
นักวิชาการตะวันตกตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 16 ถึงประมาณศตวรรษที่ 18 ควบคูไปกับกําเนิดของ
ระบอบประชาธิปไตยที่เนนอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนของ “ปวงชน” อันมคีวามหมายวา “เทาเทียมกนัโดย        
ธรรมชาติ”  จากการที่พระเจาทรงสรางขึ้นใหเทาเทียมกันมาแตกําเนดิ (จามะรี เชยีงทอง, 2543 : 6) 
นักวิชาการที่ศกึษาถึงพัฒนาการเรื่องนี้ที่เดนชัดแตมจีุดเนนแตกตางกนัออกไป ไดแก Jeffrey Alexander 
(1998) และ Perez-Diaz (1998) ซ่ึงสรุปไดดังนี้ (จามะรี, เพิ่งอาง) 
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  Alexander สรุปพัฒนาการแนวคิดประชาสังคม ออกเปน 3 ชวง คือ 
  1) ชวงปลายศตวรรษ ไดแก แนวคิดของนกัทฤษฎียุคคลาสสิค เชน Locke, Harrington, 
Ferguson, Smith, Rousseau, Hegel และ Tocqueville ซ่ึงมองประชาสังคม วาเปนองคกรทั้งหมดที่อยูนอก
รัฐ อันรวมถงึ “ตลาด” ในระบบทุนนยิมและสถาบันที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีองคประกอบสําคัญคือ ตองมี 
ความสมัครใจในความเชื่อทางจริยธรรมรวมกัน และการจัดใหมีการแสดงความคิดเหน็ที่เปดกวางในเรื่อง 
ตาง ๆ  รวมทั้งระบบการเมือง  
  2) ชวงที่สอง เร่ิมตั้งแต ค.ศ.1820 ในยคุนี้แนวความคิดในชวงแรกที่มองตลาดในแง 
พลังขับเคลื่อนที่ใหความสําคญัตอจริยธรรม กอใหเกดิการควบคุมและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล
อยางมีคุณภาพนั้น ไดแปรเปลี่ยนไปในแงลบวาเปนองคกรที่เนนเฉพาะประโยชนสวนบุคคล หรือให
ความสําคัญเฉพาะแกตนเอง (Egoistic) เพราะมีปรากฏการณช้ีใหเห็นวา “ตลาด” ซ่ึงเปนกลไกการทํางาน
ของระบบไมไดกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนธรรมตอชนช้ันที่ยากจนเสมอไป  ดังนั้นจงึมีการ
แยกกรอบคิดของคําวา “ประชาสังคม” ไปในแงของการรวมตัวในรูปแบบของ Collectivism หรือ 
Communalism ซ่ึงไมใชรวมตัวกันเพียงอยางเดยีว แตเปนการรวมตวัที่ประกอบดวยความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัดวย 
  3) ชวงที่สาม เปนการขยายแนวคดิเรื่องประชาสังคมใหตางออกไปจากเรื่องของรัฐ และ
เร่ืองของตลาด อันรวมไปถึงการจัดระเบียบสังคมในรูปแบบอื่น ๆ ดวย เชน ความรูสึกรวมกันทางชาติ
พันธุ ซ่ึง Alexander เห็นวานาจะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความรูสึกรวมของความเปนสังคม หรือ
ชุมชนเดียวกนั   ในความเหน็ของนักวิชาการผูนี้ เห็นวา ปจจัยสําคัญไดแก   (1)  มกีารแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นสาธารณะ (2) มีขอกําหนดทางวัฒนธรรม และเรื่องเลาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปน
ประชาธิปไตย (3) มีสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของเชน สถาบันทางกฎหมาย สถาบันหนงัสือพิมพ ฯลฯ (4) มี
ปรากฏการณทางสังคมซึ่งสะทอนรูปธรรมของความมีมรรยาท (civility) ความเสมอภาค (equality) การ
วิพากษวจิารณ (criticism) และการนับถือซ่ึงกันและกนั (respect) ใหเห็นอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม  
เขายังเชื่อวาสงัคมพลเรือนดังกลาวไมสามารถอยูลําพังตนเองอยางโดดเดี่ยวได หากตองมีปฏิสัมพันธกับ
มณฑล (sphere) อ่ืน ๆ เชน เศรษฐกิจ รัฐกจิ ศาสนา วิทยาศาสตร และครอบครัว เปนตน 
  นักวิชาการสําคัญอีกทานหนึง่คือ Perez-Diaz แยกทัศนะในเรื่องประชาสังคมออกเปน 3 
กลุม แตกตางไปจาก Alexander คือ 
  1) กลุมนักวิชาการในศตวรรษ 18 ที่มองประชาสังคมในลักษณะกวาง ๆ วามีความเปน
พหุสังคม (social pluralism) และมีมณฑลสาธารณะ (public sphere) ในการแสดงความคดิเห็นที่
หลากหลาย ซ่ึงเขาเรียกกลุมนี้วาเปนพวก generalists กลุมนี้จะใหความสําคัญในเรื่องกลไกการเชื่อมโยง
ของระบบ (systematic links) ขององคประกอบตาง ๆ ในสังคม ซ่ึงเกิดขึ้นภายใตระบบตลาดเสรี ที่มีการ
สัมพันธแลกเปลี่ยนทรัพยากร และอัตลักษณทางสังคมซึ่งกันและกนั ภายใตกฎระเบียบทีเ่ปนลายลักษณ
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อักษรอันเปนที่ยอมรับจากคนสวนใหญ จนกลายเปนสถาบันที่มีอํานาจในการจดักิจกรรมสาธารณะอัน
รวมไปถึงการควบคุมผานกลไกทางวัฒนธรรมดวย 
  2) กลุมนักวิชาการที่ใหความหมายประชาสังคมวา เปนองคประกอบทางสังคมที่ไมใช
องคกรรัฐ (non-governmental components) ซ่ึงอาจจะเปนพวก Marxists ที่ใหความสนใจเรื่องระบบ
ตลาดและชนชั้นทางสังคม หรือนักสังคมวิทยาซึ่งสนใจเรื่องความเขมแข็งทางสังคม และการจดัองคกร
ทางสังคม (social solidarity and associations)  
  3) กลุมนักวิชาการในศตวรรษที่ 20 ซ่ึงมองประชาสังคมในกรอบจํากดัวาเปนองคกรที่
นอกเหนือองคประกอบของรัฐและระบบตลาด นักวิชาการกลุมที่ 3 นี้บางก็ไดรับอิทธิพลทางความคิด
จาก Marxism เชน Habermas บาง  จากนักสังคมวิทยา เชน Parsons หรือ Goulder บาง  กลุมนี้จึงให      
คํานิยามประชาสังคมวาเปนองคประกอบของความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงผสมผสานระหวางความ
เคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) และมณฑลสาธารณะ (public sphere) ทางความคิด โดยเขาเรียก
กลุมนี้วาเปนพวก minimalists ซ่ึงเขารวมทั้งตัวเขาเอง และ Alexander ไวในกลุมนี้ดวย    กลุมนี้ยัง
แบงเปนพวกที่ไดรับอิทธิพลจาก Marxism ซ่ึงในตอนแรกมองวา ประชาสังคมจะสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐ
และระบบตลาดได แตตอนหลังกลับเห็นวาประชาสังคมคอนขางจะพายแพตอการรุกลํ้าของรัฐและระบบ
ตลาด ในขณะที่กลุม minimalists ที่ไมไดรับอิทธิพลของ Marxism (เชน Alexander) มองวา รัฐหรือระบบ
ราชการ และระบบตลาดยังมีสวนดีอยูบาง แตอยางไรเสียก็ควรจะแยกพิจารณาตางหากจากประชาสังคม 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในความหลากหลาย และยังเนนความสําคญัในเรื่องความเปนอิสระในตัวเอง 
(autonomous) ของประชาสังคมอีกดวย 
  อยางไรก็ดี ในหมูนกัพัฒนาเอกชนหลายกลุมใชคําวา “ประชาสังคม” ในความหมายถึง 
“พื้นที่สาธารณะ” (public space) ซ่ึงอยูระหวางรัฐกับปจเจกหรือครอบครัว ในกรณีที่รัฐมีอํานาจมาก 
ขอบเขตพื้นทีส่าธารณะดังกลาวก็จะมีขนาดเล็ก และอาจมีการเผชิญหนาระหวางรัฐ กับกลุมคนทีร่วมตัว
กันที่เรียกวา ประชาสังคม นี้  อันเปนสาเหตุใหเกิดความไมมั่นคงทั้งตอมนุษยและสงัคมได 
  ตั้งแตป ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) เปนตนมา ธนาคารโลกก็เร่ิมมีความเหน็วา รัฐควรจาํกัด
บทบาทลง โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ไมใชเพื่อหลีกเลี่ยงความอุยอายขององคกรรัฐเทานัน้ แตยัง
มีกิจกรรมหลาย ๆ อยางที่ตองการความชาํนาญพิเศษ ซ่ึงไมอาจหาไดจากบุคลากรของรัฐดวย จงึมีการ
สนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อรวมกันทํากจิกรรมสาธารณะ ซ่ึงเชื่อวาจะกอใหเกดิทุนทางสังคม 
(social capital)   อีกทั้งศักยภาพอนัเนื่องมาจากการรวมตัวกันยังสามารถชวยรณรงคความรวมมือ และ
การระดมความคิดในระดับชุมชน เพื่อกระทํากิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ที่เปนประโยชนเพื่อสวนรวม และ
ไกลเกินกวาความสามารถที่รัฐจะทําได ใหเพิ่มมากขึน้ตอไปอีกดวย 
  นอกเหนือจากการที่รัฐขาดความชํานาญเฉพาะทาง อันเนื่องมาจากการขาดความรูความ
เขาใจในพื้นที ่ ซ่ึงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินที่หลากหลายซับซอนแลว รัฐที่มีอํานาจมากนี้ยังมี
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ปญหาที่นากลวัอีกประการหนึ่งคือ การทุจริตคอรรัปชันในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงยอมทําใหเกิดความไมพอใจ
ของประชาชนกระจายอยูทัว่ไป อันจะนําไปสูการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movements)   อยางไรก็ดี 
การเคลื่อนไหวทางสังคมจะประสบคามสําเร็จไดจะตองมีพื้นที่สาธารณะ (public space) ที่กวางและถาวร
พอ   ดังนั้น พื้นที่สาธารณะ ประชาสังคม และการเคลือ่นไหวทางสังคม ที่จะนําไปสูการพัฒนาทีย่ั่งยืน
และความมัน่คงตอมนุษยและประเทศชาติในประเทศกาํลังพัฒนาหลาย ๆ แหงจึงมกัจะเนื่องมาจากกรอบ
คิดและกระบวนการที่เชื่อมโยงตอเนื่องกนั 
  จากการศึกษาประเทศกําลังพัฒนาทางโลกตะวันออก พบวา องคกรประชาชนที่มอียูเดิม
หลาย ๆ องคกร เปนทุนทางสังคมที่สําคัญของชุมชน หากไดรับการสนับสนุนและตอยอดใหมบีทบาท
มากขึ้น กจ็ะนําไปสูความเปนประชาสังคมที่แทจริงตอไป อันจะกอใหเกดิประโยชนตอชุมชนเองและ
สังคมในระดบักวางอีกดวย 
 
 3.9.2 สถานการณดานชุมชนไทย 
  ในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันดานชมุชน ที่เกีย่วของกับความมั่นคงของมนุษย
พิจารณาไดหลายปจจัยดวยกันดังนี ้
  3.9.2.1 การใชเวลาของคนไทยมุงเนนเรื่องสวนตน 
  สํานักงานสถิติแหงชาต(ิ2544) ไดสํารวจการใชเวลาของคนไทย พบวา คนไทยใชเวลา
เฉลี่ยตอวันจําแนกตามกิจกรรมที่ทํา ไดแก  การทํางานในสถานประกอบการ (10.0 ช่ัวโมง) กิจกรรมการ
ผลิตขั้นตนที่ไมเปนการทําในสถานประกอบการ (7.0 ช่ัวโมง) การบริการที่กอใหเกิดรายไดและ
กระบวนการผลิตอื่น ๆ (7.6 ช่ัวโมง)   ในสวนของการใชเวลาที่ไมเปนการทําในสถานประกอบการไดแก 
การดูแลภายในครัวเรือน (2.2 ช่ัวโมง)    การดูแลสมาชิกในครัวเรือน (2.4 ช่ัวโมง)      การใหบริการ
ชุมชน (1.8 ช่ัวโมง)    การศึกษาเรียนรู (7.7 ช่ัวโมง)   กิจกรรมเชิงสังคม วัฒนธรรม และการพักผอน
หยอนใจ  (2.0 ช่ัวโมง)    การใชบริการจากสื่อตาง ๆ (3.0 ช่ัวโมง)    และการดูแลตวัเอง (11 ช่ัวโมง) 
  3.9.2.2 คนไทยยายถิ่นฐาน 

  จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2545) ระบวุาทัว่ราชอาณาจกัรไทยมีการยายเขา 
3.546 ลานคน (รวมคนเกดิใหม) และการโยกยายออก 3.256 ลานคน โดยการโยกยายออกดังกลาว
กระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมยีายออกมากทีสุ่ด  และภาคใตมีการ
ยายเขามากที่สุด สวนใหญของผูยายถ่ินในทุกภาคอยูในชวงอายุ  15-34  ป สูงสุดถึงรอยละ  35.3  รองลง
ไปคือ อายุ  35.54  ป รอยละ  26.8   โดยทั้งสองกลุมซึ่งเปนวัยฉกรรจในกําลังแรงงานยายมาทํางาน  
ในขณะที่กลุมอายุ  0-14  ป  ยายถ่ินรอยละ  24.7  เพื่อติดตามครอบครัวหรือเพือ่เรียนหนังสือ  โดย
สัดสวนหญิงจะมากกวาชายในทุกชวงอายุ  ยกเวนกลุมอายุ  25-54  ป ที่ชายมากกวาหญิง  ผูยายถ่ินสวน
ใหญเกนิครึ่งจะมีสถานภาพสมรสมากกวาโสดทั้งหญิงและชาย (หญิงสมรส  61.7  โสด  31.6  ชายสมรส  
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59.6   โสด  37.6)  การยายออกของกลุมวัยฉกรรจทั้งหญิงชายจํานวนมากจึงทําใหชุมชนดั้งเดิมออนแอ 
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ขาดการดํารงสืบทอดคานิยมวัฒนธรรมดั้งเดิม  รวมทั้งทําใหครอบครัว
ออนแอ เพราะขาดพลังหลัก สวนการยายเขาในวัยนี้ก็อาจเกดิปญหาในการปรับตัวใหเขาไดกับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมชุมชน  รวมทั้งการสรางสัมพันธกับผูคนในชุมชนดั้งเดิม 
  3.9.2.3 คนไทยยังขาดจติสํานึกและการมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสวนรวม 

  จากรายงานคุณภาพชวีิตของคนไทย ป 2544 และ ป 2545  โดยกรมพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย แสดงใหเห็นวา จิตสํานึกและการรวมมือกันทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของ     
คนไทยยังต่ํา  โดยในป 2544  มีครัวเรือนเขารวมเปนสมาชิกกลุม รอยละ  83.3  และเพิ่มเปนรอยละ  86.4  
ในป 2545  ซ่ึงทั้ง  2  ปนี้ก็ยังต่ํากวาเปาหมายคือรอยละ 90  ในระดับที่สูงขึ้นมาคือการรวมมอืทํางาน    
ในป 2544 ใชตัวช้ีวดั 3 ตัวคือ การเขารวมกิจกรรมบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ การรวมอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ   และการรวมปองกันและควบคุมสิ่งแวดลอม   แมจะสูงกวาเปาหมายทั้ง  3  ตัว คิดเปนรอยละ  
96.0,  96.5  และ  96.5  ตามลําดับ   แตมาในป 2545  ซ่ึงมีการปรับตัวช้ีวัดเหลือ  2  ตัว  เนนการมีคนใน
ครัวเรือนเขารวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชมุชนหรือทองถ่ิน และการมีคนเขารวมในการทํา
กิจกรรมสาธารณะของหมูบาน   ตวัแรกผานเกณฑคือคิดเปนรอยละ  86.9  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายรอยละ 
56.9  ในขณะที่ตัวที่สองไมผานเกณฑ โดยคิดเปนรอยละ 90.1  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายรอยละ  9.9   อยางไรก็
ดี การรณรงคสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในดานตาง ๆ ที่ทํากันอยางเขมขนในชวงหลัง ๆ  นาจะมี
ผลในการยกระดับจิตสํานกึและพฤติกรรมเพื่อสวนรวมของคนไทยขึน้ไดบาง  หากมีการดําเนินการและ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง 
  3.9.2.4  คนไทยถกูละเมิดสิทธิในการมีสวนรวมจัดการและไดประโยชนจากทรัพยากร
ชุมชน 
  ทั้ง ๆ  ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 46  ไดระบุให บุคคลที่รวมกันเปน
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยนื  
และมาตรา 56  ไดกําหนดสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุมครองสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติสุข  และในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะ
เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม จะตองมีการศึกษาและประเมนิผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยางถี่ถวนนั้น แตในขอเท็จจริงนั้น จากรายงานประเมินสภาพการณสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย  ที่จัดทําโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ(2545) ระบวุา  ในระยะเวลา  5-10  ปที่
ผานมา  การละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากโครงการขนาดใหญของรัฐ  ไดกลายเปนปญหาอยางเดนชัดกวา
ยุคสมัยใดวาไมไดใสใจในเรื่องกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนมากนัก  ทั้งมิไดใหความสนใจกับ
ผลกระทบตอชุมชนที่อาจเกดิขึ้นดวย   การละเลยการมีสวนรวมของชุมชนและการไมใสใจในปญหา
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ความเดือดรอนของผูไดรับผลกระทบไดนํามาสูปญหาความขัดแยงและการเผชิญหนาระหวางเจาของ
โครงการกับชุมชน  และในหลาย ๆ กรณีไดขยายตวัจนเกิดการแบงขั้วข้ึนชัดเจนทั้งในระดับชมุชนและ
นอกชุมชน   และในหลายกรณีไดขยายเปนความรุนแรงโดยที่ชองทางการสื่อสารระหวางคูกรณถูีกปด
กั้น  นอกจากนี้ รัฐยังไมยินดีทีจ่ะเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน  แมจะไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชน  กรณีตัวอยางที่ชัดเจนคือ กรณคีวามขัดแยงเรือ่งทอสงกาซและโรงงานแยกกาซไทยมาเลเซีย   
กรณีโรงไฟฟาบอนอกและหนิกรูด เปนตน 
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3.10 ความมัน่คงดานเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจ (Economy) โดยทั่วไปเปนเรื่องของการกอเกดิและการใชจายทรัพยากรที่มีอยู 
ใหเกิดประโยชนหรือความคุมคา โดยมากมักเปนเรื่องของกิจกรรมทางการเงิน และการแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการ 
 
 3.10.1 ประเด็นดานเศรษฐกจิ 
  ในการพจิารณาประเด็นความมั่นคงทางดานเศรษฐกจิ สามารถพิจารณาได 4 ประเด็น
ดวยกันคือ (1) องคประกอบของเศรษฐกจิ (2) ตวัช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ (3) ประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และ (4) ลักษณะเศรษฐกิจไทย  
  3.10.1.1 องคประกอบดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยหนวยใหญ ๆ 3 หนวย คือ 
  1) หนวยครัวเรือน หรือผูบริโภค   เปนหนวยเศรษฐกจิที่อาจเปนบุคคลคนเดียว หรือ 
หลายคนกไ็ด  ซ่ึงจะเปนทั้งผูผลิตและผูใชทรัพยากร  ครัวเรือนอาจเปนเจาของปจจยัการผลิต เปนแรงงาน  
เปนผูประกอบการของกิจการหนึ่งกิจกรรมใดในระบบเศรษฐกิจก็ได ถาเปนเจาของที่ดินกจ็ะไดรับ
ผลตอบแทนเปนผลผลิตจากการใชประโยชนจากที่ดิน หรือคาใชจายที่ไมตองจาย หรือคาเชาในการใช
ประโยชนจากที่ดิน  ถารับจางทํางานก็จะไดคาจางแรงงาน  ถานําเงินไปปลอยใหกูยืมก็ไดดอกเบีย้  ถา
เปนผูประกอบการก็จะไดผลตอบแทนในรูปกําไรหรือขาดทุน แตทุกครัวเรือนจะตองมีการบริโภคทั้งสิ้น 
และเปาหมายหลักของผูบริโภคก็คือ ความพึงพอใจสูงสุดเทาที่สามารถจะทําไดนัน่เอง 
  2) ผูผลิตหรือหนวยธุรกิจ    เปนบุคคล หรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการนําเอาปจจยัการ
ผลิตดังกลาว มาสูกระบวนการผลิตสินคาและบริการ  และนําไปจําหนายใหแกผูบริโภค หนวยธุรกิจนี้จะ
ประกอบดวย  ผูผลิต และผูขาย  ซ่ึงอาจเปนบุคคลเดียวกนัก็ได โดยมีจดุมุงหมายคือ การแสวงหาผลกําไร
สูงสุด 
  3) องคกรของรัฐ เปนหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานราชการตาง ๆ  ที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะทําหนาที่ในระบบเศรษฐกิจแทนรัฐ และสรางความสัมพันธ
กับหนวยงานอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เชน ใหความชวยเหลือ ควบคมุสั่งการ  จัดเก็บภาษี  ใหบริการดาน
ตาง ๆ หรือตดัสินกรณีพพิาท  แตจะมีบทบาทมากหรอืนอยข้ึนอยูกบัความแตกตางของระบบเศรษฐกิจ 
โดยในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐบาลจะควบคมุหนวยธุรกิจและครัวเรือนนอย หรือกิจการ
บางอยางอาจไมควบคุมเลย แตในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต รัฐบาลจะควบคุมทั้ง
หนวยธุรกิจและหนวยครัวเรือนมากกวาระบบเศรษฐกิจแบบอื่น 
  หนวยตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจทกุหนวยยอมทําหนาที่แตกตางกันออกไป อาจเปน
ผูผลิต เจาของปจจัยการผลิต ผูบริโภค และองคกรของรัฐบาล หนาที่ตาง ๆ เหลานี้จะเกี่ยวของและ
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สัมพันธกันจนเกิดวงจรเศรษฐกิจ ซ่ึงวงจรเศรษฐกิจจะเปนการอธิบายกลไกความสมัพันธระหวางผูผลิต
หรือธุรกิจ  ผูบริโภค และรัฐบาลที่มีหนาที่ในการกําหนดวงจรเศรษฐกิจของประเทศ 
  3.10.1.2 ตัวชีวั้ดภาวะเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุก ๆ ประเทศ จะมจีดุมุงหมายและมาตรฐานที่สําคัญ 
5 ประการ คือ   (1) มาตรฐานการครองชีพที่ด ี   (2) การกระจายรายไดที่ด ี   (3) การมีงานทํา   (4) การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   และ   (5) การควบคุมการเกิดมลภาวะเปนพิษ 
  1) มาตรฐานการครองชีพที่ดี (Standard of living) คือ การกินดีอยูดี ในทางเศรษฐศาสตร
การกินดีอยูดี  หมายถึง  การที่ประชากรมีสินคาและบริการเพื่อการอปุโภคบริโภคอยางเพียงพอ  เมื่อมี
การบริโภคเพิม่ขึ้น  รายไดประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นดวย  ดงันั้นประเทศตาง ๆ  จึงเรงเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอ
กับความตองการภายในประเทศ และมีเหลือเพื่อสงออกไปขายนํารายไดเขาประเทศ  ดังนั้น ในการพัฒนา
สวนมากมกัจะเริ่มดวยการพัฒนาสิ่งจําเปนพื้นฐาน  เชน  ถนน การคมนาคม การขนสง  การชลประทาน  
การไฟฟา  การประปา  การสาธารณสุข  และการศึกษา  เปนตน  เพราะสิ่งจําเปนเหลานี้เปนปจจัยชวย
เสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการ 
  2) การกระจายรายไดที่ดี  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาจะทําใหรายไดตอบุคคล
สูงขึ้นแตก็ไมไดแสดงวามาตรฐานการครองชีพของประชาชนสวนใหญจะดีขึ้นตามไปดวย  เพราะรายได
จากการผลิตสินคาและบริการ หรือการบริโภคอาจตกอยูกับประชาชนเพียงกลุมนอย  ความไมเทาเทียม
กันของรายไดในหมูประชาชนในเมือง และชนบทมีความแตกตางกันมาก  แสดงใหเห็นถึงผลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่อยูในเขตเมืองมากกวาเขตชนบท  ดังนั้นในระยะหลังประเทศตาง ๆ จึงมุงการพัฒนาไป
ที่ชนบทมากขึน้ โครงการสรางงานในชนบทถือเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาความยากจน  และเพิ่ม
รายไดใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศ เชน การจัดทําโครงการปรับปรุงแหลงน้ําประจําหมูบาน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป  สงเสริมใหมีการบริการสาธารณสุขที่ยังขาดแคลนในชนบท  
และสงเสริมใหมีการกระจายอุตสาหกรรมไปยังสวนภูมภิาคใหมากขึ้น  เพื่อเปนการกระจายรายไดไปสู
ประชาชนผูมีรายไดนอย  อันเปนการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจใหทัว่ถึง 
  3) การมีงานทาํ  เปนการทําใหประชาชนในวัยทํางานมีงานทําอยางทัว่ถึง  การวางงาน
หรือการไมมีงานทําจะทําใหประชาชนไมมีรายได  ไมมีเงินนําไปซื้อสินคาและบริการมาอุปโภคบริโภค  
ดังนั้น การไมมีงานทําจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผูเปนหวัหนา 
ครอบครัว  หากไมมีงานทําก็จะสงผลกระทบไปถึงบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวดวย และปญหาตาง ๆ ก็จะ
เกิดขึ้นตามมา  ฉะนั้น จุดมุงหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงตองมุงที่การมีงานทําเสมอ  
ในทางเศรษฐศาสตรถือวา ระดับการจางแรงงานภายในประเทศขึ้นอยูกับระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการภายในประเทศ และเพื่อการสงออกไปขายยัง
ตางประเทศ ดังนั้น ถารัฐบาลสามารถสงเสริมการผลิตสินคาและบรกิารไดอยางรวดเรว็ ทันตอความ
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ตองการบริโภค และมีกําลังคนหรือกําลังแรงงานเพยีงพอตอปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แตรัฐบาลก็
ตองคํานึงถึงอัตราการเพิ่มขึน้ของจํานวนประชากรภายในประเทศดวย เพราะจะสงผลไปถึงการมี
ประชากรในวยัแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงอาจทําใหระบบเศรษฐกิจไมสามารถรองรับเขาทํางานได จนมี
ปญหาการวางงานเกิดขึน้ 
  อนึ่ง หากรัฐบาลปลอยใหมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก  ก็จะเปน
การสรางงานใหกับประชาชนของตางประเทศ  อันทําใหประชาชนในประเทศเสยีโอกาสในการสรางงาน
สรางรายได ดังนั้น การชวยกนัซื้อและใชสินคาทีผ่ลิตภายในประเทศ จึงเปนการชวยเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยตรง 
  4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ในทางเศรษฐศาสตร คําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” 
(Natural resources) หมายถึง  ทรัพยากรทกุอยางที่มีอยูในประเทศ  ทั้งบนดิน และใตดิน  ไดแก  พืน้ดิน  
น้ํา  แรธาตุ  ปาไม  น้ํามันดบิ  แกสธรรมชาติ  เปนตน  โดยทรัพยากรที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะแรกของการพัฒนาประเทศที่มีทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ
ก็จะดําเนนิกระบวนการพัฒนา(Development process) ประเทศไดดีและรวดเรว็กวาประเทศที่มีทรัพยากร 
ธรรมชาตินอย  ดังนั้น การสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชอยางประหยดั อยางมี
ประสิทธิภาพ ใหไดประโยชนสูงสุด จงึเปนสวนหนึง่ในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงตองรณรงคและขอความรวมมอืจากประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใหชวยกันรักษาปาและปลูกปา  เพราะปาไมเปนตนน้ําลําธารตามธรรมชาติ  ทํา
ใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ  ไมแหงแลงหรือเกิดภาวะน้ําทวมอยางรุนแรง  ดังนัน้ การทําลายปาจึงเปน
การทําลายเศรษฐกิจของประเทศไปดวย 
  5) การควบคมุการเกิดมลภาวะเปนพิษ  ปญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจอยางหนึ่ง 
คือ การเกิดมลภาวะเปนพษิ ไดแก มลพษิในอากาศ  ในน้ํา และมลพิษทางเสียง  ซ่ึงจะสงผลเสียตอ        
สุขภาพอนามยัของประชาชนโดยทัว่ไป  นอกจากนี้ มลพิษยังเปนอันตรายตอสัตวน้าํและผลผลิตทางการ
เกษตรดวย  ปจจุบันรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในปญหานี้ จงึวางแนวนโยบายไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิในการควบคมุมลพิษอันอาจจะเกิดขึ้นไดในรูปแบบตาง ๆ จากการผลิต การ
บริโภคสินคา และการบริการ 
  3.10.1.3  ประเภทของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
  ทับทิม วงศประยูร และคณะ (2545:40-41) กลาวถึง การจัดประเภท กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดังนี ้
  1) การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ยอมใหเอกชนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  ผูเปนเจาของยอมมีสิทธิ์เต็มที่ในการจดัการทรัพยสินของตน ในระบบเศรษฐกิจ
ไทยก็มีลักษณะดังกลาวนี้คือ  เอกชนสามารถกลายเปนเจาของทรัพยสินตลอดปจจยัการผลิตตาง ๆ ได 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 3-73

  2) การมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้น ยอม
ใหเอกชนมีเสรีภาพในการทาํกิจกรรมตางๆทางเศรษฐกจิไดภายใตกรอบของกฎหมาย ในระบบเศรษฐกิจ 
ไทยก็เชนเดยีวกัน  เอกชนไดรับอนุญาตใหดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางแทบทกุประเภท
กิจการตามกฎเกณฑที่กฎหมายระบ ุ
  3) การดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจมกีําไรเปนเครื่องจูงใจ  ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
เมื่อเอกชนมีสิทธิ์ในการครอบครองปจจัยการผลิตและมีเสรีในการเลือกดําเนนิธุรกิจตามใจชอบ  ก็
ยอมจะหวังกาํไรจากการทําธุรกิจของตนเปนเครื่องจูงใจ ซ่ึงในระบบเศรษฐกิจของไทยก็เปนเชนเดียวกนั      
เอกชนดําเนินธุรกิจโดยมุงหวังกําไรเปนแรงจูงใจ 
  4) กลไกราคาเปนเครื่องมือในการตัดสินปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม  เอกชนแตละคนตางมีเสรีในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ กันไปโดยไมขึ้น
แกกนั  ดังนัน้ ราคาสินคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชี้แนวทางการดําเนนิธุรกิจของเอกชนแตละคน เปน
ปจจัยในการชวยตดัสินใจผลิต เลือกวิธีการผลิตตลอดจนการแจกจายผลผลิตไปยังสมาชิกของสังคม  ใน
ระบบเศรษฐกจิของไทยก็มีลักษณะดังกลาวนี้เชนเดยีวกนั  คือ  ราคาเปนเครื่องมือและกลไกในการ
ตัดสินใจของเอกชนในการเลือกที่จะผลิตสินคา หรือบริการชนิดตาง ๆ ในจํานวนและดวยวิธีการตาง ๆ 
กัน 
  5) บทบาทของรัฐในการควบคุมและอํานวยความสะดวกในการผลิตมีเพียงเล็กนอย ใน
ระบบเศรษฐกจิไทย รัฐบาลเขามามีบทบาทแตเฉพาะในกิจกรรมทางเศรษฐกิจพื้นฐานที่มีความสาํคัญตอ
ประชาชนสวนใหญในประเทศ  เชน  กจิการไฟฟา  ประปา  การคมนาคม เปนตน 
  3.10.1.4 ลักษณะของเศรษฐกิจไทย 
  รังสรรค  ธนะพรพนัธุ  (2526 : 2)  ไดสรุปลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกจิใน
สังคมไทย ดังนี้ (1) เปนระบบเปด  (2) มีลักษณะทวิลักษณ  (3) ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทย  (4) พึ่งพิงการสงออก  (5) พึง่พิงการนําเขา  (6) พึ่งพิงเงนิทุนจากตางประเทศ  และ (7) เปน
ระบบผสม 
  1) ระบบเศรษฐกจิไทยเปนระบบเปด หมายถึง  ระบบเศรษฐกิจที่มคีวามสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกับตางประเทศ เชน  มีการคา  การลงทุน  การกอหนี้  การเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยี การ
ติดตอ การรับความชวยเหลือ ตลอดจนความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ ความจริงประเทศ  
ตาง ๆ ในโลกก็ลวนแตมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกบัประเทศอื่น ๆ ทั้งสิ้น แตสําหรับประเทศไทย 
ขนาดของความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมีคอนขางมาก  เนื่องจากประเทศไทยยึดถือ
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจในแบบเสรี 
  2) ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะทวิลักษณ  หมายถึง  มีสองลักษณะที่แตกตางกัน แตอยู
รวมในที่เดียวกันซึ่งในประเทศไทยมีลักษณะทวิลักษณในทางเศรษฐกจิอยูมาก โดยทั่วไประบบเศรษฐกิจ
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ทวิลักษณ เปนระบบเศรษฐกิจที่ประกอบไปดวยภาคเศรษฐกิจที่มีลักษณะแตกตางกัน 2 ภาคใหญ ๆ 
ไดแก  ภาคเศรษฐกิจแบบดัง้เดิม (Traditional sector)  และภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย (Modern sector) 
  ภาคเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม จะใชแรงงานมาก (Labor intensive)  มีวิธีการผลิต และการใช
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ลาสมัย  เชน  การใชแรงงานคนและสัตวทําการเพาะปลูก มรีายไดและมาตรฐาน
การครองชีพต่ํา  มีฐานะยากจน  ขาดการศกึษา  การสาธารณสุขและโภชนาการ  มีวถีิชีวิตแบบชาวชนบท  
สวนภาคการผลิตที่ทันสมัยจะมีการใชทนุเปนจํานวนมาก (Capital intensive)  มีวธีิการผลิตและการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีรายไดและมาตรฐานการครองชีพสูง  เปนภาคการผลิตที่มีความเจริญกาวหนา
เปนอยางมาก  ซ่ึงลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจทวิลักษณ มดีังนี ้
   2.1) ความแตกตางจะเกิดขึน้ภายในระบบเศรษฐกิจเดยีวกัน  และภายในแตละ
ภาค โดยในสาขาเศรษฐกิจเดียวกันก็ยังอาจมีความแตกตางกันอีกเชน ระบบเศรษฐกจิไทยมีความแตกตาง
ระหวางภาคเกษตรกับภาคอตุสาหกรรม  ภาคเมอืงกับชนบท ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งอุตสาหกรรม   
ที่ทันสมัยและลาสมัย ในขณะเดียวกนัภาคเกษตรก็มีทัง้การทําเกษตรแผนใหมและลาสมัยเชนเดยีวกัน  
นอกจากนี้ในแตละกลุมยอยยังมีคนที่มีความเปนอยูและการศึกษาแตกตางกัน 
   2.2) ความแตกตางนี้มีมานาน และมีแนวโนมที่จะคงอยูตอไป  เปนความ
แตกตางที่มีลักษณะถาวร หรือกึ่งถาวร 
   2.3) ความแตกตางนี้ จะยิ่งมีมากขึ้นตามระยะเวลา  เชน ความเหลื่อมลํ้าในการ
กระจายรายไดจะมีมากขึน้  ความแตกตางทางการศึกษา  การพัฒนาเทคโนโลยี หรือความเจริญระหวาง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นภายในประเทศ 
   2.4) ภาคเศรษฐกิจที่ทันสมยั  ไมคอยมีสวนชวยฉุดใหภาคเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
กาวหนาขึ้นมาทันได  ภาคเศรษฐกิจที่ทนัสมัยจะยิ่งพัฒนาตัวเองใหกาวหนาตอไปอกีมาก  และจะยิ่งทํา
ใหความแตกตางระหวางภาคเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  3) ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย  ประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมมาเปนเวลาชานาน พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเปนพื้นฐานทางเกษตรกรรม  เศรษฐกจิ 
ภาคเกษตรกรรมจึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย  แมวาการผลิตในภาคเกษตรยังเปนการผลิตแบบ
ดั้งเดิมที่ลาหลังอยู  ซ่ึงพิจารณาความสําคญัไดจากดานจาํนวนประชากรและกําลังแรงงาน และในชวง 20 
ปที่ผานมา มีการอพยพยายถ่ินที่อยูและการเคลื่อนยายแรงงานออกจากภาคเกษตรไปสูภาคการผลิตมาก
ขึ้น  เนื่องจากนอกภาคการเกษตรมีการจางงานเพิ่มขึน้  และการทํางานในภาคการเกษตรมภีาวะที่ไม
แนนอน  ทั้งนี้ประชาชนทีอ่าศัยอยูในภาคเกษตรสวนใหญมีฐานะยากจน และมาตรฐานการครองชีพต่ํา
กวาประชาชนในภาคการผลิตอื่น ๆ  ถึงแมประเทศจะมีการพัฒนาและนําไปสูความเจริญเติบโตในภาค
การผลิตอื่นมากขึ้นแลวก็ตาม  แตภาคเกษตรกรรมก็ยังลาหลังอยู  จงึทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้ากันขึ้นใน
สังคม ทั้งนี้ มิใชเพียงปญหาความยากจนที่เกิดแกประชาชนสวนใหญของประเทศเทานั้น แตยังมีปญหา
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ขาดการศึกษา  ปญหาสาธารณสุขและโภชนาการ ปญหาการกระจายการบริการขั้นพื้นฐาน และการ
บริการสาธารณะอื่น ๆ ตลอดจนปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองและปญหาความมั่นคงของชาติอีกดวย 
  4)  ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงการสงออก  เมื่อไทยเปดประเทศตามสนธิสัญญาเบาริ่ง  
ไทยก็เขาไปมสีวนรวมในระบบเศรษฐกิจโลก  ความสัมพันธเชื่อมโยงในระยะแรก ๆ นั้น เปนการสงออก
สินคาเกษตร ซ่ึงทํารายไดใหกับประเทศคอนขางมาก  โดยที่ยังนาํเขาสินคาจากตางประเทศไมมากนัก  
แตตอมาภายหลังเมื่อเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนทางการ  มีการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน  
และการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา  แตประเทศกย็ังประสบปญหาการขาดแคลนสินคาทุน  วัตถุดิบและ
กึ่งวัตถุดิบ  จึงยังมีความจําเปนที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ  ทําใหการคาระหวางประเทศขาดดุล  
หลังจากนัน้เมือ่สามารถผลิตสินคาขึ้นเองไดก็เร่ิมพัฒนาการสงออก จนสามารถขยายการผลิตจากตลาด
ภายในไปสูตลาดตางประเทศ  ในชวงหลังมานี้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการสงออกไดเปนอยางมาก 
  ปจจุบัน สินคาออกที่สําคัญของประเทศไทย  ไดแก  ผลิตภัณฑส่ิงทอ  ขาว  ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง  ยางพารา  อัญมณีและเครื่องประดับ  อาหารกระปอง  ขาวโพด  น้ําตาล  รองเทา  ซ่ึง
สามารถทํารายไดใหกับประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก 
  5) ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงการนําเขา   การที่ประเทศไทยถูกบังคับใหเปดประเทศตาม
สนธิสัญญาเบาริ่งนั้น พื้นฐานการผลิตตาง ๆ ภายในประเทศยังไมเพยีงพอ และไมไดรับการยอมรบัมาก
นกั โดยเฉพาะสินคาหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครวัเรือน  สินคาจากตางประเทศจึงไดรับความนิยม
อยางรวดเรว็  เปนผลใหระบบการผลิตสินคาหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครวัเรือนภายในประเทศ
ลมละลาย ไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได    คนไทยสวนใหญหนัมาผลิตสินคาเกษตรที่ถนัด  เพื่อ
การแลกเปลี่ยนกับสินคาจากตางประเทศ  จึงมีผลใหประเทศไทยตองพึ่งพิงการนําเขาสนิคาจาก
ตางประเทศ  จนกระทั่งเมือ่เขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหม ในชวงที่มกีารใชแผนพฒันาเศรษฐกิจอยางเปน
ทางการ         รัฐบาลไดสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา  จากการ
ดําเนินนโยบายนี้ ทําใหเศรษฐกิจสาขาหตัถกรรมในประเทศเจริญเตบิโตขึ้น  แตกย็ังไมสามารถลดระดับ
การพึ่งพาสินคาจากตางประเทศได  ประเทศไทยยังคงตองนําเขาสินคาทุน  วัตถุดิบและสินคากึง่วัตถุดิบ
จากตางประเทศอยูตอไป  แตในระยะหลังอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะสินคาจากโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑซ่ึงเปนการอาศัยแรงงานจากทองถ่ินที่มีฝมือ
มากขึ้น วัตถุดบิก็อาศัยจากภายในทองถ่ิน เกิดการสรางงานในระดับครวัเรือนมากขึน้ และมีการแนวโนม
สงสินคาดังกลาวไปยังตางประเทศมากขึน้ดวย 
  6) ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงเงินทุนตางประเทศ  ปญหาที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ของประเทศที่กําลังพัฒนา  คือ ปญหาการขาดแคลนเงนิทุน  ประเทศไทยก็ประสบปญหาอยางเดียวกัน  
ตลอดระยะเวลา 10 ป  นับตั้งแต ป 2514-2523 เมื่อพิจารณาจากเงินออมและเงินลงทุนแลวพบวา  
ประเทศมีเงินออมไมเพียงพอกับการลงทุน  ชองวางระหวางเงินลงทุนกับเงินออมขยายตวัในอตัราสูง  
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ในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยตองอาศัยเงินทุนสุทธิจากตางประเทศ  คิดเปนมูลคารอยละ 12-20  ของ
เงินทุนทั้งหมด ถึงแมวาการลงทุนจากตางประเทศจะยังมีไมมากนกั  แตก็นับวาเปนปจจัยสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทยมาก รัฐบาลสามารถใชเปนแนวทางในการแกปญหาเศรษฐกิจไดดวยโดยเฉพาะการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ซ่ึงมักเกิดขึ้นจากการลงทุนรวมกับตางประเทศ  สําหรับภาคเอกชนนัน้  เงินทุนที่นาํเขามัก
เปนเงินทนุโดยตรงคือเปนการลงทนุจากตางชาติ  และเงินกูซ่ึงสถาบันการเงินจะเปนผูกูและนาํเขามา
เพื่อใหกูตอ สําหรับในภาครัฐบาลเงินทุนที่นําเขาจากตางประเทศจะเปนทั้งเงนิกูและเงินชวยเหลือ แต
สัดสวนเงินกูมีมากกวาเงินชวยเหลือ  แหลงเงินกูที่สําคัญของรัฐบาลไดแก  ธนาคารโลก  ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแหงเอเชีย  และจากประเทศที่พัฒนาแลว ที่สําคัญคือ  ญ่ีปุน  เงินกูภาครัฐบาลจะนําไปใชใน
โครงการเพื่อการพัฒนาตาง ๆ และกิจกรรมสาธารณูปโภค  เงินกูจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ไทย 
  7) ระบบเศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจแบบผสม  เปนระบบที่ทั้งรัฐบาลและเอกชนมสีวน
ในการเปนเจาของปจจัยการผลิตและเปนผูตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ ในสวนของภาคเอกชนนั้น  สามารถ
ประกอบการไดอยางเสรี  ไมวาจะเปนการผลิต  การลงทุน การบริโภค หรือการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  
ยกเวนกิจกรรมบางอยางที่รัฐสงวนรักษาไวเพื่อประโยชนสวนรวม และตองกระทําภายใตระเบยีบ
ขอบังคับขอรอง  เชน กิจการรัฐวิสาหกิจ  ขอบังคับหามประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย  หรือการคากําไร
เกินควร เปนตน 
  รัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงเปนกรอบและ
แนวทางสําคญัในการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้  รัฐบาลยังมีบทบาทในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ
สวนรวมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  ในการทําใหประชาชนอยูดกีินด ี  บทบาทนี้ไดแก  การจัดสรร
ทรัพยากร  ซ่ึงรัฐบาลจะอาศัยกลไก  เครื่องมือ และมาตรการทางเศรษฐกจิดําเนนิการมากกวาการ
แทรกแซงโดยการบังคับ 
 
 3.10.2 สถานการณดานเศรษฐกิจ 
  ในภาพรวมของสถานการณดานเศรษฐกิจ จะเนนที่หนวยในการวิเคราะหที่ระดับบุคคล
หรือครอบครัว ซ่ึงเปนหนวยยอย มีผลการสํารวจดังนี ้
  3.10.2.1 รายไดเฉล่ียสูงขึ้น 
  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2546) ระบุวา ป 2539 ผูที่ทํางาน มีรายได
เฉลี่ยเดือนละ 10,779 บาทตอครัวเรือน โดยแยกเปนผูทีถื่อครองที่ดินทางการเกษตร มีรายไดเฉลี่ยเดือน
ละ 6,684 บาทตอครัวเรือน ผูดําเนินธุรกจิที่ไมใชดานการเกษตร มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 16,576 บาทตอ
ครัวเรือน นกัวิชาการ นกับริหาร มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ  27,593 บาทตอครัวเรือน ในขณะที่คนงานใน
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ภาคเกษตร มีรายไดเฉลี่ยเดอืนละ 4,802 บาท ตอครัวเรือน  และคนงานทั่วไป มีรายไดเฉลีย่เดือนละ 
5,322 บาทตอครัวเรือน  
  สวนป 2545 ผูที่ทํางาน มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 12,185 บาทตอครัวเรือน โดยแยกเปนผูที่
ถือครองที่ดินทางการเกษตร มีรายไดเฉลีย่เดือนละ 7,072 บาทตอครัวเรือน ผูดําเนินธุรกิจที่ไมใชดาน
การเกษตร มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 15,952 บาทตอครัวเรือน นกัวิชาการ นักบริหาร มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 
32,708 บาทตอครัวเรือน ในขณะที่คนงานในภาคเกษตร มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ  5,193  บาทตอครัวเรือน 
และคนงานทัว่ไป มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ  5,467  บาทตอครัวเรือน 
  3.10.2.2 คาใชจายเฉล่ียสูงขึน้ 
  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2546) ระบุวา ป 2539 ผูที่ทํางาน มีคาใชจาย
เฉลี่ยเดือนละ 9,190 บาทตอครัวเรือน โดยแยกเปนผูที่ถือครองที่ดินทางการเกษตรมคีาใชจายเฉลีย่เดือน
ละ 6,211 บาทตอครัวเรือน ผูดําเนินธุรกิจที่ไมใชดานการเกษตร มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 12,667 บาทตอ
ครัวเรือน นักวิชาการ นกับริหาร มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 21,564 บาทตอครัวเรือน   ในขณะที่คนงานใน
ภาคเกษตร มคีาใชจายเฉลีย่เดือนละ 5,108 บาทตอครัวเรือน    และคนงานทั่วไป มคีาใชจายเฉลีย่เดือนละ 
5,204 บาทตอครัวเรือน  
  สวนป 2545 ผูที่ทํางาน มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 10,025 บาทตอครัวเรือน โดยแยกเปนผู
ที่ถือครองที่ดินทางการเกษตร มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 6,331 บาทตอครัวเรือน ผูดําเนินธุรกิจที่ไมใชดาน
การเกษตร มคีาใชจายเฉลีย่เดือนละ 6,777 บาทตอครัวเรือน   นกัวชิาการ นักบรหิาร มีคาใชจายเฉลี่ย
เดือนละ 23,167 บาทตอครัวเรือน   ในขณะที่คนงานในภาคเกษตร มีคาใชจายเฉลีย่เดือนละ 5,365 บาท
ตอครัวเรือน    และคนงานทัว่ไป มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 6,744 บาทตอครัวเรือน 
  3.10.2.3 หนี้สินสูงขึน้ 
  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2546) ระบุวา ป 2539 ผูที่ทํางาน มีหนีสิ้น
เฉลี่ย 52,001 บาทตอครัวเรือน โดยแยกเปนผูที่ถือครองที่ดินทางการเกษตร มีหนี้สินเฉลี่ย 27,468 บาทตอ
ครัวเรือน ผูดําเนินธุรกิจที่ไมใชดานการเกษตร มีหนี้สินเฉลี่ย 130,683 บาทตอครัวเรือน นักวิชาการ นัก
บริหาร มีหนีสิ้นเฉลี่ย 181,788 บาทตอครัวเรือน   ในขณะที่คนงานในภาคเกษตร มีหนี้สินเฉลี่ย 12,627 
บาทตอครัวเรือน    และคนงานทั่วไป มหีนี้สินเฉลี่ย 7,565 บาทตอครัวเรือน  
  สวนป 2545 ผูที่ทํางาน มีหนีสิ้นเฉลี่ย 82,485 บาทตอครัวเรือน โดยแยกเปนผูที่ถือครอง
ที่ดินทางการเกษตร มหีนีสิ้นเฉลี่ย 54,136 บาทตอครัวเรือน ผูดาํเนินธุรกิจที่ไมใชดานการเกษตร มี
หนี้สินเฉลี่ย 153,132 บาทตอครัวเรือน   นักวิชาการ นกับริหาร มีหนี้สินเฉลี่ย 249,700 บาทตอครัวเรือน    
ในขณะที่คนงานในภาคเกษตร มีหนี้สินเฉลี่ย 18,786 บาทตอครัวเรือน    และคนงานทั่วไป มีหนี้สินเฉลี่ย 
20,291 บาทตอครัวเรือน 
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  3.10.2.4 อัตราการวางงานลดลง 
  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2546) ระบุวา ป 2542-2545 มีอัตราวางงาน 
รอยละ 3.0 , 2.4 , 2.1 และ 12.8 ตามลําดับ 
  3.10.2.5 การจางงานคนไทย 
  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ(2546) ระบุวา ป 2542-2545 มีอัตราการจาง
งานภาคเกษตร รอยละ 48.4 , 48.7 , 46.6 และ 46.2 ตามลําดับ การจางงานภาคอุตสาหกรรม รอยละ 18.4 , 
19.1 , 19.5 และ 21.1 ตามลําดับ และภาคบริการรอยละ 33.2 , 32.2 , 33.9 และ 32.7 ตามลําดับ   จะเหน็ได
วา แรงงานสวนใหญของคนไทยยังคงอยูในภาคเกษตรกรรม 
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3.11 ความมัน่คงดานการเมือง 
  การเมืองยอมมีความเกีย่วพนักับอํานาจ  ซ่ึงอํานาจทางการเมืองจะแตกตางจากอํานาจอื่น  
โดยองคการทางการเมืองจะมีอํานาจในการปกครองเปนอํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจสูงสุดในสังคมหรือ
ชุมชนนั้น   และเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในกจิการตาง ๆ  ดังนั้นบคุคลที่เปนผูบริหารจึงเปนผูมีอํานาจ
อยางแทจริง  คุณลักษณะของการเมืองจะตองถึงพรอมดวยองคสามคอื  อํานาจการปกครอง  อาณาเขต
หรือดินแดน และความสามารถที่จะตั้งอยูดวยตนเอง การเมืองไมใชมเีพียงเฉพาะระดับของประเทศหรือ
รัฐบาล หรือระดับชาติเทานัน้ หากแตการเมืองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในระดับกลุมตาง ๆ ของสังคม  เชน  
สโมสรเอกชน  บริษัทรานคา  สหพันธกรรมกร  องคการศาสนา  วงศาคณาญาติ  หรือแมแตครอบครัว  
กลาวไดวา การรวมกลุมของมนุษยที่ปรากฏขึ้นเปนสมาคม  บริษัท  องคการธุรกิจ  หรือในรูปแบบอื่น ๆ  
มักมลัีกษณะการเมืองประกอบอยูดวยทั้งสิ้น  ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลสามประการ  คือ 
  1) องคการหรือหนวยงานเอกชนทั้งหลายมักมีการปกครองหรือ “รัฐบาล” ของตนเอง  
การปกครองนัน้ ๆ อาจแบงไดเปนหลายประเภท เชน แบบประชาธปิไตย แบบเผด็จการ แบบตวัแทน 
สวน     พฤติกรรมภายในหนวยงานนัน้อาจมีการแขงขัน  วิ่งเตน  ตอรอง  ชักจูง  ใชอิทธิพล  ใชอํานาจ
บีบบังคับเพื่อใหเปนไปตามที่ตนปรารถนาก็ได 
  2) ทุกองคการ ทุกหนวยงาน   นอกจากจะมีลักษณะทางการเมืองประกอบอยูดวยแลว 
ยังมีลักษณะอืน่อีก กลาวคือ  หนวยงานเหลานี้ไมไดมุงทีจ่ะใชอํานาจปกครอง  ขมขู  กดขี่  หรือออกคําสั่ง  
หรือบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑตลอดเวลา  แตจะกระทําอยางอื่น ๆ รวมไปดวย เชน  การใหความรัก  
การชวยเหลือ  การใหความเคารพยกยอง  และความเสยีสละ เปนตน   
  3) ทุกองคการ ทุกหนวยงาน มักปรากฏวามีการปกครอง  มีความปรารถนาในอํานาจ 
ดิ้นรนเพื่ออํานาจ แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาผูปรารถนาเชนนี้จะไดส่ิงที่พึงปรารถนาเสมอไป บางครั้ง
สมาชิกในองคการหรือหนวยงานอาจไมสนับสนุน เพราะเกรงวาบุคคลผูนั้นจะใชอํานาจเกนิขอบเขตและ
มีแนวโนมนําไปสูความรุนแรง ดังนัน้ สมาชิกอาจจะหันไปสนบัสนุนผูที่ไมแสดงความตองการใน
อํานาจมากเกนิไปก็ได  เพราะเชื่อวาจะเกดิประโยชนแกตนและสวนรวมมากกวา  
  จะเห็นไดวา หากมองในดานกวาง การเมืองจึงไมไดผูกขาดเฉพาะเรื่องของการเขาสู
อํานาจในระดบับนเทานั้น แตอาจพิจารณาประเด็นการเมอืงในแงความมั่นคงไดดังตอไปนี ้
 
 3.11.1 ประเด็นดานการเมือง 
  ในประเด็นดานการเมือง ไดคนควาความเกีย่วของกับสถานการณที่เกีย่วพันกบัความ 
มั่นคงทางการเมือง  2  ประการคือ  รูปแบบทางการเมือง  และลักษณะการเมืองของไทย 
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  3.11.1.1 รูปแบบทางการเมอืง  
                   กระบวนการทางการเมืองกค็ือ  วิธีการใชอํานาจอธิปไตยทั้ง 3 ประการคือ อํานาจ
บริหาร  อํานาจนิติบัญญัติ  และอํานาจตุลาการ กระบวนการทางการเมืองเปนกิจกรรมที่สลับซับซอนมาก 
เพราะมีหนวยงานที่เกีย่วของหลายหนวย  แตละหนวยงานก็มีหนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ กัน  และตางก็
จําเปนจะตองมีการประสานงานกันอยูอยางสม่ําเสมอ จะเหน็ไดวา ระบบทางการเมืองและรูปลักษณของ
รัฐบาลเปนสิ่งที่จะตองอยูควบคูกันไปอยางแยกไมออก   รูปลักษณของรัฐบาลจึงเปนสวนประกอบที่
สําคัญ  หรือมองอีกนัยหนึง่ก็คือ  องคประกอบทางการเมืองนั่นเอง การใชอํานาจอธิปไตยสามารถแบง
อยางกวางได ดังนี้      

  1) รูปลักษณของรัฐบาล 
   1.1)  รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี (Cabinet government) ตามทฤษฎีที่ยึดถือกัน
ทั่วไปนัน้ รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีนี้เร่ิมแรกถือกําเนดิขึ้นที่ประเทศอังกฤษ  และไดววิัฒนาการกาวหนา
จนกระทั่งเปนรัฐบาลตวัอยางแบบหนึ่งในวงการรัฐศาสตรปจจุบัน รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีนี้  มรัีฐสภา
เปนศูนยกลางอํานาจของประเทศ ประกอบดวย สมาชิกรัฐสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน  และ
รัฐสภาจะเปนผูตั้งคณะรัฐมนตรีจากสมาชกิของรัฐสภานัน่เอง คณะรฐัมนตรีจะทําหนาที่เปนฝายบริหาร
ประเทศ  และคณะรัฐมนตรีนี้ก็มาจากพรรคการเมืองซึ่งมีเสียงขางมากในรัฐสภา รัฐสภาเปนผูควบคุมการ
ปฏิบัติงานของรัฐมนตรีฝายบริหาร รัฐบาลแบบนี้จะมีประมุขของรัฐ ซ่ึงทําหนาที่เปนเพียงประมุขเทานั้น  
ไมยุงเกีย่วกับการปกครองหรือการบริหารประเทศแตอยางใด 
   1.2)  รัฐบาลแบบประธานาธิบดี (Presidential government) มีแหลงกําเนิดที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ไดประกาศอิสรภาพแยกตนออกจากอังกฤษ ผูนําอเมริกามีความรูสึก
ตอตานระบอบกษัตริยมาก  จึงคิดสรางระบอบการปกครองขึ้นมาใหมอันไดแก  ตําแหนงประธานาธิบดี
ขึ้นมา แทนตาํแหนงพระมหากษัตริย  คือเปนทั้งประมุขของรัฐและเปนหวัหนาฝายบริหารประเทศอีก
ดวย จุดเดนของรัฐบาลแบบประธานาธิบดคีือ  ระบบการถวงดุลอํานาจ  กลาวคือ  ฝายนิติบัญญัติ  ฝาย
บริหาร  และฝายตุลาการ  มีการแบงอํานาจกันเกือบเดด็ขาดและมีการตรวจสอบอํานาจซึ่งกันและกัน  แต
ละฝายซึ่งเปนผูใชอํานาจอธิปไตยทั้งสามนี้ตางคอยตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อไมใหฝายใดฝายหนึ่งใช
อํานาจจนเกินขอบเขตของตน  ประธานาธิบดีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน  เชนเดียวกับสมาชิกสภา   
ผูแทนราษฎร (ส.ส.)  และสมาชิกวุฒสิภา (ส.ว.) 
   1.3)  รัฐบาลแบบกึ่งประธานาธิบดี  (Semi-presidential government)  รัฐบาล
แบบนี้ปจจุบันใชอยูในประเทศฝรั่งเศส เร่ิมใชในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  โดยฝรั่งเศสไดประกาศ
ประเทศเปนสาธารณรัฐที่  5  หลังจากใชรัฐธรรมนูญของอดีตประธานาธิบดี  เดอโกลล   ที่จัดรูปรัฐบาล
ใหประธานาธบิดีมีอํานาจมากขึ้น จนอยูในฐานะที่จะถวงดุลกับรัฐสภาได ซ่ึงตําแหนงประธานาธิบดีนี้
จะตองไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงมีอํานาจทีจ่ะยุบสภาผูแทนราษฎรไดทุกกรณี  
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ประธานาธิบดเีปนผูแตงตั้งและปลดนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหนงไดตามความเหมาะสม  แต
นายกรัฐมนตรแีละ   คณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหารอยางแทจริง สวนรัฐสภาของรัฐบาลแบบกึ่ง
ประธานาธิบดนีี้มีอํานาจเพยีงออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น  
สมาชิกรัฐสภาจะเขาไปใชอํานาจบริหารคือเขารวมกับคณะรัฐบาลในเวลาเดียวกันไมได 
  2) พรรคการเมือง   คือ  กลุมบุคคลที่รวมกันขึน้เพื่อแสวงหาอํานาจทางการเมืองตาม
วิถีทางที่แตละรัฐหรือแตละประเทศกําหนดไว  แตโดยที่รัฐมีหลายแบบ กลาวคอื มีรูปลักษณะของ
รัฐบาลแตกตางกันออกไป  ฉะนั้น จึงเปนการยากที่จะใหคําจํากัดความของพรรคการเมืองใหสอดคลอง
กับสภาพการณของรัฐทุกประเภท ในปจจบุันอาจแบงพรรคการเมืองออกเปน 3 ระบบ  คือ 
   2.1)  ระบบพรรคเดียว  (Single party system) ระบบนีใ้ชอยูในคายคอมมูนิสต  
เชน  อดีตสหภาพโซเวยีต สาธารณรัฐประชาชนจนี  เปนตน  ซ่ึงตางก็มีพรรคคอมมูนิสตเพียงพรรคเดียว
ทั้งสิ้น  เชนเดยีวกับ พรรคฟาสซิสตของอิตาลีสมัยมุสโสลินียังครองอํานาจอยู  พรรคนาซีของเยอรมันใน
สมัยฮิตเลอร  หรือพรรคคอมมูนิสตของจีนสมัยเหมาเจอตุง  เปนตน 
   2.2)  ระบบสองพรรค  (Two party system)  ระบบนี้บรรดานักรัฐศาสตรมี
ความเหน็เกือบเปนเอกฉันทวา เปนระบบพรรคการเมืองที่ดีที่สุดเทาทีม่ีอยู  ประเทศที่เปนตัวอยางที่ดีของ
ความมั่นคงทางการเมืองอยางมาก คือ ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมคีวามเปนประชาธปิไตย
สูง  โดยในประเทศอังกฤษมพีรรคอนุรักษนิยมและพรรคกรรมกร  สวนในประเทศสหรัฐอเมริกามีพรรค      
รีพับลิกันและพรรคดีโมแครท  ซ่ึงมีความมั่นคงทางการเมืองสูง  คือ ตางพรรคตางก็มีนโยบายที่จะ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และสามารถเปนตัวแทนของทุกกลุมทุกฝายได 
   2.3)  ระบบหลายพรรค  ( Multi-party system) ระบบนี้ มีพรรคการเมืองตั้งแต  
3  พรรคขึ้นไป  เปนลักษณะที่พบในประเทศที่เปนประชาธิปไตย เชนประเทศในแถบยุโรปตะวนัตกและ
กลุมประเทศสแกนดิเนเวยี  รวมทั้งประเทศไทยดวย ในระบบนี้จะหาเสียงขางมากจากพรรคใดพรรคหนึ่ง
ในรัฐสภาแทบไมไดเลย  ดังนั้น จึงพบวาในการจดัตั้งคณะรัฐมนตรีมักเปนไปในรูปแบบรฐับาลผสม  
พรรคการเมืองระบบหลายพรรคนี้  เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น  หากมีผลประโยชนขัดกัน หรือเมื่อ
รวมกันแลวไมมีความมั่นคง  ขาดเสถียรภาพ รัฐบาลกจ็ะออนแอลง  ระบบหลายพรรคนี้เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเลือกผูแทนราษฎร ซ่ึงมีความคิดเหน็ใกลเคียงกับตวัเองไดมากกวาระบบสองพรรค แต
เสถียรภาพของรัฐบาลก็มักจะนอยกวา 
  3) กลุมอิทธิพล (Pressure groups) เปนการรวมกนัของกลุมที่มีแนวความคิดและ
ผลประโยชนรวมกัน มกีารแสวงหาผลประโยชนเฉพาะอยางหรือรักษาผลประโยชนของกลุมตนไว 
ลักษณะของการดําเนินงานของกลุมอิทธิพล คือ การเสนอความคิดเห็น แสดงความตองการของกลุมตน
ตอรัฐบาล  รวมทั้งการใชอิทธิพลในทุกดานเชนดานการเงิน  การชักชวน  การผลักดนั  การบังคับรัฐบาล
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โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติ ใหออกกฎหมายเพื่อเปนประโยชนตอกลุมของตน  ตลอดจนใชอิทธิพลอ่ืน ๆ 
เขาแทรกแซงพรรคการเมืองใหพยายามดาํเนินนโยบายเพื่อผลประโยชนของกลุมของตน 
  4) ระบบราชการ (Bureaucracy) เปนระบบที่ขาราชการการเมืองกับขาราชการประจํา
ตางมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ขาราชการการเมืองเปนผูกําหนดนโยบาย  แตในทางปฏิบัติขาราชการ
ประจําจะทํากไ็ดหรือไมทําก็ได และเปนการยากทีข่าราชการการเมืองซึ่งมีตําแหนงหนาที่สูงกวาจะมี
โอกาสเขามาควบคุมไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะขาราชการการเมืองมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
จํากัด  การประสานงานของขาราชการประจําและขาราชการการเมืองนั้นยังคงมีลักษณะคลายกันในกลุม
ประเทศที่กําลังพัฒนา  คือ ขาราชการประจําเปนผูที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  แตกระบวนการทางการเมือง
จะดําเนินไปไดดวยดหีรือขลุกขลักนั้นขึ้นอยูกับระบบราชการอยางมากทีเดยีว เพราะเปนกลไกหลักหรือ
ตัวขับเคลื่อนตวันโยบายไปสูเปาหมาย โดยการนําไปปฏบิัติเพื่อใหเกิดผล 
  5) ส่ือมวลชน (Mass media) คือผูที่เสนอขาวสารและความคิดเห็นตอประชาชนทาง
หนังสือพิมพ  วิทย ุ โทรทัศน  และสื่ออ่ืน ๆ ซ่ึงนับวามีความสําคัญมาก  ถึงแมวาจะไมไดมีสวนในการใช
อํานาจอธิปไตยโดยตรงก็ตาม แตก็มบีทบาทสําคัญในการเปนผูกระตุนความสนใจทางการเมอืงของ
ประชาชน นอกจากนี้ ขอวิพากษวจิารณของสื่อมวลชนยังเปนการสรางและแพรขยายทศันคติทาง
การเมืองสูประชาชนอีกดวย 
  3.11.1.2 ลักษณะการเมืองในปจจุบันของสังคมไทย 
  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเริ่มตนขึ้นตั้งแตเกิดการเปลี่ยนแปลงการ   
ปกครองเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  กลาวไดวามีลักษณะที่ไมมีเสถียรภาพอยาง
ตอเนื่อง  มกีารสลับสับเปลี่ยนโดยการเลือกตั้งระหวางรัฐบาลแบบประชาธิปไตยหรือกึ่งประชาธิปไตย  
จากนั้นก็นําไปสูความขัดแยงทางการเมืองเนื่องจากการขัดกันทางผลประโยชนของกลุมที่มีอํานาจ ซ่ึงก็
จะนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหารเลิกลมรัฐธรรมนูญ  และมีการเลือกตั้งเพื่อใหระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยดาํเนินตอไป  แตก็จะดําเนนิไปเปนวัฏจกัรหรือวงจรอบุาทว  โดยในระหวางที่มกีารตอสู
ทางการเมืองหรือในระหวางที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือกึ่งประชาธิปไตย หรือแบบเผด็จ
การนั้น จะเกดิความขัดแยงทางการเมืองซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการกบฏ การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร 
เพื่อลมเลิกระบบประชาธิปไตย  รวมทั้งการลุกฮือของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นเพื่อโคนลมรัฐบาลเผด็จการที่
ไมไดมาจากการเลือกตั้ง 
  1) ปญหาหลักของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ที่นําไปสูการเรียกรองใหมี
การปฏิรูปการเมืองในภายหลังดวยการจัดใหมีการรางรฐัธรรมนูญใหมทั้งฉบับ ซ่ึงผานการรับรองของ  
รัฐสภาเมื่อเดือนตุลาคม 2540   มีดังตอไปนี้คือ 
   1.1) การใชเงนิซื้อเสียง  ในกระบวนการเขาสูตําแหนงและอํานาจทางการเมือง 
โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น  ไดมกีารใชเงินซื้อเสียงอยางดาษดื่น  ซ่ึงในบางครัง้ทําให
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เกิดความสงสัยวา อะไรคอืเบื้องหลังของการทุมเงินมหาศาล เพื่อแลกเปลี่ยนกับตําแหนงสมาชิกสภา      
ผูแทนราษฎรเพียงตําแหนงเดียว โดยรายไดจากเงนิเดือนเมื่อเทียบกับสดัสวนกับเงินที่ทุมเพื่อการซื้อเสียง
นั้นมีความแตกตางกันเปนสบิ ๆ เทา  คาํอธิบายที่ทําใหเห็นภาพชดัก็คือ การใชเงนิซื้อเสียงนั้นเปนการ  
ลงทุนที่คุมคาเมื่อมองการเมืองไทยในลักษณะของธุรกิจการเมือง  กลาวคือ เปนการลงทุนเพือ่จะไดมี
โอกาสหาประโยชนจากตําแหนงและอํานาจราชศักดิ์ โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อไดเขาดํารงตําแหนงสําคัญใน
รัฐบาลเชน ตําแหนงรัฐมนตรี ดังนั้น  การใชเงินซื้อเสียงจึงเปนวิธีการลงทุนชนิดหนึง่ โดยผูลงสมัครรับ
เลือกตั้งอาจใชเงินทุนสวนตวั หรือโดยการสนับสนุนของพรรคการเมืองก็ได เนื่องจากพรรคการเมืองนั้น
ตองการมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได  เพื่อจะไดเปนพรรค
แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล  และหวัหนาพรรคก็จะไดดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี   
   1.2) การชิงตําแหนงรัฐมนตรี   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจุดประสงคสูงสุดใน
อาชีพการเมืองคือ  การดํารงตําแหนงบรหิารในฐานะรฐัมนตรี  ความขัดแยงทางการเมืองในการจัดตัว
บุคคลของพรรคเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีจึงเกิดขึ้นภายในแตละพรรค ขณะเดียวกนัพรรคซึ่งอยูรวมเปน
คณะรัฐบาลผสมก็ตองมีการตอรองสัดสวนจํานวนรัฐมนตรีตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
และระดับของกระทรวง ซ่ึงแบงเปนระดับที่มีความตองการสูง ความตองการปานกลาง และความ
ตองการต่ํา  ขึ้นอยูกับอํานาจและผลประโยชนซ่ึงกระทรวงดังกลาวจะเอื้ออํานวย  การแยงชิงตําแหนง   
รัฐมนตรีจึงเปนปรากฏการณปกติ  แตก็เปนสาเหตสํุาคัญที่นําไปสูภาพลักษณทีไ่มสวยงามและการไร
เสถียรภาพของรัฐบาล  ซ่ึงนําไปสูการไรเสถียรภาพทางการเมือง  และที่สําคัญที่สุดคือ ทําใหเกดิความ
เสื่อมศรัทธาตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และการดูถูกดูแคลนนักการเมือง 
   1.3) การแทรกแซงการบริหารงานขาราชการประจํา  เมือ่กระบวนการทางการ
เมืองมุงเนนทีก่ารเขาสูตําแหนงอํานาจทางการบริหารเพื่อใหสามารถใชตําแหนงดังกลาวหาผลประโยชน
ในระบบที่เรียกวาธุรกิจการเมือง ซ่ึงเปนระบบที่มีปฏิสัมพันธอยางแนนแฟนระหวางการเกาะเกีย่วกับ
อํานาจรัฐและการหาผลประโยชนทางธุรกจิจากการเสนอโครงการตาง ๆ หรือจากการใชงบประมาณ
แผนดิน ทั้งนีจ้ะตองอาศัยความรวมมือจากขาราชการประจํา ดงันั้น การมีขาราชการประจําที่ตอบสนอง
นโยบายของรฐัมนตรีจึงมีความจําเปน เมื่อเปนเชนนีก้ารแทรกแซงของนักการเมืองในการบริหาร
บุคลากรระดับสูงของขาราชการประจําและรัฐวิสาหกิจจงึเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  และบางครั้งก็ละเมิด
ระบบคุณธรรม อันเปนหลักสําคัญยิ่งในการบรหิารและการบังคบับญัชาในระบบราชการ เพือ่ใหเกดิ       
ประสิทธภิาพประสิทธิผล   ซ่ึงมีผลนําไปสูการเสยีขวัญและกําลังใจของขาราชการ 
   1.4) การหาประโยชนจากการบริหารงบประมาณแผนดิน   การหาผลประโยชน
จากงบประมาณดังกลาว ไดนําไปสูการเสนอโครงการที่ไมมีความจาํเปนหรือเรงดวน เหตุผลหลักคือ การ
หาผลประโยชนในเชิงสัดสวนจากงบประมาณที่ใชในโครงการที่รัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงบางครั้งก็มี
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การใชงบประมาณเพื่อผลประโยชนทางการเมือง เชน ผลักใหงบประมาณนั้นไปพฒันาในเขตเลือกตั้งใน
จังหวดัของตน ในขณะที่ระดับความจําเปนที่จะใชงบประมาณดังกลาวอาจมีนอยกวาในจังหวดัอื่น 
   1.5) การเสนออภิมหาโครงการ   โครงการใหญ ๆ ที่เรียกวาอภิมหาโครงการ  
ซ่ึงมีวงเงินหมืน่ลานหรือแสนลานจากการลงทุนของตางชาติ  หรือการรวมทุนกับตางชาติ  จะถูกนาํเสนอ
โดยรัฐมนตรีผูเกี่ยวของโดยอางความจําเปนของการพัฒนาประเทศ แตในความเปนจริงแลวโครงการ   
ดังกลาว กลับเปนแหลงของการหาผลประโยชนทางการเงินใหกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองผูนั้น 
  ปญหาทั้งหาประการนี้  เปนปญหาที่เกิดจากกระบวนการทางการเมืองและการประกอบ
ธุรกิจ  ที่เรียกวา  ธุรกิจการเมือง  ทําใหนาํไปสูระบบการเมืองที่ถูกครอบงําดวยอํานาจเงินหรือที่เรียกวา  
ธนาธิปไตย และสิ่งที่เล่ียงไมไดก็คือ ลักษณะของการฉอราษฎรบังหลวงโดยความรวมมือระหวาง
นักการเมือง  ขาราชการประจํา  และนักธรุกิจ  ผลที่ตามมาคือ  การนําไปสูระบบการจางเหมาที่ขดัตอการ
แขงขันกันอยางเปนธรรม การประมูลงานอยางไมโปรงใส ไรประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูญเสีย
ทรัพยากร  คณุภาพของงานต่ํากวาที่ควรจะเปน โครงการบางโครงการเกินความจําเปนของยุคสมัยหรือ
ของทองที่  ประเด็นสําคัญก็คือการแบงสนัปนสวนผลประโยชนระหวางนกัการเมืองตางพรรคที่รวมอยู
ในรัฐบาลผสม โดยตางถือคติวา โครงการใครโครงการมัน กระทรวงใครกระทรวงมัน  เปนการแบง
ผลประโยชนกันอยางลงตวั คือ ไมแตะตองหรือกระทบสวนของคนอืน่ 
  2) ปญหาของรัฐบาลที่ไมสามารถเปนฝายบริหารที่มีอํานาจ  ปญหาหนักหนวงที่ตามมา
จากปญหาดังกลาวขางตนมอียู  3 ประการคือ 
   2.1) นายกรฐัมนตรีไมสามารถแสดงความเปนผูนําทางการเมืองไดอยางเต็มที่
เนื่องจากรัฐบาลเปนรัฐบาลผสมซึ่งขาดเอกภาพ  นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหารมีอํานาจตาม
กฎหมายในการบริหารราชการแผนดิน  แตเนื่องจากสภาวะทางการเมอืงทําใหไมสามารถสั่งการไดอยาง
เด็ดขาด  อํานาจฝายบริหารจึงเปนอํานาจที่ออนแอ นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหวัหนาพรรคที่เปนพรรคแกน
นําในการจัดตัง้รัฐบาลไมมีอํานาจในการเลอืกรัฐมนตรีซ่ึงมาจากพรรคการเมืองอื่น เนื่องจากในการจัดตั้ง
รัฐบาลนั้น เปนการชิงไหวชิงพริบกับพรรคที่มีคะแนนเสียงรองลงมา พรรคที่มารวมจึงมีโควตาจาก
จํานวนรัฐมนตรี  แตคุณวฒุิและคุณสมบัติของบุคคลผูมารวมเปนคณะรัฐมนตรีอาจไมเปนทีย่อมรับของ
ประชาชน  นี่คือปญหาสําคัญที่นําไปสูภาพลักษณอันไมพึงประสงคของรัฐบาล  และผลตามมากค็ือ   
ภาพลักษณที่ตกต่ําของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย  
   2.2) ฝายการเมืองไมสามารถนําฝายขาราชการประจํา  เนื่องจากปญหาโควตา
ทําใหรัฐมนตรีจํานวนไมนอยเปนผูซ่ึงไรประสิทธิภาพ มีปญหาเรื่องขาดความรูความเขาใจในงานที่ตน
รับผิดชอบ จึงตองพึ่งขาราชการประจําในแงความรู  ความชํานาญการ  และขอมูล  รวมตลอดทั้งระเบียบ
การปฏิบัติงาน  ดังนั้น แทนที่ทางฝายการเมืองจะเปนฝายนําขาราชการประจําแตบอยคร้ังกลับกลายเปน 
ผูตองพึ่งและฟงขาราชการประจําในแงนโยบายและการปฏิบัติ  แมการเขาแทรกแซงการบริหารงาน      
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ขาราชการจะมีสวนชวยใหสถานการณดขีึ้นในบางดาน  แตกไ็มสามารถจะปลดตัวเองใหหลุดพนจาก
อิทธิพลของขาราชการประจําไดอยางสมบูรณ เมื่อสถานการณเปนเชนนี้  การบริหารงานของนักการเมือง
ก็ไมสามารถดําเนินไปไดอยางอิสระ 
   2.3) ระบบราชการและการบริหารที่ลาสมัย นอกจากปญหาเรื่องนายกรัฐมนตรี
ไมสามารถแสดงความเปนผูนําทางการเมือง  และปญหาการดอยคุณภาพของคณะรัฐมนตรี อัน
เนื่องมาจากระบบโควตา  รวมทั้งจากการขาดความรูความเขาใจและประสบการณของนักการเมือง  ซ่ึง
นําไปสูความจาํเปนในการพึง่พาขาราชการประจํานั้น  ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ขาราชการ
ประจําและระบบราชการเองก็มีปญหาในตวัเอง  กลาวคือ  มีการเลนการเมืองภายในระบบ ทั้งในเชิง
โครงสรางและในกระบวนการทํางาน ซ่ึงลาหลังไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคใหม  และ
ขาราชการประจําที่  ยังมีทัศนคติแบบดั้งเดมิ ถูกครอบงําดวยความเชื่อมั่นแบบผิด ๆ นิยมการใชอํานาจ  มี
ความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน ดังนัน้ แมหวัหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีบางคนตองการทํางานอยางเต็มที่ก็
ไมสามารถจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตามตองการได จากสภาวะดังกลาวจึงไดมี
การเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองเพื่อทาํใหระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถรับคนดีมี
ความรู มีความซื่อสัตยสุจริตเขามาสูระบบ ขณะเดียวกนัก็ตองการใหมีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาตรวจสอบ
การใชอํานาจของผูปฏิบัติงานทางการเมือง  และในสวนของประชาชนยังตองมีการใหมีการประกนัเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ และเปดโอกาสใหการเมอืงของภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมอืงระดับ 
ประเทศดวย  นอกเหนือจากการไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสยีงเลือกตั้ง  เชน  การมีบทบาทในการแสดง
ประชาพิจารณและประชามต ิ  การเขาชื่อกัน 50,000 รายช่ือ เพื่อเสนอรางกฎหมายในหมวดที่เกีย่วกับ
สิทธิเสรีภาพหรือแนวนโยบาย  พื้นฐานแหงรัฐ  เปนตน  โดยหลักการตาง ๆ ดังที่กลาวมาไดบรรจุไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กรอบใหญของการปฏิรูปการเมืองที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญก็คือ  การปฏิรูปการ
เขาสูตําแหนงอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ของวุฒิสมาชิก  ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
รวมทั้งขาราชการตุลาการซึ่งมีการปฏิรูปในบางสวน  กรอบที่สองคือ กรอบของการควบคุมการใชอํานาจ
โดยมีองคกรของรัฐที่มีอํานาจอิสระในการทําหนาที่ดังกลาว  ไดแก  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ศาล
รัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ  และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ นอกเหนือจากนัน้ยังมี
มาตรการปองกันและควบคมุอื่น ๆ อีกเชน การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง การถอดถอนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดบัสูง  
และการดําเนนิคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 
  อยางไรก็ตาม  ในการปฏิรูปการเมืองที่ไมไดมีการปฏิรูประบบราชการไปพรอม ๆ กัน
ยอมไรผล  สวนการปฏิรูประบบราชการที่ไมมีการปฏิรูปการเมืองนั้นก็จะเปลาประโยชนเชนเดียวกนั    
ดังนั้น  การปฏิรูปการเมืองจึงตองทําควบคูไปกับการปฏิรูประบบราชการ  ขณะเดียวกันสภาพแวดลอม



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 3-86

ทางการเมือง  ก็เปนสวนสําคัญที่ตองมีการปฏิรูป หรือพัฒนา หรือสงเสริมควบคูไปกับการปฏิรูป
การเมืองและการปฏิรูประบบราชการ เชน  วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน  ความรับผิดชอบของ
ส่ือมวลชนในการทําหนาที่ของตน  การติดตามและการวิพากษวจิารณการบริหารงานของรัฐบาล รวมถึง
การติดตามการทํางานของพรรคฝายคานโดยภาคประชาชนดวยความเที่ยงธรรม  
 
 3.11.2 สถานการณการเมืองไทย 
  ในการประเมนิสถานการณดานการเมือง สามารถใชขอมูลเชิงประจักษ ไดแก ขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับการตดิตามขาวสารทางการเมือง พบวา มีสถานการณที่
นาสนใจดังนี ้
  3.11.2.1 การโกงเลือกตั้ง 
  จากขอสรุปของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช้ีวา การโกงเลอืกตั้งโดยการซื้อ
เสียงประชาชนยังมีอยู และไดลงโทษทางการเมืองโดยการใหใบแดงหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลา 5 
ป จากการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดลาสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีหลักฐานอันเชื่อไดวามีการทุจริตเลือกตั้งอยูจริง จึงไดพิจารณาเพกิถอนสิทธิการลงรับเลือกตั้ง
จํานวน 4  คน และหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลวกไ็ดเพิกถอนสทิธิอีกจํานวน 11 คน และไดจัดใหมี
การเลือกตั้งใหมขึ้นอีกหลายครั้ง 
  3.11.2.2 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในดานการเลือกตั้งยังขาดคุณภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(2544) ระบวุา ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น 
โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 29,904,940 
คน คิดเปนรอยละ 69.94 ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในจํานวนนี้ภาคทีใ่ชสิทธิเลือกตั้งสูงสุดคือภาคใต รอยละ 
74.79 และต่ําสุดคือภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ รอยละ 68.14  และจากรายงานคณุภาพชวีิตของคนไทย 
2545  ที่ระบุวา  การไปใชสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งประเทศผานเกณฑจํานวน  19,590,392  คน คิดเปนรอยละ  
97.1  จากจํานวนผูมีสิทธิทั้งหมดคือ  20,164,188  คน  ซ่ึงดูจะเปนปริมาณที่นาพอใจ  แตส่ิงที่นาหวงก็คือ 
คุณภาพในการตัดสินใจเลือกผูที่ลงคะแนนใหวาเปนไปโดยมีขอมูลถูกตอง ครบถวน และดวยการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล หรือวาดวยอามิสสินจาง หรือความเกรงกลัวอิทธิพลเปนหลัก 
  3.11.2.3 การจูงใจหรือบังคับใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง(2547) ไดกําหนดไววา ถาในพื้นทีใ่ดมีการเลือกตั้งแลว
ประชาชนไมไปเลือกตั้งและไมแจงเหตุที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือเหตุที่แจงนั้นไมใชเหตุอันควร 
จะตองเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการ ไดแก (1) สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน (2) สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานนัและ
ผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่  (3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน  (4) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานัน         
ผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่  (5) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมาย ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  (6) สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถ่ินพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมายบัญญัติทองถ่ิน  (7) สิทธิเขาชื่อรอง
ขอเพื่อใหวุฒสิภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ (8) สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
  3.11.2.4 พรรคการเมืองยุบรวมกัน 

  ในชวงหลังการเลือกตั้งเมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2544 พรรคการเมืองหลายพรรคไดยุบตัว
รวมกับพรรคการเมืองใหญ เชน พรรคราษฎร  พรรคความหวังใหม  พรรคชาติพัฒนา ไดยุบรวมกับ 
พรรคไทยรักไทย ทําใหพรรคไทยรักไทยเปนพรรคขนาดใหญ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมาก 
เปนการสรางความเขมแข็งใหพรรคการเมือง แตในขณะเดียวกนั ระบบการคานอํานาจก็ออนดอยลง
เพราะพรรคการเมืองขนาดเล็กไมสามารถเขาชื่อเพื่อเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได 
  3.11.2.5 การทุจริตและประพฤติชอบ 

  หลังจากการประกาศใช พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 พบวา ในระยะเวลาเพียงสองปที่ไดดําเนนิงาน ปรากฏวามีขอรองเรียนเปนจาํนวน
มาก โดยในป 2543 มีเร่ืองรองเรียน 2,759 เร่ือง และในป 2544 มีเร่ืองรองเรียน 2,179 เร่ือง  โดยเรื่อง
รองเรียนดังกลาวมีทั้งการกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําผิดฐานทจุริตตอ
หนาที่หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ การกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่รัฐวา
รํ่ารวยผิดปกต ิหรือมีเหตุสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ และการกลาวหาวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที ่  แตการ
ดําเนินการไตสวน และดาํเนินการตามกระบวนการตดัสินลงโทษผูผิดยังเปนไปคอนขางลาชา ทําให
กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิไ์ปมาก 
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บทที ่4 
กระบวนการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 

 
4.1 ขอบขายการพิจารณา 
  ในการสรางและพัฒนาชุดตวัช้ีวดัในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งนัน้  โดยทัว่ไปมักจะกําหนดขอบขาย
การพิจารณาสาระสําคัญในเรื่องนั้นกอน  แลวจึงดาํเนินการจัดสราง  ทั้งนี้เพ่ือใหมกีรอบที่ใชเปนขอกําหนด
ในทางปฏิบัตทิี่ชัดเจนตอไป สําหรับการจัดทํามาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยคร้ังนี้ก็เชนกัน  
คณะผูศึกษาไดกําหนดขอบขายการพิจารณาจาก 3 สวนคือ  1) แนวความคดิและขอบขายการพิจารณา
เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยของหนวยงานโครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ ( UNDP)  ซึ่งกําหนด
องคประกอบของความมั่นคงของมนุษยไว  7  องคประกอบดังไดกลาวไวแลวในบทที่ 2    2)  การทบทวน
สถานภาพของปญหาเกี่ยวกบัความมั่นคงของมนุษยที่เปนอยูในสภาพปจจุบัน ซึ่งพบวาแตกตางจาก
ขอกําหนดตามองคประกอบของ UNDP กลาวคือ  นอกเหนือจาก  7  องคประกอบที่ UNDP ใชอยูแลว  ยังมี
องคประกอบอื่นที่ควรนํามาพิจารณาดวย เชน องคประกอบดานครอบครัวและชุมชน ซ่ึงเปนเรื่องที่
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 ระบุและใหความสําคัญไวสําหรับการพัฒนาที่ยึดคน
เปนศูนยกลางภายใตสภาพการณปจจุบันดงัปรากฏในบทที่ 3  ของรายงาน  3)  ขอเสนอความเห็นจากการจัด
ประชุมสัมมนา ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยได   ดาํเนินการใน
เร่ืองนี้มาบางหลังจากการจัดตั้งกระทรวง   ดังนั้นขอบขายการพิจารณาจึงครอบคลุมเร่ืองเกี่ยวกบัการศึกษา  
และเรื่องศาสนาและความเชื่ออีกดวย  ซ่ึงทําใหองคประกอบเพิ่มจาก UNDP เปน 11 องคประกอบดังไดกลาว
แลวบทที่ 1  ไดแก     1)  ดานสุภาพ   2) ดานอาหาร   3) ดานการศึกษา  4) ดานศาสนาความเชื่อ   5) ดานท่ีอยู
อาศัย   6) ดานสิ่งแวดลอม   7) ดานบุคคล   8) ดานครอบครัว   9) ดานชุมชน   10) ดานเศรษฐกิจ และ 11) 
ดานการเมือง  
 
4.2 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  การดําเนนิงานเพื่อกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ไดจัดทําตามใน
ข้ันตอนรวม  15 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ทบทวนองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยและองคความรูเกี่ยวกบัคุณภาพ
ชีวิต 
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  ข้ันท่ี 2 ทบทวนสถานภาพปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยรายดาน ซึ่งกําหนดเนื้อหา
ไว 11 ดานดวยกันไดแก ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ ดานอาหาร การศึกษา ศาสนาและความเชื่อ ท่ีอยู
อาศัย สิ่งแวดลอม บุคคล ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกจิ และ การเมือง 
  ข้ันท่ี 3 จัดเวทีระดับจังหวัดใน 4 ภาค รวม 8 จังหวดั เพื่อรวบรวมประเดน็ปญหา 
ปรากฏการณท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย แลวนํามาสรุปเปนประเด็นที่สะทอนถึงตัวช้ีวดั ซึ่งมีผูเขารวม 
สัมมนาจํานวน 370 ราย ดานความมั่นคงของมนุษยไดจํานวน 300 ประเด็น 
  ข้ันท่ี 4 นําประเด็นปญหาและปรากฏการณที่สะทอนถึงตัวช้ีวดัในขัน้ท่ี 3 ทั้ง 8 จังหวัด มา
สังเคราะหแลวจัดเปนดัชนีและตัวช้ีวัดไดจาํนวน  160  ตวัช้ีวดั 
  ข้ันท่ี 5 นําผลของการสังเคราะหในขั้นที่ 4 ไปเปนสวนนาํเขาเพื่ออภิปรายในเวทีรับฟงความ
คิดเห็นระดับภาค รวม 4 ภาค มีผูเขาสัมมนาจํานวน 360 ราย เพื่อตรวจสอบความชัดเจน  ความซ้ําซอน และ
ความสัมพันธระหวางตัวช้ีวดั  ดัชนี  และองคประกอบ 
  ข้ันท่ี 6 นําผลการรับฟงความคิดเห็นในขัน้ท่ี 5 มาสังเคราะหเพ่ือจดัทําเปนกรอบมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยที่ชัดเจนขึ้น 
  ข้ันท่ี 7 จัดเวทีพิจารณทางวิชาการและปฏิบตัิการ จากผลการสังเคราะหในขั้นที่ 6 ซึ่งถือเปน
รางกรอบมาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย โดยเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ท้ังสวนกลางและสวนภูมภิาค 
  ข้ันท่ี 8 นําผลของการพิจารณในขัน้ที่ 7 มาทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยใช
หลัก 3 ประการคือ (1) การตรงกับวัตถุประสงค (2) ความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย 
และ (3) ความครอบคลุมในเนื้อหา โดยใชตัวอยาง จํานวน 309 ตัวอยาง 
  ข้ันท่ี 9 การประเมินระดบัความสําคัญของตัวช้ีวัด ตามกรอบมาตรฐานความมั่นคงของ
มนุษย พรอมท้ังหาคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น(Alpha) รายตัวช้ีวัด โดยเจาหนาท่ีจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
และเกีย่วของของกระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงอืน่ที่เกีย่วของ เชน กระทรวงแรงงาน รวม 203 
ตัวอยาง 
  ข้ันท่ี 10 ทําการคัดเลือกและปรับปรุงตัวช้ีวดัตามระดบัความสําคัญของตัวช้ีวัดที่ไดจากผล
การประเมิน 
  ข้ันท่ี 11 สํารวจระดับความรุนแรงของตัวช้ีวัดจากประชาชนทั้ง 4 ภาค 8 จังหวัด จํานวน
ตัวอยางรวม 1,521 ตัวอยาง 
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  ข้ันท่ี 12 คัดเลือกดัชนีและตัวช้ีวดัโดยพิจารณาจากระดบัความสําคัญและระดับความรุนแรง 
พรอมทั้งจากขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนา  ทําใหจดักลุมดัชนแีละตัวช้ีวัดไดลดลงจาก 164 ตวัช้ีวดัเหลือ 
87 ตัวช้ีวดั 
  ข้ันท่ี 13 จัดเวทีสัมมนาภาพรวม เพื่อรับฟงความคิดเหน็ทางวิชาการ(Technical hearing) จาก
นักวิชาการ ผูปฏิบัติ และ ผูเกี่ยวของ  ทําใหมีการปรับปรุงดัชนีและตวัช้ีวัดเปน 39 ดชันีและ 85 ตวัช้ีวัด 
  ข้ันท่ี 14 ปรับปรุงแกไขกรอบมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย จากผลการรับฟงความ
คิดเห็นจากทัว่ประเทศในขัน้ที่ 13 พรอมท้ังกําหนดมาตรฐานรายตัวช้ีวัดใหมีความชดัเจนยิ่งขึ้น 
  ข้ันท่ี    15  ปรับปรุงกรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัจากขอคิดเห็นในขั้นที่ 13 และขั้นที่ 14  
  ข้ันท่ี 16 นําเสนอเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยในรางรายงาน  
 
  สําหรับบทนี้เปนการนําเสนอรายละเอียดของการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 8 – 11 มีผลดังนี ้
 
4.3  ผลการดําเนินงาน 
 4.3.1 การคนหาประเดน็เพือ่จัดทํามาตรฐานและตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนุษย 
  เนื่องจากความมั่นคงของมนุษย เปนเร่ืองที่ยังมิไดดําเนนิการจัดทํามาตรฐานและตวัช้ีวัดใน
ประเทศไทยมากอน    ดังนัน้ในขั้นตอนแรกจึงจําเปนตองทําการคนหาประเด็นพ้ืนฐาน เพื่อนําไปจัดทําเปน
ดัชนี ตัวช้ีวัด  และกําหนดมาตรฐาน  ตอไปในขั้นนี้เพือ่ใหเปนไปตามหลักการมีสวนรวมตาง  ๆ  จึงไดนํา
ประเด็นเร่ืองความมั่นคงของมนุษยทีไ่ดรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมมานําเสนอ และชีแ้จงถึงวัตถุ 
ประสงคของการจัดทํา  เพ่ือใหเวทีระดมความคิดเห็นจาก 4  ภาค 8  จังหวัด ซ่ึงไดอภิปรายถกเถียงในประเด็น
ที่จะนํามาสูดชันีและตวัช้ีวดัทําใหไดประเด็นท้ัง  11  องคประกอบ รวมประมาณ  300  ประเด็นดังปรากฏใน
ภาคผนวก 
 
 4.3.2 การคดัเลอืกและกําหนดตวัชีว้ดัความม่ันคงของมนุษย 
  จากการดําเนินงานสรางตัวช้ีวัดในขั้นตอนที่ 1-6 โดยกําหนดกรอบไว 10 ดานดวยกันไดแก 
ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ  ดานอาหาร ดานการศึกษา ดานศาสนาและความเชื่อ ดานทีอ่ยูอาศัย ดาน
สิ่งแวดลอม ดานครอบครัว ดานชุมชน ดานเศรษฐกจิ และ ดานการเมอืงการปกครอง ซ่ึงการรับฟงประเด็น
ปญหาดังกลาวจากผูที่เกี่ยวของใน 4 ภาค 8 จังหวัด ทําใหไดกรอบตัวช้ีวัดรวมท้ังสิน้ 49 ตัวช้ีวัดหลัก และ 160 
ตัวชี้วดัยอย ทั้งนี้ เมื่อไดนํามาประมวลเพือ่ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยมีตัวอยาง 106 ตัวอยาง พรอมกัน
นั้นยังนําไปสูเวทีพิจารณในระดับภาค และนําขอคิดเห็นดังกลาวมาทําการปรับปรุง โดยแยกเปนรายดานดังนี ้
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  1) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานสุขภาพ 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานสุขภาพ มีจํานวน 4 ตัวช้ีวดัหลักและ 16 ตัวช้ีวดัยอย และเม่ือไดผลการทดสอบเนื้อหาแลว ไม
มีการปรับปรุง ดังตารางที่ 4-1 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานสุขภาพ 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1. คนไทยขาดการสรางเสริมสขุภาพ คงเดิม  
(1) ขาดความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนกัในการสงเสริมสุขภาพ 

คงเดิม  

(2) ขาดการปฏิบัติในการสงเสริม
สุขภาพ (แมมีความรู ความเขาใจ) 

คงเดิม  

(3) มีภาวะความเครียดรุนแรงใน
ชีวิตประจําวัน 

คงเดิม  

2. คนไทยขาดการปองกันการ
เจ็บปวย 

คงเดิม  

(1) ขาดการฉีดวัดซีนเพื่อปองกันโรคที่
สามารถปองกันไดเชน โปลิโอ ทรพิษ 
ฯลฯ  

คงเดิม  

(2) ขาดความรู ความเขาใจ ในการ
ปองกันโรคติดตอ เชน โรคเอดส และ 
โรคติดตออื่น ๆ   

คงเดิม  

(3) ขาดการปองกันโรคติดตอ เชน โรค
เอดส และ โรคติดตออ่ืน ๆ   

คงเดิม  

(4) ขาดขาวสารเกี่ยวกับโรคระบาด
รายแรงอยางทันการณ  

คงเดิม  



การศกึษาและพฒันามาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย 4-5 

ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(5) มีอุบัติเหตใุนการเดินทาง คงเดิม  
(6) มีความไมปลอดภัยจากการทํางาน
และส่ิงแวดลอม 

คงเดิม  

3. คนไทยขาดการรกัษาและฟนฟู
อยางเสมอภาคเมื่อเจ็บปวย 

คงเดิม  

(1) ขาดสถานบริการที่มีมาตรฐานใน
พื้นที ่

คงเดิม  
 

(2) ขาดบุคลากรในการใหคําแนะนํา 
ปรึกษาทางการแพทย 

คงเดิม  

(3) ขาดแพทยเฉพาะทาง คงเดิม  
(4) ขาดโอกาสเขาถึงบริการที่มี
มาตรฐาน 

คงเดิม  

4. คนไทยถกูคกุคามดานสุขภาพ คงเดิม  
(1) หลงเชื่อสื่อโฆษณาสินคาที่ทําลาย
สุขภาพ 

คงเดิม  

(2) งมงายในการรักษาแบบไสยศาสตร คงเดิม  
(3)  หลงซื้อสินคาระบบขายตรง ที่ไม
จําเปน เชน อาหารเสริม  อุปกรณ  เวช
สําอาง  ยาลดความอวน เตียงแมเหล็ก 
ฯลฯ 

คงเดิม  
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 2) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานอาหาร 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานอาหาร มีจํานวน 5 ตัวช้ีวดัหลักและ 16 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-2 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานอาหาร 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1. คนไทยไมสามารถหาอาหารได
ครบทกุมือ้ 

คงเดิม  

(1) ไมสามารถหาอาหารกินไดครบทุก
มื้อ 

คงเดิม  

(2) ขาดพืชผักสวนครัวหรือแหลง
อาหารในธรรมชาติ  

คงเดิม  

(3) ขาดโอกาสซื้ออาหารท่ีสมราคา คงเดิม  
2. คนไทยไมไดกนิอาหารตามหลกั

โภชนาการ (ครบหมู) 
คงเดิม  

(1) ขาดความรู ความเขาใจในการ
บริโภค  

คงเดิม  

(2)บริโภคอาหารไมเหมาะสม คงเดิม  
(3) ขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนในการ
เลือกซื้ออาหาร(เชน วนัหมดอายุ 
สวนประกอบ คําแนะนํา) 

คงเดิม  

3. คนไทยกินอาหารไมปลอดภัย คงเดิม  
(1) มีสารพิษปนเปอนจากแหลงผลิต
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

คงเดิม  

(2) มีสารพิษปนเปอนระหวางขนสง
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(3) มีสารพิษปนเปอนระหวางการขาย
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

คงเดิม  

(4) มีสารพิษปนเปอนระหวางการ
ประกอบอาหาร 

คงเดิม  

4. คนไทยถกูครอบงําดานการบริโภค คงเดิม  
(1)  หลงเชื่อและเลียนแบบการกิน
อาหารตามสมัยนิยมโดยไมจาํเปน 
(เชน ตามแฟชัน่) 

คงเดิม  

(2)  หลงบริโภคอาหารเสริม เคร่ืองดื่ม
ชูกําลัง  

คงเดิม  

(3) มีความเชื่อและพฤติกรรมที่ผิด
เกี่ยวกับอาหารบางประเภท (เชน 
อาหารแสลง, เสริมสมรรถภาพ) 

คงเดิม  

5. ภาครัฐและภาคประชาชนลมเหลว
ในการตรวจสอบและลงโทษ
ผูประกอบการดานอาหาร 

คงเดิม  

(1) ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสิ่งปนเปอน และ คุณภาพ
อาหาร 

คงเดิม  

(2) ภาครัฐขาดการบังคับใชกฎหมาย
และมาตรการลงโทษตอผูประกอบการ
ดานอาหารที่ทาํผิดอยางเดด็ขาด 

คงเดิม  

(3) เครือขายภาคประชาชนขาดพลังใน
การตรวจสอบภาครัฐและ
ผูประกอบการดานอาหาร 

คงเดิม  
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 3) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานการศึกษา 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานการศึกษา มีจํานวน 5 ตัวช้ีวัดหลักและ 20 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-3 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานการศกึษา 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1. คนไทยขาดความสามารถในการ 
สื่อภาษาในชีวติประจาํวัน 

คงเดิม  

(1) อานและเขยีนภาษาไทยไมได   คงเดิม  
(2) ไมสามารถสื่อภาษากับผูอ่ืนได
เขาใจ 

คงเดิม  

2. คนไทยขาดศกัยภาพ/สิทธ/ิโอกาส 
ในการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(12 ป) 

คงเดิม  

(1) ขาดศักยภาพในการเรยีนฯ คงเดิม  
(2) ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม  คงเดิม  
(3) ผูปกครองขาดขอมูลขาวสาร
สําหรับเด็กพิเศษ/ผูปกครอง 

คงเดิม  

(4) ขาดสิทธิในการเรียนฯ (แมมี
ศักยภาพ เชน เด็กไมมีสัญชาติ(บาง
ระดับ)  คนไรรัฐ  ผูอพยพเขาเมืองผิด
กฎหมาย) 

คงเดิม  

(5) ขาดโอกาสในการเรียนฯ  (แมมี
ศักยภาพและมีสิทธิ เชนเดก็ในชนบท
หางไกล เดก็ท่ีถูกใชแรงงาน คน
ยากจน ) 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(6) การถูกกีดกันจากสังคม (เนื่องจาก
ติดเชื้อโรคที่สังคมรังเกียจ) 

คงเดิม  

3. เด็กไทยขาดสถานศึกษาขั้น  
พื้น ฐานท่ีมีมาตรฐาน ใกลเคียง(วัด
จากการประเมนิคุณภาพการศึกษา) 

คงเดิม  

(1) สถานศึกษาในขั้นพ้ืนฐานมี
มาตรฐานแตกตางกัน (ดานผูเรยีน , 
ปจจัย , กระบวนการ) 

คงเดิม  

(2) การคัดเลือกเขาเรียนใชระบบพวก
พองหรือเรียกรองรับบริจาคเงิน 

คงเดิม  

(3) ระบบกวดวิชา/เรียนพิเศษ/กิจกรรม
พิเศษ ในรูปแบบที่กอใหเกดิความ
เหล่ือมลํ้าในโอกาสหรือสราง
ความเครียดทัง้เด็กและผูปกครอง 

คงเดิม  

4. การศกึษาของเด็กไทยขาด 
หลกัสูตร/การจัดการที่ใหคณุคาแก
ผูเรียน 

คงเดิม  

(1) ขาดกระบวนการเนนย้ําและบูรณา
การ การเรียนรู/ฝกฝนดานวนิัยตนเอง 
คุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐาน  

คงเดิม  

(2) ขาดการเรียนเร่ืองทองถ่ินและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

คงเดิม  

(3) นโยบายสวนกลางทําใหเด็กขาด
ทางเลือกที่หลากหลาย 

คงเดิม  

(4) นโยบายสวนกลางไมสอดคลองกับ
ความประสงคของผูปกครองหรือชุมชน 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(5) กระบวนการเรียนการสอนไม
สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสญูเปลา 

คงเดิม  

(6) การขาดการสํารวจ/การพฒันาและ
ใชประโยชนแหลงเรียนรูในชุมชน 

คงเดิม  

5. การเรียนของเด็กไทยขาด 
คุณภาพทางวชิาการหรือวนิยัพื้นฐาน   

คงเดิม  

(1) การจัดการศึกษาแบบปลอยเสรี 
(เชนปลอยเกรดหรือไมลงโทษเมื่อเดก็
กระทําผิด) 

คงเดิม  

(2) ครูขาดจรรยาบรรณ (เชนการลด
คุณภาพการสอนในโรงเรียนปกติ เพื่อ
ชักจูงใหเดก็เรยีนพิเศษในโรงเรยีน
กวดวิชาที่ตนเองสอน ครูลวงละเมดิ
เด็ก) 

คงเดิม  

(3) ขาดการติดตามและประเมินผล
อยางจริงจังและเปนระบบ 

คงเดิม  
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 4) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานศาสนาและความเชือ่ 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานสุขภาพ มีจํานวน 4 ตัวช้ีวดัหลักและ 14 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-4 
 
ตารางที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานศาสนาและความเชื่อ 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1.  ความบกพรองลมเหลวในการ 
เผยแพรศาสนา 

คงเดิม  

(1) มีการเผยแพร/ศาสนาในลักษณะที่
กอใหเกิดความขัดแยงแตกแยกใน
ชุมชน 

คงเดิม  

(2) การเผยแพรที่ผิดเพี้ยนจากหลักการ
และคําสอน  

(2) มีการเผยแพรท่ีผิดเพี้ยนจาก
หลักการและคาํสอน  

ปรับภาษา 

(3) การใชศาสนาครอบงําความคิดเพื่อ
ผลประโยชนทางการเมืองและธุรกิจ 

(3) มีการใชศาสนาครอบงําความคิด
เพื่อผลประโยชนทางการเมอืงและ
ธุรกิจ 

ปรับภาษา 

(4) ขาดความเขาใจเทคนิคในการ
เผยแพรคําสอน ที่มีประสิทธิภาพ (ทํา
ใหผูรับขาดคณุคา) 

คงเดิม  

(5) พระนักบวชประพฤติตนไม
เหมาะสม 

คงเดิม  

2. ผูปฏิบัตติามหลกัศาสนาผิดเพี้ยน คงเดิม  
(1) การขาดความรู ความเขาใจ และ
การปฏิบัติของแตละศาสนา 

(1)  ขาดความรู ความเขาใจ และการ
ปฏิบัติของแตละศาสนา 

ปรับภาษา 

(2) การปฏิบัติดวยความงมงายและ
ความเชื่อผิด ๆ 

(2) ปฏิบัติดวยความงมงายและความ
เชื่อผิด ๆ 

ปรับภาษา 
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(3) ขาดการนําหลักธรรมคําสอนมา
ปฏิบัติใหเกดิคุณคาอยางแทจริง 

คงเดิม  

3. นโยบายรัฐบาลขาดการสงเสริม 
สนับสนุนศาสนาอยางถูกตอง
เหมาะสมจริงจัง 

คงเดิม  

(1) การขาดนโยบายสงเสริมใหคนตาง
ศาสนาอยูรวมกันโดยสันต ิ

(1) ขาดการสงเสริมใหคนตางศาสนา
อยูรวมกนัโดยสันติ 

ปรับภาษา 

(2) ขาดการจัดระเบียบพ้ืนที่ ที่
เหมาะสมสําหรับศาสนสถานเชน การ
ไมแยกสถานเริงรมย สถานบริการทาง
เพศติดศาสนสถาน 

คงเดิม  

(3) นโยบายบางเรื่องของรัฐบาลสวน
ทางกับหลักธรรมของศาสนา (หวยบน
ดิน สถานเริงรมย เหลาเสร)ี 

คงเดิม  

(4) รัฐบาลขาดนโยบายในการ
สนับสนุนศาสนาอยางเหมาะสมและ
เสมอภาค 

คงเดิม  

4. มีการครอบงําทางสื่อท่ีสวนทาง
กับหลกัธรรมคําสอนของศาสนา 

คงเดิม  

(1) สื่อโฆษณา มอมเมาประชาชน เพ่ือ
หวังผลทางธุรกิจโดยละเลยมิติทาง
ศาสนา 

คงเดิม  

(2) สื่อโฆษณา มอมเมาประชาชน 
สรางความเขาใจที่ผิด ดหูมิ่นศาสนา
อ่ืน 

คงเดิม  
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 5) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานที่อยูอาศัย 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานท่ีอยูอาศัย มีจํานวน 6 ตัวช้ีวัดหลักและ 14 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-5 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานท่ีอยูอาศยั 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1.การไรท่ีอยูอาศัยของประชาชน 1.คนไทยไรท่ีอยูอาศัย ปรับภาษา 
(1) การขาดที่อยูอาศัยถาวร (1) ขาดท่ีอยูอาศัยถาวร ปรับภาษา 
2.สภาพทีอ่ยูอาศัยขาดความมั่นคง
แข็งแรงจนเสี่ยงตอความเสียหายหรอื
อันตราย 

คงเดิม  

(1) สภาพที่อยูอาศัยไมสามารถปองกัน
ลมฝนได 

(1) สภาพที่อยูอาศัยไมสามารถปองกัน
ลมหรือพายุฝนได 

ปรับภาษา 

(2) วัสดุกอสรางไมแข็งแรงพอที่จะ
ปองกันอันตรายจากสัตวรายหรือ
คนราย 

คงเดิม  

(3) สภาพที่อยูอาศัยเสี่ยงตอภัยตาง ๆ  
เชน อัคคีภัย มลพิษ อุทกภยั ดินถลม 
ฯลฯ 

(3) สภาพที่อยูอาศัยเส่ียงตอภัยตางๆ 
เชน อัคคีภัย มลพิษ อุทกภยั ดินถลม 
ฯลฯ เพราะปลกูในที่ๆ ไมสมควรปลูก 

ปรับภาษา 

3.ท่ีอยูอาศัยแออัดไมพอเพียงแกการอยู
อาศัย 

3.คนไทยมีท่ีอยูอาศยัแออดัไมพอเพียง
แกการอยูอาศยั 

ปรับภาษา 

(1) ไมมีหองเปนสัดสวนสําหรับสมาชิก
ในครอบครัว และ ขนาดที่อยูอาศัยแออัด
ไมพอเพียงแกการประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เชน หองนอน  หองหุงหา
อาหาร ซักลาง 
หองสุขา ฯลฯ 

(1) ไมมีหองเปนสัดสวนสําหรับ
สมาชิกในครอบครัว 
(2) ท่ีอยูอาศัยแออัดไมพอเพียงตอ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน หองนอน 
การหุงหาอาหาร การซักลาง หองสุขา 
ฯลฯ 

แยกขอยอย 
 

แยกขอยอย 
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

4.การไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิและหรือ
อาคารท่ีอยูอาศัย/สิ่งกอสราง 

4.คนไทยไมมกีรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
หรอือาคารทีอ่ยูอาศยั/สิ่งกอสราง 

ปรับภาษา 

(1) การมีบานพักอาศัย/ที่ดินที่ทั้ง
ตนเองและผูอ่ืนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

(1)  อาศัยบนที่ดินท่ีผูเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิกําลังไลรื้อ 

ปรับภาษาและ
แนวคดิ 

(2) ไมมีกรรมสิทธ์ิแตไดรับการ
คุมครองความมั่นคงจากการเชาท่ีดิน
หรือที่อยูอาศัย 

(2) เชาที่อยูอาศัยที่ไมสามารถตอรอง
คาเชา 

ปรับภาษาและ
แนวคดิ 

(3) เชาที่จากราชการ  ตัดออก 
5.การถกูคกุคามหรอืเหตุเดือดรอน
รําคาญอยางรนุแรงจากสภาพแวดลอม
ภายนอก 

5.คนไทยถกูคกุคามดวยวตัถอุันตราย
และเหตุเดือดรอนรําคาญจากบุคคลอืน่
ท่ีอยูบริเวณขางเคียง 

ปรับภาษา 

(1) มีวัตถุอันตรายหรือสารพิษที่อาจ
ระเบิดหรือตดิไฟหรือแพรกระจายเชน 
แกส สารเคมี อยูในบริเวณใกลเคียง 

(1) มีวัตถุอันตรายหรือสารพิษที่เสี่ยง
ตออุบัติภัย เชน แกส สารเคมี อยูใน
บริเวณใกลเคยีง 

ปรับภาษา 

(2) มีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญที่รุนแรง/
ไมรุนแรงแตตอเนื่อง เชน เสยีง กล่ิน 
ความอุจาดตา ฯลฯ 

คงเดิม  

(3) การถูกคุกคามจากเพื่อนบาน 
นักเลงโต ผูมีอํานาจบาตรใหญ บอน
การพนัน ซองสุมโจรผูราย 

(3) ถูกคุกคามจากผูมีอิทธิพล หรือ
กิจกรรมอบายมุข 

ปรับภาษา 

(4) การถูกคุกคามจากขาวตาง ๆ เชน
การเวนที่สรางแนวถนน และ อ่ืน ๆ 

 
 

ตัดออก 
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

6.การขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

6.คนไทยขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานใน
การอยูอาศัย 

ปรับภาษา 

(1) การขาดน้ําสะอาดสําหรับบริโภค
และอุปโภค 

(1) ขาดน้ําสะอาดสําหรับบริโภคและ
อุปโภค 

ปรับภาษา 

(2) การขาดไฟฟา  (2) ขาดไฟฟาใชในที่อยูอาศยั ปรับภาษา 
(3) ไมมีทางเขาออก คงเดิม  
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 6) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานสิ่งแวดลอม 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม มีจํานวน 4 ตัวช้ีวัดหลักและ 14 ตัวชี้วดัยอยดังตารางที่ 4-6 
 
ตารางที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานสิ่งแวดลอม 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1. ประชาชนเปนผูกออันตรายหรอื
ความเสื่อมโทรมแกสิ่งแวดลอมของ
ตน ประชากรเปนคนทําหรอืเปนคน
ถูกกระทํา 

1. คนไทยเปนผูกออนัตรายหรอืความ
เสื่อมโทรมแกสิ่งแวดลอม 

ปรับภาษา 

(1) มีการท้ิงขยะในที่สาธารณะของ
ประชาชน 

(1) มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะทัว่ไป ปรับภาษา 

(2) การท่ีประชาชนใชสารเคมีอันตราย
ในชีวิตประจําวันหรือในการประกอบ
อาชีพ 

(2) มีการใชสารเคมีอันตรายใน
ชีวิตประจําวันหรือในการประกอบ
อาชีพ 

ปรับภาษา 

(3) ประชาชนตัดไมทําลายปา  (3)  มีการตัดไมทําลายปาที่หวงหาม ปรับภาษา 
(4) การจุดไฟเผาปาของชาวบาน(เพื่อ
เห็ดเผาะ หญาออน ฯลฯ) 

(4) มีการจุดไฟเผาปา  ปรับภาษา 

 (5) มีการใชสารเคมีการเกษตรจนเปน
อันตรายตอดนิ นํ้า  

เพิ่มขึ้นใหม 

 (6) มีการจับสัตวน้ําดวยอุปกรณที่
ทําลายพืชพันธุสัตวนํ้า และในที่หวง
หามหรือฤดูวางไข 

เพิ่มขึ้นใหม 
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

2. นโยบายของรัฐบาลดานสิง่แวดลอม
(บางเรือ่ง) ไมสรางความปลอดภัยให
ประชาชน 

2.นโยบายของรัฐบาลดานส่ิงแวดลอม 
(บางเรือ่ง) เปนอนัตรายตอสิ่งแวดลอม 

ปรับภาษา 

(1) นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการปองกัน
อันตราย หรือ ลดความเสียหายเกีย่วกับ
สิ่งแวดลอมไมเพียงพอ เชน ไม
เครงครัด 

 ตัดออก 

(2) รัฐขาดนโยบายโซนนิ่งพ้ืนที ่  ตัดออก 
 (1) ขาดนโยบาย มาตรการ ประหยดั

พลังงานอยางเปนผล 
เพิ่มขึ้นใหม 

(3) รัฐขาดการวิจัย สงเสริม และ 
สนับสนุนเร่ืองของพลังงานทดแทน
อยางตอเนื่อง (เชนแกสโซฮอร ไบโอ
ดีเซล ฯลฯ) 

(2) ขาดการสงเสริม และ สนับสนุน
เรื่องพลังงานทดแทน (เชนแกสโซฮอร 
ไบโอดีเซล) 

ปรับภาษา 

3. การจัดการภาครัฐและทองถิ่นไม
สรางความปลอดภัยใหประชาชนดาน
สิ่งแวดลอม 

3. การจัดการภาครัฐและทองถิ่นยอ
หยอนในการปองกนัและรกัษาความ
ปลอดภยัใหแกคนไทยในดาน
สิ่งแวดลอม 

ปรับภาษา 

(1) การจัดการเกบ็และทําลายขยะลาชา
ไมทันสมัยและไมไดมาตรฐาน 

คงเดิม  

(2) รถยนตควนัดําและควันเสียเกินกวา
กฎหมายกําหนดยังสามารถวิ่งไดใน
ทองถนน 

(2) มลพิษในอากาศเกินมาตรฐาน ปรับภาษา 

(3) โรงงานอุตสาหกรรม ปลอยนํ้าเสีย/
อากาศเสีย/ขยะพิษ/กากอุตสาหกรรม 
ทําใหเกิดมลพษิตอสภาพแวดลอม 

(3) มลพิษทางน้ําเกินมาตรฐาน แยกขอยอย และ
ปรับภาษา 
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

 (4) ไมสามารถจัดการกากอตุสาหกรรม 
/ขยะพษิอยางมีประสิทธิผล 

แยกขอยอย และ
ปรับภาษา 

(4) รัฐไมสามารถปองกันการบุกรุกปา
ได 

 ตัดออก 

(5) การใชกฎหมายเกี่ยวกับการเล้ียง
สัตวหละหลวม 

 ตัดออก 

(6) การควบคุมสิ่งที่กอใหเกดิภาวะ
เรือนกระจก 

 ตัดออก 

4. อันตรายจากภยัธรรมชาตทํิาให
ประชาชนเดอืดรอนและเสี่ยงตอชวีิต
และทรพัยสิน 

 ตัดออก 

(1) ควันจากไฟไหมปาประเทศอื่น ๆ 
และกระจายถงึประเทศไทย 

 ตัดออก 

(2) หนาดินถูกทําลาย เกิดการพังทลาย
ของดินเชน  นํ้าปา  โคลนถลม ฯลฯ 

 ตัดออก 

(3) การเสี่ยงตออุบัติภัยทางธรรมชาติ 
เชน น้ําทวม ภยัแลง พายุ นํ้ากัดเซาะ
ตล่ิง ฯลฯ 
 

 ตัดออก 

5. การใชอิทธพิล /การเลอืกปฏิบัติ การ
ใชชองวางของกฎหมาย เพือ่
ครอบครอง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

คงเดิม  

(1) มีการใชอิทธิพลเอาเปรียบ
ประชาชนในเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากร 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(2) การอางสิทธิที่ทํากินในเขตปา
สงวน และพื้นที่สาธารณะ 

(2) มีการอางสิทธิที่ทํากินในเขตปา
สงวน และพื้นท่ีสาธารณะ 

ปรับภาษา 
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 7) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานครอบครวั 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานครอบครัว มีจํานวน 7 ตัวช้ีวัดหลักและ 22 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-7 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานครอบครวั 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1.คนไทยขาดความพรอมในการสราง
ครอบครวัและวางแผนการดาํเนินชวีติ
ครอบครวั  

คงเดิม  

(1) การมีครอบครัวตั้งแตอายุนอย 
เรียนไมจบ หรืออาชีพไมมั่นคง 

คงเดิม  

(2) การอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียน
สมรส 

คงเดิม  

(3) การขาดการวางแผนครอบครัว 
(เชน การทิ้งลกู การทําแทง) 

คงเดิม  

(4) การขาดการวางแผนการดําเนิน
ชีวิตครอบครัว (เชนการมีบาน การเก็บ
เงินเพื่ออนาคตของลูก) 

คงเดิม  

2. คนไทยขาดความเขาใจและการ
เรียนรูในบทบาทหนาท่ีเหมาะสมของ
สมาชกิครอบครวั 

คงเดิม  

(1) สมาชิกในครอบครัวใหเวลาแกกัน
ไมเพียงพอ 

คงเดิม  

(2) เดก็ขาดการขัดเกลาจากครอบครัว
ใหพึ่งตนเอง มีวินยัและเลือกสรรสิ่งดี
ใหชีวติ 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(3) ปจจัยแวดลอมภายนอกดึงคนออก
จากครอบครัว 

คงเดิม  

3. เด็กไทยขาดแบบอยางการเปนพอ
แมท่ีด ี

คงเดิม  

(1)  ครอบครัวหัวหนาเดีย่ว (ครอบครวั
ที่มีแมหรือพอเพียงคนเดียวเลี้ยงดูลกู) 

คงเดิม  

(2) พอแมขาดความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที ่ 

คงเดิม  

(3) พอแมขาดตัวอยางท่ีดีท่ีจะ
เลียนแบบ 

คงเดิม  

4. ครอบครวัไทยขาดการสนบัสนุน
โดยระบบเครอืญาติหรอืเพ่ือนบาน 

คงเดิม  

(1) ขาดลักษณะครอบครัวขยาย คงเดิม  
(2) ระบบเครือญาติออนแอ คงเดิม  
(3) ลักษณะอยูอาศัยแบบตวัใครตัวมัน คงเดิม  
5. คนไทยยังเชื่อเรือ่ง “ชายเปนใหญ” คงเดิม  
(1) การอางสิทธิการจัดการปญหา
ครอบครัวดวยวิธีรุนแรง 

คงเดิม  

(2) การบังคับใชกฎหมายครอบครัวไม
เด็ดขาด 

คงเดิม  

(3) การยินยอมใหมีกฎเกณฑเฉพาะ
กลุมของสังคม ขัดแยงกับความชอบ
ธรรมของสังคม 

 ตัดออก 

(4) การอางสิทธิมีเพศสัมพันธนอก
สมรสของชายไทย 
 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

6. ครอบครวัไทยไมสมบรูณ คงเดิม  
(1)  ขาดความพรอมหนา คงเดิม  
(2) ขาดความสัมพันธท่ีดีมีการทะเลาะ
เบาะแวง 

คงเดิม  

(3)ขาดอาชีพและรายไดที่มัน่คง คงเดิม  
7. ครอบครวัไทยลมเหลวในการอบรม
สั่งสอนลูกหลาน 

คงเดิม  

(1) เด็กชวยตนเองไมได (ผูปกครองขาด
เวลา ขาดการเอาใจใส อบรม แนะนําสั่ง
สอน จนเด็กชวยตวัเองไมได)  

คงเดิม  

(2) เด็กเหน็ผิดเปนชอบ (ผูปกครอง
ตามใจ  ปกปองในทางที่ผิด) 

คงเดิม  

(3) เด็กกระทําผิด  คงเดิม  
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 8) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานชุมชน 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานชุมชน มีจํานวน 3 ตัวช้ีวดัหลักและ 14 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-8 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานชุมชน 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1. ชุมชนไทยเสื่อมสลายเพราะขาดการ
ถายทอดทางวฒันธรรม คุณธรรม และ 
เอกลกัษณ 

คงเดิม  

(1) คนหนุมสาวยายออกนอกถิ่น คงเดิม  
(2) คนไทยมีวฒันธรรมวัตถุนิยม/ทุน
นิยม 

คงเดิม  

(3) ขาดความสามารถในการดํารง
รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ 

คงเดิม  

(4) การเพิ่มขึ้นของชุมชนใหมขาดการ
เชื่อมโยงกับวฒันธรรมทองถ่ิน 

คงเดิม  

(5) ขาดการเรียนรูและสืบทอดเนื้อหา
และโครงสรางวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) ขาดการเรียนรู สืบทอดวฒันธรรม
ทองถ่ิน 

ปรับภาษา 

2. ชุมชนไทยไมปกปองทุนทางสังคม  คงเดิม  
(1) การขาดกฎหมายรับรองสิทธิและ
ควบคุมการใชประโยชนของ
ทรัพยากรในชมุชน 

คงเดิม  

(2) นโยบายของรัฐบาลบางเรื่อง
กระทบทุนทางสังคมทองถ่ิน  

คงเดิม  

(3) สื่อเพื่อธุรกิจทําลายวัฒนธรรมทองถิ่น คงเดิม 
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ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(4) ผูนําทองถิ่นไมใหความสําคัญของ
ทุนทางสังคม 

คงเดิม  

(5) คนไทยขาดการปกปองทุนทาง
สังคม 

คงเดิม  

3. ภาคประชาสังคมขาดความเขมแข็ง คงเดิม  
(1) ความเขมแข็งของประชาชนถูก
ทําลายจากการเมืองระดับชาติทั้ง
ทางตรงและทางออม 

คงเดิม  

(2) ความเขมแข็งของประชาชนถูก
ทําลายจากภาครัฐทั้งทางตรงและ
ทางออม 

คงเดิม  

(3) ประชาชนถูกครอบงําและทําลาย
เอกลักษณ , อัตตลักษณ, ประเพณ,ี 
วัฒนธรรม, ศาสนา ฯลฯ 

คงเดิม  

(4) ชุมชนไทยขาดสํานึกพึ่งตนเอง คงเดิม  
(5) ชุมชนขาดความสามารถยับยั้ง
โครงการพัฒนาจากภายนอกที่ชุมชน
ไมตองการ 

 ตัดออก 
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 9) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานเศรษฐกจิ 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานเศรษฐกจิ มีจํานวน 4 ตัวช้ีวัดหลักและ 9 ตัวชี้วดัยอยดังตารางที่ 4-9 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงการเปรียบเทียบตวัชีว้ัดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นเปรียบเทียบการปรับหลงัทดสอบ
เน้ือหาดานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 
 

การปรับแกหลงัทดสอบ
เน้ือหา(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

1. คนไทยขาดการถอืครองปจจยัการผลติเปนเหตุใหขาด
ความสามารถและเสียเปรียบ 

คงเดิม  

(1)  ขาดความมั่นคงในทรัพยสิน (1)  ขาดความมั่นคงใน
ทรัพยสินและปจจัยการผลิต 

ปรับภาษา 

(2) ขาดพลังตอรองในดานราคาผลผลิต  ตัดออก 
2. คนไทยบริโภคเกนิความสามารถทางดานเศรษฐกิจของตน 
(รายไดนอยกวารายจาย) 

คงเดิม  

(1) ไมสามารถพึ่งตนเองดานอาชีพ (1) ไมสามารถพึ่งตนเองใน
การประกอบอาชีพ 

ปรับภาษา 

(2) บริโภคเกินความสามารถทางเศรษฐกจิของตน (การกูเงิน 
การใชเงินในอนาคต) 

(2) มีหนี้สินเกนิขีด
ความสามารถในการชําระ
คืน 

ปรับภาษา 

(3) มีชองวางระหวางคนจนกับคนรวย  ตัดออก 
3.การจําแนกแจกจายผลผลิตขาดความเปนธรรม 3. การจําแนกแจกจายผล 

ผลติและรายไดขาดความ
เปนธรรม 

ปรับภาษา 

(1) มีความแตกตางของการกระจายรายได (1) ขาดการกระจายรายได ปรับภาษา 
(2) มีการผูกขาดทางการผลิต และ การตลาด คงเดิม  
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การปรับแกหลงัทดสอบ
เน้ือหา(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

4. คนไทยขาดโอกาส ถูกกีดกัน และไมไดรับประโยชนจากการ
ลงทุน 

4. คนไทยขาดโอกาส ถูกกีด
กัน และเสียประโยชนจาก
การลงทุน/ประกอบอาชีพ/
การออม 

ปรับภาษา 

(1) มีการผูกขาดดานการลงทุน คงเดิม  
(2) มีการกีดกนัดานการลงทุน คงเดิม  
(3) มีการทุมตลาดทําลายรานคาขนาดเล็ก  ตัดออก 
 (3) ขาดการตอรองราคา

ปจจัยการผลิตและผลผลิต 
เพิ่มขึ้นใหม 

 (4) ขาดการออมและ
ประโยชนจากการออมระยะ
ยาว 

ปรับภาษา 

5. คนไทยไมไดรบัประโยชนการออม  ลดระดับ
หัวขอ 

(1) ใชเงินในอนาคตไมกอประโยชน  ตัดออก 
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 10) การคัดเลือกและกาํหนดตวัชีว้ัดความมั่นคงของมนษุยดานการเมือง 
  จากการคัดเลือกประเดน็ปญหาในเวทีระดบัจังหวัดและระดับภาค พบวาสามารถกําหนด
เปนตัวช้ีวัดดานการเมือง มีจํานวน 7 ตัวช้ีวดัหลักและ 21 ตัวช้ีวดัยอยดังตารางที่ 4-10 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงการเปรยีบเทียบตวัชี้วดัที่ไดจากการระดมความคดิเห็นเปรียบเทียบการปรับหลังทดสอบ
เน้ือหาดานการเมืองการปกครอง 
ตวัชีว้ัดทีไ่ดจากเวทจีังหวดัและภาค 

 
การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา

(Pretest # 1) 
หมายเหตุ 

1. คนไทยขาดสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน
ทางการเมือง 

คงเดิม  

(1)  ขาดโอกาสที่เปนจริงในการ
เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง (เชนถูก
ยึดบัตรประชาชน ถูกบังคับใหเลือก 
ถูกบังคับไมใหสมัคร) 

คงเดิม  

(2) ขาดโอกาสที่เปนจริงในการ
รวมกลุมปกปองผลประโยชนของ
ตนเอง ชุมชน และ สาธารณะ 

คงเดิม  

2. นักการเมอืงไทยไดอํานาจโดยไม
ชอบธรรม 

คงเดิม  

(1) ใชอิทธิพลทางการเงินซ้ือเสียง (1) ใชอิทธิพลทางการเงินซือ้เสียง
เลือกตั้ง 

ปรับภาษา 

(2) ใชอิทธิพลหรือวิธีการเพือ่ได
อํานาจทางการเมือง (ฐานคะแนนเสียง/
จัดตั้งลากพา) 

คงเดิม  

(3) ใชองคกรอิสระเปนเครื่องมือเพื่อ
ไดมาซึ่งอํานาจ 

(3) ใชองคกรอิสระทางการเมืองเปน
เครื่องมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

ปรับภาษา 

(4) ใชกลไก/เจาหนาท่ีรัฐเปนเครื่องมือ
เพ่ือไดมาซึ่งอํานาจ 

คงเดิม  
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การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

(5) ใชการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
เปนเครื่องมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

คงเดิม  

3. พรรคการเมืองไทยขาดความพรอม/
บทบาทและการพฒันาเพือ่สรางความ
เขมแข็ง 

3.พรรคการเมืองไทยโดยรวมขาด
ความพรอม/บทบาทและการพัฒนาให
เปนสถาบันทางการเมืองที่เขมแข็ง 

ปรับภาษา 

(1) ขาดพรรคการเมืองที่คานอํานาจ คงเดิม  
(2) มีการสมยอมระหวางพรรค
การเมือง 

คงเดิม  

(3) มีกลุมทุนผูกขาดอํานาจทางการ
เมือง 

คงเดิม  

4. กลไกการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ
ลมเหลว 

คงเดิม  

(1) กลไกการรบัฟงปญหาของ
ประชาชนลมเหลว 

(1) ขาดระบบรับฟงปญหาของ
ประชาชน 

ปรับภาษา 

(2) องคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ไมไดทําหนาท่ีอยางถูกตองและเปน
ธรรม 

คงเดิม  

(3) สื่อมวลชนถูกแทรกแซงหรือ
รวมมือในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ 

(3) ส่ือมวลชนถูกแทรกแซงในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

แยกขอยอย 

 (4) ส่ือมวลชนรวมมือหรือเปนกลไก
ของรัฐ 

แยกขอยอย 

(4) ภาคประชาชนถูกแทรกแซง คุกคาม
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

คงเดิม  
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การปรับแกหลงัทดสอบเนือ้หา
(Pretest # 1) 

หมายเหตุ 

5. กลไกของรฐัคุกคาม ทํารายหรอืไม
สามารถคุมครองชวีติ จติใจ และความ
ปลอดภยัในทรัพยสิน  

5.กลไกของรัฐคุกคาม ทํารายหรอืไม
สามารถคุมครองความปลอดภัยใน
ชีวติ จิตใจ  และ ทรพัยสิน 

ปรับภาษา 

(1) มีประชาชนถูกทําราย อุมฆา อยาง
ไมเปนธรรม โดยเจาหนาท่ีรฐั 

(1) มีกรณีการทําราย อุมฆา อยางไม
เปนธรรม โดยเจาหนาท่ีรัฐ 

ปรับภาษา 

(2) มีประชาชนถูกทําราย อุมฆา โดย
กลไกรัฐไมสามารถคุมครองได 

(2) มีกรณีการทําราย อุมฆา โดยกลไก
รัฐไมสามารถคุมครองได 

ปรับภาษา 

6. การเมืองระดับทองถิ่นไมไดรับการ
กระจายอํานาจอยางแทจริงตาม
รัฐธรรมนญู 

คงเดิม  

(1)  คนไทยเสยีประโยชนเนือ่งจาก
ขาดโอกาสมีสวนรวมบริหารทองถ่ิน 

(2)  คนไทยเสยีประโยชนเนือ่งจาก
ขาดโอกาสมีสวนรวมบรหิารทองถ่ิน 

คงเดิม 
(สลับขอ) 

(2)  สวนกลาง/ภูมิภาคหวงอาํนาจจน
ทองถ่ินขาดบทบาทและอิสระในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

(1)  สวนกลาง/ภูมิภาคหวงอาํนาจจน
ทองถ่ินขาดบทบาทและอิสระในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

คงเดิม 
(สลับขอ) 

(3) การเมืองระดับทองถ่ินมกีาร
คอรรัปชั่น 

 ตัดออก 

7. คนไทยสูญเสียประโยชนจากการ
คอรรัปชันในทุกระดับ 

คงเดิม  

(1) รัฐบาลมีการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย (1) มีการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ปรับภาษา 
(2) รัฐ กลไกรัฐ หนวยงานราชการ
กลาง ภูมิภาค ทองถ่ินมีการคอรรัปชัน 

(2) กลไกรัฐ หนวยงานราชการกลาง 
ภูมิภาค ทองถ่ินมีการคอรรัปชันอยาง
กวางขวาง 

ปรับภาษา 
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 4.3.3  การทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันรายตัวชี้วัด 
  จากการทดสอบระดับความเชื่อรายตัวช้ีวัด ไดวเิคราะหเปรียบเทียบจากคาเฉลี่ย(Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.) โดยแยกตวัอยางเปนสองกลุมคือ กลุมบุคลากรที่สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และบุคลากรจากหนวยงานอืน่ ๆ โดยทําการเปรียบ 
เทียบกนั และจัดชวงการอธิบายเปน 5 ระดับแยกตามคาเฉลี่ยดังนี ้
  คาเฉลี่ย 1.00–1.60 ความสําคัญระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.61–2.20 ความสําคัญระดับคอนขางนอย 
  คาเฉลี่ย 2.21–2.80 ความสําคัญระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 2.81–3.40 ความสําคัญระดับคอนขางมาก 
  คาเฉลี่ย 3.41–4.00 ความสําคัญระดับมาก 
  นอกจากการวิเคราะหคาเฉลี่ยของการใหความสําคัญรายตัวช้ีวดัแลว ยังพิจารณาถึงคาสมั
ประสิทธิความเชื่อมั่นที่มีคาใกลศูนยหรือติดลบโดยอนมุานวาตวัช้ีวดัดังกลาว ตัวอยางทีใ่หขอมูลอาจไม
เขาใจหรือแปลความผิด นอกจากนีย้ังทําการเทียบเคยีงกับคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นรวม ในกรณีที่พบวา 
ถาทําการตัดแลวจะทําใหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นรวมสูงขึ้นในระดับที่พอใจจึงทําการตัดออก ในกรณีที่
เพิ่มขึ้นเล็กนอยอาจจะทําการปรับภาษาใหเหมาะสม ซ่ึงโดยภาพรวมพบวาตัวช้ีวดัที่กําหนดขึ้นจากเวที
จังหวดัและภาค โดยสวนใหญมีความสําคัญในระดับคอนขางมาก และแตกตางกันไปตามรายตัวช้ีวัดดังนี ้
 
 1)  การทดสอบคาสมัประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่น ในประเด็นความสําคญัรายตัวช้ีวดัเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพพบวาระดับความสําคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก  โดยมีคาสมั   
ประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .8937 และผลการคํานวณทางสถิติไดแนะนาํใหเก็บตัวช้ีวดัดังกลาวไว
ทุกขอ ดังตารางที่ 4-11 
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ตารางที่ 4-11  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานสุขภาพ 
ความคิดเห็นบคุลากร 

คาเฉล่ีย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 
นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยขาดการสรางเสริมสุขภาพ     
(1) ขาดความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนกัในการสงเสริมสุขภาพ 

คอนขางมาก 
3.04 (.84) 

คอนขางมาก 
3.02 (.74) 

.5581 .8873 

(2)ขาดการปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพ (แมมี
ความรู ความเขาใจ 

คอนขางมาก 
3.06 (.75) 

คอนขางมาก 
3.15 (.73) 

.5271 .8884 

2.คนไทยขาดการปองกันการเจ็บปวย     
(1) ขาดการฉดีวัดซีนเพื่อปองกันโรคที่
สามารถปองกันไดเชน โปลิโอ ทรพิษ ฯลฯ  

ปานกลาง 
2.47 (.92) 

คอนขางมาก 
2.33 (.89) 

.4788 .8915 

(2) ขาดความรู ความเขาใจ ในการปองกัน
โรคติดตอ เชน โรคเอดส และ โรคติดตอ    
อ่ืน ๆ   

คอนขางมาก 
2.86 (.74) 

ปานกลาง 
2.72 (.86) 

.6048 .8855 

(3) ขาดการปองกันโรคติดตอ เชน โรคเอดส 
และ โรคติดตออ่ืน ๆ   

คอนขางมาก 
2.98 (.69) 

คอนขางมาก 
2.89 (.81) 

.6629 .8831 

(4) ขาดขาวสารเกี่ยวกับโรคระบาดรายแรง
อยางทันการณ  

คอนขางมาก 
3.00 (.82) 

คอนขางมาก 
2.90 (.80) 

.5949 .8859 

(5) มีอุบัติเหตใุนการเดินทาง คอนขางมาก 
3.20 (.74) 

คอนขางมาก 
3.21 (.61) 

.5129 .8889 

(6) มีความไมปลอดภัยจากการทํางานและ
ส่ิงแวดลอม 

คอนขางมาก 
3.35 (.69) 

คอนขางมาก 
3.16 (.75) 

.6151 .8852 

3.คนไทยขาดการรักษาและฟนฟูอยางเสมอ
ภาคเมื่อเจ็บปวย 

    

(1) ขาดสถานบริการที่มีมาตรฐานในพืน้ที ่ คอนขางมาก 
3.31 (.68) 

คอนขางมาก 
3.29 (.66) 

.5741 .8868 

(2) ขาดบุคลากรในการใหคาํแนะนํา ปรึกษา
ทางการแพทย 

คอนขางมาก 
3.20 (.68) 

คอนขางมาก 
3.29 (.66) 

.6075 .8857 

(3) ขาดแพทยเฉพาะทาง คอนขางมาก 
3.27 (.60) 

คอนขางมาก 
3.28 (.64) 

.5603 .8875 
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ความคิดเห็นบคุลากร 
คาเฉล่ีย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
(4) ขาดโอกาสเขาถึงบริการที่มีมาตรฐาน คอนขางมาก 

3.33 (.66) 
คอนขางมาก 
3.35 (.63) 

.6599 .8838 

4.คนไทยถูกคกุคามดานสขุภาพ  
 

   

(1) หลงเชื่อส่ือโฆษณาสินคาที่ทําลายสุขภาพ คอนขางมาก 
3.20 (.68) 

คอนขางมาก 
3.29 (.65) 

.4847 .8898 

(2) งมงายในการรักษาแบบไสยศาสตร คอนขางมาก 
2.90 (.87) 

คอนขางมาก 
2.93 (.82) 

.4469 .8921 

(3)  หลงซื้อสินคาระบบขายตรง ที่ไมจําเปน 
เชน อาหารเสริม  อุปกรณ  เวชสําอาง  ยาลด
ความอวน เตียงแมเหล็ก 

คอนขางมาก 
3.06 (.75) 

คอนขางมาก 
3.16 (.73) 

.5095 .8891 
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 2)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานอาหาร 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่นในประเดน็ความสําคัญรายตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานอาหารพบวาระดับความสําคญัภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก เวนแตประเด็น
เร่ืองคนไทยไมสามารถหาอาหารกินไดครบมื้อมีความสําคัญระดับปานกลาง  โดยมีคาสัมประสิทธิความ
เชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .8932  ดังตารางที่ 4-12 
 
ตารางที่ 4-12  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานอาหาร 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยไมสามารถหาอาหารไดครบทุกม้ือ     
(1) ไมสามารถหาอาหารกินไดครบทุกมื้อ ปานกลาง 

2.51 (.96) 
ปานกลาง 
2.47 (.81) 

.4806 .8902 

(2) ขาดพืชผักสวนครัวหรือแหลงอาหารใน
ธรรมชาติ  

ปานกลาง 
2.69 (.92) 

ปานกลาง 
2.76 (.80) 

.4462 .8914 

(3) ขาดโอกาสซื้ออาหารที่สมราคา ปานกลาง 
2.69 (.80) 

ปานกลาง 
2.71 (.74) 

.5183 .8881 

2.คนไทยไมไดกินอาหารตามหลักโภชนาการ 
(ครบหมู) 

    

(1) ขาดความรู ความเขาใจในการบริโภค  คอนขางมาก 
2.86 (.91) 

คอนขางมาก 
2.87 (.82) 

.6080 .8847 

(2)บริโภคอาหารไมเหมาะสม คอนขางมาก 
3.02 (.75) 

คอนขางมาก 
3.10 (.72) 

.5894 .8855 

(3) ขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนในการเลือกซื้อ
อาหาร(เชน วนัหมดอายุ สวนประกอบ 
คําแนะนํา) 

คอนขางมาก 
2.81 (.67) 

คอนขางมาก 
2.83 (.74) 

.6580 .8829 

3.คนไทยกินอาหารไมปลอดภัย     
(1) มีสารพิษปนเปอนจากแหลงผลิตวัตถุดิบ
ประกอบอาหาร 

คอนขางมาก 
3.43 (.68) 

คอนขางมาก 
3.37 (.73) 

.6311 .8840 

(2) มีสารพิษปนเปอนระหวางขนสงวัตถุดบิ
ประกอบอาหาร 

คอนขางมาก 
3.24 (.75) 

คอนขางมาก 
3.14 (.75) 

.6792 .8821 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
(3) มีสารพิษปนเปอนระหวางการขายวัตถุดิบ
ประกอบอาหาร 

คอนขางมาก 
3.22 (.71) 

คอนขางมาก 
3.24 (.68) 

.6874 .8821 

(4) มีสารพิษปนเปอนระหวางการประกอบ
อาหาร 

คอนขางมาก 
3.18 (.63) 

คอนขางมาก 
3.18 (.78) 

.6675 .8827 

4.คนไทยถูกครอบงําดานการบริโภค     
(1)  หลงเชื่อและเลียนแบบการกินอาหารตาม
สมัยนิยมโดยไมจําเปน (เชน ตามแฟชัน่) 

คอนขางมาก 
3.23 (.78) 

คอนขางมาก 
3.26 (.76) 

.4399 .8909 

(2)  หลงบริโภคอาหารเสริม เครื่องดื่มชูกําลัง  คอนขางมาก 
3.14 (.82) 

คอนขางมาก 
3.18 (.70) 

.4213 .8915 

(3) มีความเชื่อและพฤติกรรมที่ผิดเกี่ยวกับ
อาหารบางประเภท (เชน อาหารแสลง, เสริม
สมรรถภาพ) 

คอนขางมาก 
2.90 (.62) 

คอนขางมาก 
2.91 (.76) 

.4541 .8903 

5.ภาครัฐและภาคประชาชนลมเหลวในการ
ตรวจสอบและลงโทษผูประกอบการดาน
อาหาร 

    

(1) ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ส่ิงปนเปอน และ คุณภาพอาหาร 

คอนขางมาก 
3.24 (.69) 

คอนขางมาก 
3.20 (.72) 

.5613 .8866 

(2) ภาครัฐขาดการบังคับใชกฎหมายและ
มาตรการลงโทษตอผูประกอบการดานอาหาร
ที่ทําผิดอยางเด็ดขาด 

คอนขางมาก 
3.35 (.66) 

คอนขางมาก 
3.23 (.76) 

.5193 .8881 

(3) เครือขายภาคประชาชนขาดพลังในการ
ตรวจสอบภาครัฐและผูประกอบการดาน
อาหาร 

คอนขางมาก 
3.35 (.72) 

คอนขางมาก 
3.18 (.75) 

.5138 .8882 
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 3)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่นในประเดน็ความสําคัญรายตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษาพบวาระดับความสาํคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก  โดยมีคาสัม
ประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9039 ดังตารางที่ 4-13 
 
ตารางที่ 4-13  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานการศึกษา 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยขาดความสามารถในการสื่อภาษาใน
ชีวิตประจําวัน 

    

(1) อานและเขยีนภาษาไทยไมได   ปานกลาง 
2.39 (.89) 

ปานกลาง 
2.36 (.85) 

.5410 .8996 

(2) ไมสามารถสื่อภาษากับผูอ่ืนไดเขาใจ ปานกลาง 
2.51 (.96) 

ปานกลาง 
2.31 (.87) 

.4965 .9013 

2.คนไทยขาดศักยภาพ/สิทธิ/โอกาสในการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ป) 

    

(1) ขาดศกัยภาพในการเรยีนฯ คอนขางมาก 
2.86 (.89) 

ปานกลาง 
2.71 (.77) 

.5756 .8983 

(2) ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม  คอนขางมาก 
3.00 (.84) 

ปานกลาง 
2.79 (.77) 

.5933 .8978 

(3) ผูปกครองขาดขอมูลขาวสารสําหรับเด็ก
พิเศษ/ผูปกครอง 

คอนขางมาก 
3.08 (.76) 

คอนขางมาก 
3.12 (.65) 

.6257 .8971 

(4) ขาดสิทธิในการเรียนฯ (แมมีศักยภาพ เชน 
เด็กไมมีสัญชาติ(บางระดับ)  คนไรรัฐ  ผู
อพยพเขาเมืองผิดกฎหมาย) 

ปานกลาง 
2.71 (.94) 

คอนขางมาก 
2.88 (.81) 

.5173 .9002 

(5) ขาดโอกาสในการเรียนฯ  (แมมีศักยภาพ
และมีสิทธิ เชนเด็กในชนบทหางไกล เดก็ที่
ถูกใชแรงงาน คนยากจน ) 

คอนขางมาก 
3.18 (.70) 

คอนขางมาก 
3.14 (.73) 

.5706 .8985 

(6) การถูกกดีกันจากสังคม (เนื่องจากติดเชื้อ 
โรคที่สังคมรังเกียจ) 

คอนขางมาก 
2.98 (.85) 

คอนขางมาก 
3.08 (.76) 

.5434 .8992 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
3.เด็กไทยขาดสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่มี
มาตรฐาน ใกลเคียงกัน(วัดจากการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา) 

    

(1) สถานศึกษาในขั้นพืน้ฐานมีมาตรฐาน
แตกตางกัน (ดานผูเรียน , ปจจัย , 
กระบวนการ) 

คอนขางมาก 
3.20 (.61) 

คอนขางมาก 
3.29 (.61) 

.4984 .9004 

(2) การคัดเลือกเขาเรียนใชระบบพวกพอง
หรือเรียกรองรับบริจาคเงิน 

คอนขางมาก 
3.22 (.65) 

คอนขางมาก 
3.27 (.67) 

.3705 .9033 

(3) ระบบกวดวิชา/เรียนพิเศษ/กิจกรรมพิเศษ 
ในรูปแบบทีก่อใหเกดิความเหลื่อมลํ้าใน
โอกาสหรือสรางความเครียดทั้งเด็กและ
ผูปกครอง 

คอนขางมาก 
3.45 (.61) 

คอนขางมาก 
3.34 (.65) 

.3492 .9036 

4.การศึกษาของเด็กไทยขาดหลักสูตร/การ
จัดการที่ใหคุณคาแกผูเรียน 

    

(1) ขาดกระบวนการเนนย้ําและบูรณาการ 
การเรียนรู/ฝกฝนดานวนิัยตนเอง คุณธรรม
และศีลธรรมขั้นพื้นฐาน  

คอนขางมาก 
3.22 (.71) 

คอนขางมาก 
3.25 (.62) 

.5887 .8983 

(2) ขาดการเรยีนเรื่องทองถ่ินและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

คอนขางมาก 
.18 (.73) 

คอนขางมาก 
3.19 (.73) 

.6688 .8960 

(3) นโยบายสวนกลางทําใหเด็กขาดทางเลือก
ที่หลากหลาย 

คอนขางมาก 
3.08 (.64) 

คอนขางมาก 
3.11 (.71) 

.6033 .8978 

(4) นโยบายสวนกลางไมสอดคลองกับความ
ประสงคของผูปกครองหรือชุมชน 

คอนขางมาก 
3.20 (.54) 

คอนขางมาก 
3.14 (.69) 

.5498 .8991 

(5) กระบวนการเรียนการสอนไมสอดคลอง
กับชีวิตจริงหรือสูญเปลา 

คอนขางมาก 
3.16 (.72) 

คอนขางมาก 
3.05 (.81) 

.5712 .8984 

(6) ขาดการสํารวจ/การพัฒนาและใช
ประโยชนแหลงเรียนรูในชมุชน 

คอนขางมาก 
3.27 (.64) 

คอนขางมาก 
3.20 (.73) 

.6170 .8976 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
5.การเรียนของเด็กไทยขาดคุณภาพทาง
วิชาการหรือวินัยพื้นฐาน   

    

(1) การจดัการศึกษาแบบปลอยเสรี (เชน
ปลอยเกรดหรอืไมลงโทษเมื่อเด็กกระทําผิด) 

คอนขางมาก 
3.04 (.61) 

คอนขางมาก 
2.85 (.85) 

.5111 .9000 

(2)  ครูขาดจรรยาบรรณ (เชนการลดคุณภาพ
การสอนในโรงเรียนปกติ เพือ่ชักจูงใหเดก็
เรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวชิาที่ตนเองสอน 
ครูลวงละเมิดเด็ก) 

คอนขางมาก 
3.27 (.67) 

คอนขางมาก 
3.30 (.73) 

.4689 .9010 

(3) ขาดการตดิตามและประเมินผลอยาง
จริงจังและเปนระบบ 

คอนขางมาก 
3.20 (.59) 

คอนขางมาก 
3.29 (.68) 

.5824 .8986 
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 4) การทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานดานศาสนาและความเชื่อ 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่น ในประเด็นความสําคญัรายตัวช้ีวดัเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานศาสนาและความเชื่อ พบวาระดับความสําคัญภาพรวมอยูที่ระดับปานกลางถึง
คอนขางมาก  โดยมีคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9157 ดังตารางที่ 4-14 
 
ตารางที่ 4-14  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานศาสนาและความเชื่อ 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if Item 
Deleted 

1.ความบกพรองลมเหลวในการเผยแพร
ศาสนา 

    

(1) มีการเผยแพร/ศาสนาในลักษณะที่
กอใหเกิดความขัดแยงแตกแยกในชุมชน 

ปานกลาง 
2.76 (.83) 

ปานกลาง 
2.50 (.81) 

.6512 .9091 

(2) มีการเผยแพรที่ผิดเพี้ยนจากหลักการและ
คําสอน  

คอนขางมาก 
2.85 (.80) 

ปานกลาง 
2.58 (.87) 

.7573 .9049 

(3) มีการใชศาสนาครอบงําความคิดเพื่อ
ผลประโยชนทางการเมืองและธุรกิจ 

คอนขางมาก 
2.94 (.88) 

ปานกลาง 
2.55 (.81) 

.6941 .9074 

(4) ขาดความเขาใจเทคนิคในการการเผยแพร
คําสอน ที่มีประสิทธิภาพ (ทาํใหผูรับขาด
คุณคา) 

คอนขางมาก 
3.00 (.79) 

ปานกลาง 
2.69 (.85) 

.7566 .9051 

(5) พระนักบวชประพฤติตนไมเหมาะสม คอนขางมาก 
3.02 (.83) 

คอนขางมาก 
3.05 (.80) 

.5483 .9127 

2.ผูปฏบิัตติามหลักศาสนาผดิเพี้ยน     

(1)  ขาดความรู ความเขาใจ และการปฏิบตัิ
ของแตละศาสนา 

ปานกลาง 
2.80 (.64) 

ปานกลาง 
2.65 (.85) 

.6786 .9082 

(2) ปฏิบัติดวยความงมงายและความเชื่อผิด ๆ คอนขางมาก 
2.98 (.64) 

ปานกลาง 
2.75 (.80) 

.6951 .9076 

(3) ขาดการนําหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติให
เกิดคุณคาอยางแทจริง 
 

คอนขางมาก 
3.22 (.55) 

คอนขางมาก 
2.93 (.74) 

.6345 .9100 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if Item 
Deleted 

3.นโยบายรัฐบาลขาดการสงเสริม สนับสนุน
ศาสนาอยางถกูตองเหมาะสมจริงจัง 

    

(1) ขาดการสงเสริมใหคนตางศาสนาอยู
รวมกันโดยสนัติ 

คอนขางมาก 
2.90 (.83) 

ปานกลาง 
2.68 (.88) 

.6026 .9109 

(2) ขาดการจัดระเบียบพืน้ที่ ที่เหมาะสม
สําหรับศาสนสถานเชน การไมแยกสถาน
เริงรมย สถานบริการทางเพศติดศาสนสถาน 

คอนขางมาก 
2.96 (.89) 

ปานกลาง 
2.75 (.85) 

.6370 .9096 

(3) นโยบายบางเรื่องของรัฐบาลสวนทางกบั
หลักธรรมของศาสนา (หวย บอน ซอง เหลา
เสรี) 

คอนขางมาก 
3.37 (.60) 

คอนขางมาก 
3.18 (.79) 

.5248 .9133 

(4) รัฐบาลขาดนโยบายในการสนับสนุน
ศาสนาอยางเหมาะสมและเสมอภาค 

คอนขางมาก 
3.04 (.82) 

คอนขางมาก 
2.81 (.91) 

.6399 .9095 

4.มีการครอบงําทางสื่อท่ีสวนทางกับ
หลักธรรมคําสอนของศาสนา 

    

(1) ส่ือโฆษณา มอมเมาประชาชน เพื่อหวงัผล
ทางธุรกิจโดยละเลยมิติทางศาสนา 

คอนขางมาก 
3.41 (.57) 

คอนขางมาก 
2.96 (.86) 

.5395 .9129 

(2) ส่ือโฆษณา มอมเมาประชาชน สรางความ
เขาใจที่ผิด ดหูมิ่นศาสนาอื่น 

คอนขางมาก 
2.92 (.84) 

ปานกลาง 
2.73 (.84) 

.4852 .9153 
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 5)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัย 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่น ในประเด็นความสําคญัรายตัวช้ีวดัเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัย พบวาระดับความสําคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมากและตัวอยางใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีความคิดคลายคลึงกับกลุมตัวอยางนอกกระทรวง เวน
แตตัวช้ีวัดที่ 2 คือ สภาพที่อยูอาศัยขาดความมั่นคงแข็งแรงจนเสี่ยงตอความเสียหายหรอือันตราย  ที่ตัวอยาง
ในกระทรวงฯ มองวาสําคัญระดับคอนขางมาก แตบุคลากรนอกกระทรวงฯ มองวาสาํคัญระดับปานกลาง
โดยมีคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9152 ดังตารางที่ 4-15 
 
ตารางที่ 4-15  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานที่อยูอาศัย 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยไรท่ีอยูอาศัย     
(1) ขาดที่อยูอาศัยถาวร คอนขางมาก 

3.27 (.57) 
คอนขางมาก 

3.19 (.73) 
.5977 .9103 

2.สภาพที่อยูอาศัยขาดความมั่นคงแข็งแรงจน
เสี่ยงตอความเสียหายหรืออันตราย 

    

(1) สภาพที่อยูอาศัยไมสามารถปองกันลม
หรือพายุฝนได 

ปานกลาง 
2.53 (.77) 

คอนขางมาก 
2.88 (.80) 

.7103 .9062 

(2)วัสดกุอสรางไมแข็งแรงพอที่จะปองกนั
อันตรายจากสัตวรายหรือคนราย 

ปานกลาง 
2.53 (.82) 

คอนขางมาก 
2.93 (.77) 

.7006 .9066 

(3) สภาพที่อยูอาศัยเสี่ยงตอภัยตางๆ เชน 
อัคคีภัย มลพิษ อุทกภัย ดินถลม ฯลฯ เพราะ
ปลูกในที่ๆ ไมสมควรปลูก 

ปานกลาง 
2.80 (.84) 

คอนขางมาก 
3.06 (.72) 

.7499 .9048 

3.คนไทยมีท่ีอยูอาศัยแออัดไมพอเพียงแกการ
อยูอาศัย 

    

(1) ไมมหีองเปนสัดสวนสําหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

คอนขางมาก 
2.92 (.64) 

คอนขางมาก 
3.14 (.77) 

.4758 .9146 

(2) ที่อยูอาศยัแออัดไมพอเพยีงตอกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เชน หองนอน การหุงหา
อาหาร การซักลาง หองสุขา ฯลฯ 

คอนขางมาก 
2.92 (.67) 

คอนขางมาก 
3.11 (.72) 

.6061 .9101 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
4.คนไทยไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินและหรือ
อาคารที่อยูอาศัย/สิ่งกอสราง 

    

(1)  อาศัยบนที่ดินที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์
กําลังไลร้ือ 

คอนขางมาก 
2.96 (.82) 

คอนขางมาก 
2.99 (.73) 

.6834 .9072 

(2) เชาที่อยูอาศัยที่ไมสามารถตอรองคาเชา คอนขางมาก 
2.98 (.66) 

คอนขางมาก 
3.11 (.60) 

.6131 .9100 

5.คนไทยถูกคมุคามดวยวัตถุอันตรายและเหตุ
เดือดรอนรําคาญจากบุคคลอ่ืนท่ีอยูบริเวณ
ขางเคียง 

    

(1) มีวตัถุอันตรายหรือสารพิษที่เสี่ยงตอ
อุบัติภัย เชน แกส สารเคมี อยูในบริเวณ
ใกลเคียง 

คอนขางมาก 
2.96 (.73) 

คอนขางมาก 
2.92 (.71) 

.6414 .9088 

(2) มีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญที่รุนแรง/ไม
รุนแรงแตตอเนื่อง เชน เสียง กล่ิน ความอุจาด
ตา 

คอนขางมาก 
2.96 (.69) 

คอนขางมาก 
2.86 (.67) 

.6592 .9084 

(3) ถูกคุกคามจากผูมีอิทธิพล หรือกิจกรรม
อบายมุข 

คอนขางมาก 
3.07 (.77) 

คอนขางมาก 
2.98 (.71) 

.5696 .9113 

6.คนไทยขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานในการอยู
อาศัย 

    

(1) ขาดน้ําสะอาดสําหรับบริโภคและอุปโภค คอนขางมาก 
3.10 (.77) 

คอนขางมาก 
2.95 (.77) 

.6081 .9101 

(2) ขาดไฟฟาใชในที่อยูอาศยั ปานกลาง 
2.80 (.82) 

ปานกลาง 
2.56 (.81) 

 .5998 .9106 

(3) ไมมีทางเขาออก ปานกลาง 
2.69 (.94) 

ปานกลาง 
2.63 (.80) 

.6264 .9097 
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 6)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานสิ่งแวดลอม 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่น ในประเด็นความสําคญัรายตัวช้ีวดัเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานสิ่งแวดลอมพบวาระดับความสําคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก เวนแต
ตัวช้ีวดัที่ 1 คนไทยเปนผูกออันตรายหรือความเสื่อมโทรมแกส่ิงแวดลอม กลุมตัวอยางนอกกระทรวงฯ ให
ความสําคัญสูงกวากลุมตวัอยางในกระทรวงฯ โดยมีคาสัมประสทิธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9245 ดัง
ตารางที่ 4-16 
 
ตารางที่ 4-16  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานสิง่แวดลอม 

ความคิดเห็นบคุลากร 
คาเฉล่ีย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1. คนไทยเปนผูกออันตรายหรือความเสื่อม
โทรมแกสิ่งแวดลอม 

    

(1) มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะทัว่ไป มาก 
3.53(.58) 

คอนขางมาก
3.23(.74) 

.6292 .9200 

(2) มีการใชสารเคมีอันตรายในชีวิตประจําวัน
หรือในการประกอบอาชีพ 

มาก 
3.44(.68) 

คอนขางมาก
3.26(.72) 

.6860 .9181 

(3)  มีการตัดไมทําลายปาที่หวงหาม มาก 
3.45(.68) 

คอนขางมาก
3.26(.69) 

.7651 .9155 

(4) มีการจดุไฟเผาปา  คอนขางมาก
3.33(.72) 

คอนขางมาก
2.99(.79) 

.6901 .9180 

(5) มีการใชสารเคมีการเกษตรจนเปนอันตราย
ตอดิน น้ํา  

มาก 
3.53(.58) 

คอนขางมาก
3.32(.69) 

.7544 .9159 

(6) มีการจับสตัวน้ําดวยอุปกรณที่ทําลายพชื
พันธุสัตวน้ํา และในที่หวงหามหรือฤดูวางไข 

คอนขางมาก
3.33(.72) 

คอนขางมาก
3.14(.73) 

.7231 .9168 

2.นโยบายของรัฐบาลดานสิง่แวดลอม (บาง
เร่ือง) เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

    

(1) ขาดนโยบาย มาตรการ ประหยดัพลังงาน
อยางเปนผล 

คอนขางมาก
3.32(.69) 

คอนขางมาก
3.01(.77) 

.6941 .9178 

(2) ขาดการสงเสริม และ สนับสนุนเรื่อง
พลังงานทดแทน (เชนแกสโซฮอร ไบโอดีเซล) 

คอนขางมาก
3.38(.67) 

คอนขางมาก
3.02(.76) 

.6787 .9184 
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ความคิดเห็นบคุลากร 
คาเฉล่ีย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
3.การจัดการภาครัฐและทองถิ่นยอหยอนใน
การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกคน
ไทยในดานสิง่แวดลอม 

    

(1) การจดัการเก็บและทําลายขยะลาชาไม
ทันสมัยและไมไดมาตรฐาน 

คอนขางมาก
3.39(.64) 

คอนขางมาก
3.19(.78) 

.6831 .9182 

(2) มลพิษในอากาศเกินมาตรฐาน มาก 
3.51(.54) 

คอนขางมาก
3.39(.69) 

.6559 .9192 

(3) มลพิษทางน้ําเกินมาตรฐาน คอนขางมาก
3.32(.59) 

คอนขางมาก
3.23(.59) 

.5873 .9213 

(4) ไมสามารถจัดการกากอตุสาหกรรม/ขยะ
พิษอยางมีประสิทธิผล 

คอนขางมาก
3.40(.57) 

คอนขางมาก
3.25(.63) 

.5262 .9230 

4.การใชอิทธิพล /การเลือกปฏิบตัิ การใช
ชองวางของกฎหมาย เพื่อครอบครอง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ

    

(1) มีการใชอิทธิพลเอาเปรียบประชาชนใน
เร่ืองการจัดสรรทรัพยากร 

คอนขางมาก
3.31(.59) 

คอนขางมาก
3.19(.69) 

.5910 .9212 

(2) มีการอางสทิธิที่ทํากินในเขตปาสงวน และ
พื้นที่สาธารณะ 

คอนขางมาก
3.19(.67) 

คอนขางมาก
3.13(.70) 

.5033 .9239 
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 7)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัว 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่นในประเดน็ความสําคัญรายตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัว พบวาระดับความสําคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก  โดยมีคาสัม
ประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9262 ดังตารางที่ 4-17 
 
ตารางที่ 4-17  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานครอบครัว 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยขาดความพรอมในการสราง
ครอบครัวและวางแผนการดาํเนินชีวิต
ครอบครัว  

    

(1) การมีครอบครัวตั้งแตอายุนอย เรียนไมจบ 
หรืออาชีพไมมั่นคง 

คอนขางมาก
3.27(.68) 

คอนขางมาก
3.16(.62) 

.5669 .9232 

(2) การอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรส คอนขางมาก
3.13(.76) 

คอนขางมาก
3.10(.73) 

.3730 .9272 

(3) การขาดการวางแผนครอบครัว (เชน การ
ทิ้งลูก การทําแทง) 

คอนขางมาก
3.40(.64) 

คอนขางมาก
3.26(.65) 

.5721 .9231 

(4) การขาดการวางแผนการดําเนินชวีิต
ครอบครัว (เชนการมีบาน การเก็บเงินเพื่อ
อนาคตของลูก) 

มาก 
3.43(.62) 

คอนขางมาก
3.33(.57) 

.5684 .9233 

2.คนไทยขาดความเขาใจและการเรียนรูใน
บทบาทหนาท่ีเหมาะสมของสมาชิกครอบครัว 

    

(1) สมาชิกในครอบครัวใหเวลาแกกันไม
เพียงพอ 

คอนขางมาก
3.40(.68) 

คอนขางมาก
3.35(.63) 

.6635 .9216 

(2) เดก็ขาดการขัดเกลาจากครอบครัวให
พึ่งตนเอง มีวนิัยและเลือกสรรสิ่งดีใหชีวิต 

มาก 
3.51(.59) 

คอนขางมาก
3.31(.64) 

.6499 .9218 

(3) ปจจัยแวดลอมภายนอกดึงคนออกจาก
ครอบครัว 

คอนขางมาก
3.40(.64) 

คอนขางมาก
3.35(.68) 

.5884 .9228 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
3.เด็กไทยขาดแบบอยางการเปนพอแมท่ีด ี     
(1)  ครอบครัวหัวหนาเดีย่ว (ครอบครัวที่มีแม
หรือพอเพียงคนเดียวเล้ียงดูลูก) 

คอนขางมาก
3.13(.82) 

คอนขางมาก
3.11(.63) 

.4374 .9255 

(2) พอแมขาดความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที ่ 

คอนขางมาก
3.19(.64) 

คอนขางมาก
3.07(.68) 

.6756 .9211 

(3) พอแมขาดตัวอยางทีด่ีที่จะเลียนแบบ คอนขางมาก
3.19(.64) 

คอนขางมาก
3.11(.66) 

.6257 .9221 

4.ครอบครัวไทยขาดการสนบัสนุนโดยระบบ
เครือญาติหรือเพื่อนบาน 

    

(1) ขาดลักษณะครอบครัวขยาย คอนขางมาก
3.04(.80) 

คอนขางมาก
2.94(.75) 

.5809 .9230 

(2) ระบบเครือญาติออนแอ คอนขางมาก
3.15(.65) 

คอนขางมาก
2.99(.69) 

.5718 .9231 

(3) ลักษณะอยูอาศัยแบบตวัใครตัวมัน คอนขางมาก
3.27(.64) 

คอนขางมาก
3.25(.65) 

.5315 .9239 

5.คนไทยยงัเชือ่เร่ือง “ชายเปนใหญ”     
(1) การอางสทิธิการจัดการปญหาครอบครัว
ดวยวิธีรุนแรง 

คอนขางมาก 
3.02 (.67) 

คอนขางมาก 
3.07 (.73) 

.6460 .9217 

(2) การบังคับใชกฎหมายครอบครัวไม
เด็ดขาด 

คอนขางมาก 
3.10 (.59) 

คอนขางมาก 
3.14 (.72) 

.6375 .9219 

(3) การอางสทิธิมีเพศสัมพันธนอกสมรสของ
ชายไทย 

คอนขางมาก 
2.98 (.73) 

คอนขางมาก 
3.03 (.75) 

.4591 .9254 

6.ครอบครัวไทยไมสมบูรณ     
(1)  ขาดความพรอมหนา คอนขางมาก 

3.23 (.75) 
คอนขางมาก 

3.25 (.68) 
.6377 .9219 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
(2) ขาดความสัมพันธที่ดีมีการทะเลาะเบาะ
แวง 

คอนขางมาก 
3.23 (.63) 

คอนขางมาก 
3.15 (.75) 

.6927 .9208 

(3) ขาดอาชีพและรายไดที่มัน่คง มาก 
3.41(.59) 

มาก 
3.45(.63) 

.6383 .9220 

7.ครอบครัวไทยลมเหลวในการอบรมสั่งสอน
ลูกหลาน 

    

(1)เดก็ชวยตนเองไมได (ผูปกครองขาดเวลา 
ขาดการเอาใจใส อบรม แนะนําสั่งสอน จน
เด็กชวยตวัเองไมได)  

คอนขางมาก 
3.40 (.49) 

คอนขางมาก 
3.27 (.72) 

.5578 .9234 

(2) เดก็เหน็ผิดเปนชอบ (ผูปกครองตามใจ 
ปกปองในทางที่ผิด) 

มาก 
3.49 (.55) 

คอนขางมาก 
3.30 (.65) 

.6273 .9222 

(3) เดก็กระทําผิด  คอนขางมาก 
3.30 (.59) 

คอนขางมาก 
3.26 (.70) 

.5267 .9239 

 
 



   
การศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย  4-47 
 

 

 8)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานชุมชน 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่นในประเดน็ความสําคัญรายตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานชุมชนพบวาระดับความสําคญัภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก  โดยมคีาสัมประ
สิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9247  ดังตารางที่ 4-18 
 
ตารางที่ 4-18  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานชุมชน 

ความคิดเห็นบคุลากร 
คาเฉล่ีย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.ชุมชนไทยเสื่อมสลายเพราะขาดการ
ถายทอดทางวฒันธรรม คุณธรรม และ 
เอกลักษณ 

    

(1) คนหนุมสาวยายออกนอกถิ่น คอนขางมาก
3.35(.56) 

คอนขางมาก
3.29(.71) 

.6116 .9209 

(2) คนไทยมีวฒันธรรมวัตถุนิยม/ทุนนิยม คอนขางมาก
3.38(.57) 

คอนขางมาก
3.37(.67) 

.6516 .9196 

(3) ขาดความสามารถในการดํารงรักษา
วัฒนธรรมและเอกลักษณ 

คอนขางมาก
3.29(.68) 

คอนขางมาก
3.15(.78) 

.6542 .9195 

(4) การเพิ่มขึน้ของชุมชนใหมขาดการ
เชื่อมโยงกับวฒันธรรมทองถ่ิน 

คอนขางมาก
3.17 (.52) 

คอนขางมาก
3.12(.60) 

.6704 .9191 

(5) ขาดการเรยีนรู สืบทอดวฒันธรรมทองถ่ิน คอนขางมาก
3.23(.63) 

คอนขางมาก
3.15(.66) 

.6965 .9183 

2.ชุมชนไทยไมปกปองทุนทางสงัคม      
(1) การขาดกฎหมายรับรองสิทธิและควบคุม
การใชประโยชนของทรัพยากรในชุมชน 

คอนขางมาก
3.29(.62) 

คอนขางมาก
3.06(.65) 

.7076 .9178 

(2) นโยบายของรัฐบาลบางเรื่องกระทบทนุ
ทางสังคมทองถ่ิน  

คอนขางมาก
3.25(.56) 

คอนขางมาก
3.08(.71) 

.7383 .9168 

(3) ส่ือเพื่อธุรกิจทําลายวัฒนธรรมทองถ่ิน คอนขางมาก
3.17(.69) 

คอนขางมาก
3.00(.70) 

.5924 .9215 

(4) ผูนําทองถ่ินไมใหความสําคัญของทุนทาง
สังคม 

คอนขางมาก
3.25(.56) 

คอนขางมาก
3.03(.69) 

.6828 .9186 
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ความคิดเห็นบคุลากร 
คาเฉล่ีย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
(5) คนไทยขาดการปกปองทุนทางสังคม คอนขางมาก

3.30(.59) 
คอนขางมาก
3.14(.71) 

.7315 .9169 

3.ภาคประชาสังคมขาดความเขมแข็ง     
(1) ความเขมแข็งของประชาชนถูกทําลายจาก
การเมืองระดบัชาติทั้งทางตรงและทางออม 

คอนขางมาก
3.10(.75) 

คอนขางมาก
3.16(.73) 

.6417 .9199 

(2) ความเขมแข็งของประชาชนถูกทําลายจาก
ภาครัฐทั้งทางตรงและทางออม 

คอนขางมาก
3.08(.77) 

คอนขางมาก
3.04(.80) 

.6323 .9204 

(3) ประชาชนถูกครอบงําและทําลาย
เอกลักษณ, อัตตลักษณ, ประเพณ,ี วัฒนธรรม, 
ศาสนา ฯลฯ 

คอนขางมาก
3.10(.78) 

คอนขางมาก
3.04(.73) 

.6374 .9201 

(4) ชุมชนไทยขาดสํานึกพึ่งตนเอง มาก 
3.51(.59) 

คอนขางมาก
3.07(.81) 

.5761 .9223 
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 9)  การทดสอบคาสัมประสทิธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกิจ 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่นในประเดน็ความสําคัญรายตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกิจ พบวาระดับความสาํคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก  โดยมีคาสัม
ประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .8197 ดังตารางที่ 4-19 
 
ตารางที่ 4-19  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานเศรษฐกิจ 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยขาดการถือครองปจจัยการผลิตเปน
เหตุใหขาดความสามารถและเสียเปรียบ 

    

(1)  ขาดความมั่นคงในทรัพยสินและปจจยั
การผลิต 

คอนขางมาก
3.12(.70) 

คอนขางมาก
3.18(.65) 

.4936 .8051 

2.คนไทยบริโภคเกินความสามารถทางดาน
เศรษฐกิจของตน (รายไดนอยกวารายจาย) 

    

(1) ไมสามารถพึ่งตนเองในการประกอบ
อาชีพ 

คอนขางมาก
3.10(.77) 

คอนขางมาก
3.13(.64) 

.4393 .8124 

(2) มีหนี้สินเกนิขีดความสามารถในการชาํระ
คืน 

มาก 
3.43(.71) 

คอนขางมาก
3.40(.55) 

.4592 .8085 

3.การจําแนกแจกจายผลผลิตและรายไดขาด
ความเปนธรรม 

    

(1) ขาดการกระจายรายได คอนขางมาก
3.22(.51) 

คอนขางมาก
3.20(.57) 

.5458 .7992 

(2) มีการผูกขาดทางการผลิต และ การตลาด คอนขางมาก 
3.29 (.58) 

คอนขางมาก
3.25(.65) 

.4782 .8063 

4.คนไทยขาดโอกาส ถูกกีดกัน และเสีย
ประโยชนจากการลงทุน/ประกอบอาชีพ/การ
ออม 

    

(1) มีการผูกขาดดานการลงทุน 
 

คอนขางมาก 
3.16 (.62) 

 

คอนขางมาก
3.19(.68) 

.5417 .7988 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
(2) มีการกดีกนัดานการลงทุน คอนขางมาก

2.98(.66) 
คอนขางมาก

3.11(.64) 
.5564 .7971 

(3) ขาดการตอรองราคาปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต 

คอนขางมาก
3.18(.60) 

คอนขางมาก
3.15(.65) 

.6612 .7840 

(4) ขาดการออมและประโยชนจากการออม
ระยะยาว 

คอนขางมาก
3.39(.61) 

คอนขางมาก
3.23(.60) 

.5163 .8019 
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 10)  การทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันความมั่นคงของมนุษยดานการเมืองการปกครอง 
  จากการทดสอบหาคาสัมประสิทธิความเชือ่มั่นในประเดน็ความสําคัญรายตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษยดานการเมืองการปกครอง พบวาระดับความสําคัญภาพรวมอยูที่ระดับคอนขางมาก  
โดยมีคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นภาพรวมเทากับ .9042 ดังตารางที่ 4-20 
 
ตารางที่ 4-20  แสดงการทดสอบคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของมนษุยดานการเมืองการปกครอง 

ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
1.คนไทยขาดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานทาง
การเมือง 

    

(1)  ขาดโอกาสที่เปนจริงในการเลือกตั้งและ
สมัครรับเลือกตั้ง  (เชนถูกยึดบัตรประชาชน 
ถูกบังคับใหเลือก ถูกบังคับไมใหสมัคร) 

ปานกลาง 
2.55(.89) 

ปานกลาง
2.43(.84) 

.3584 .9049 

(2) ขาดโอกาสที่เปนจริงในการรวมกลุม
ปกปองผลประโยชนของตนเอง ชุมชน และ 
สาธารณะ 

คอนขางมาก
2.94(.76) 

คอนขางมาก
3.01(.84) 

.5249 .9001 

2.นักการเมืองไทยไดอํานาจโดยไมชอบธรรม     
(1) ใชอิทธิพลทางการเงินซือ้เสียงเลือกตั้ง มาก 

3.47(.62) 
คอนขางมาก

3.35(.80) 
.5998 .8982 

(2) ใชอิทธิพลหรือวิธีการเพือ่ไดอํานาจ
ทางการเมือง (ฐานคะแนนเสยีง/จัดตั้งลากพา) 

มาก 
3.53(.54) 

คอนขางมาก
3.38(.77) 

.6665 .8966 

(3) ใชองคกรอิสระทางการเมืองเปนเครื่องมือ
เพื่อไดมาซึ่งอาํนาจ 

คอนขางมาก
3.33(.69) 

คอนขางมาก
3.15(.80) 

.5667 .8989 

(4) ใชกลไก/เจาหนาที่รัฐเปนเครื่องมือเพือ่
ไดมาซึ่งอํานาจ 

มาก 
3.45(.65) 

คอนขางมาก
3.23(.80) 

.6675 .8964 

(5) ใชการจัดสรรงบประมาณแผนดินเปน
เครื่องมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

มาก 
3.49(.65) 

คอนขางมาก
3.34(.80) 

.6188 .8978 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
3.พรรคการเมืองไทยโดยรวมขาดความ
พรอม/บทบาทและการพัฒนาใหเปนสถาบัน
ทางการเมืองท่ีเขมแข็ง 

    

(1) ขาดพรรคการเมืองที่คานอํานาจ คอนขางมาก
3.29(.68) 

คอนขางมาก
3.07(.86) 

.5019 .9006 

(2) มีการสมยอมระหวางพรรคการเมือง คอนขางมาก
3.39(.64) 

คอนขางมาก
3.22(.71) 

.4767 .9011 

(3) มีกลุมทุนผูกขาดอํานาจทางการเมือง มาก 
3.55(.54) 

มาก 
3.43(.64) 

.6215 .8983 

4.กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ลมเหลว 

    

(1) ขาดระบบรับฟงปญหาของประชาชน คอนขางมาก
3.22(.65) 

คอนขางมาก
3.13(.85) 

.4761 .9012 

(2) องคการอสิระตามรัฐธรรมนูญไมไดทาํ
หนาที่อยางถูกตองและเปนธรรม 

คอนขางมาก
3.25(.60) 

คอนขางมาก
3.06(.80) 

.5086 .9004 

(3) ส่ือมวลชนถูกแทรกแซงในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ 

คอนขางมาก
3.12(.75) 

คอนขางมาก
3.07(.78) 

.4693 .9013 

(4) ส่ือมวลชนรวมมือหรือเปนกลไกของรัฐ คอนขางมาก
3.00(.79) 

คอนขางมาก
2.97(.76) 

.3967 .9031 

(5) ภาคประชาชนถูกแทรกแซง คุกคามใน
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

คอนขางมาก
3.14(.58) 

คอนขางมาก
2.94(.84) 

.5987 .8981 

5.กลไกของรัฐคุกคาม ทํารายหรือไมสามารถ
คุมครองความปลอดภยัในชวิีต จิตใจ  และ 
ทรัพยสิน 

    

(1) มีกรณีการทําราย อุมฆา อยางไมเปนธรรม 
โดยเจาหนาทีรั่ฐ 

คอนขางมาก
3.24(.78) 

คอนขางมาก
3.06(.84) 

.6013 .8980 

(2) มีกรณีการทําราย อุมฆา โดยกลไกรัฐไม
สามารถคุมครองได 

คอนขางมาก
3.22(.87) 

คอนขางมาก
3.17(.84) 

.5934 .8982 
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ความคิดเห็นบุคลากร 
คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยอย 

นอกกระทรวง ในกระทรวง 

สัมประสิทธิ
ความเชื่อม่ัน 

Alpha if 
Item 

Deleted 
6.การเมืองระดับทองถิ่นไมไดรับการกระจาย
อํานาจอยางแทจริงตามรัฐธรรมนูญ 

    

(1)  สวนกลาง/ภูมิภาคหวงอาํนาจจนทองถ่ิน
ขาดบทบาทและอิสระในการดําเนินการตาม
กฎหมาย 
 

คอนขางมาก
3.14(.50) 

คอนขางมาก
2.86(.81) 

.4485 .9019 

(2)  คนไทยเสยีประโยชนเนือ่งจากขาด
โอกาสมีสวนรวมบริหารทองถ่ิน 

คอนขางมาก
3.18(.70) 

คอนขางมาก
3.03(.72) 

.3701 .9039 

7.คนไทยสูญเสียประโยชนจากการ 
คอรรัปชั่นในทุกระดับ 

    

(1) มีการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย มาก 
3.47(.62) 

คอนขางมาก
3.39(.64) 

.5747 .8993 

(2) กลไกรัฐ หนวยงานราชการกลาง ภูมิภาค 
ทองถ่ินมีการคอรรัปชันอยางกวางขวาง 

มาก 
3.47(.54) 

คอนขางมาก
3.28(.75) 

.5734 .8989 
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 4.3.4 การคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ดัตามระดับความสําคัญ 
  จากผลการประเมินความสําคัญของตัวช้ีวดัรายดาน ไดนํามาทําการปรับปรุงและคัดเลือก
ตัวชี้วดัรายดาน ในภาพรวมไมมีการปรับลดหรือเพิ่มตัวช้ีวัดหลัก โดยยังคงเปน 49 ตัวช้ีวดัหลักเชนเดิม และ
ไดปรับลดตัวช้ีวัดยอยจาก 160 ตัวช้ีวัดยอยเหลือ 158 ตัวช้ีวดัยอย ทั้งนี้ดานที่ทําการปรับลดไดแก ความมั่นคง
ของมนุษยดานครอบครัว และดานการเมือง โดยลดลงดานละ 1 ตัวช้ีวดัยอย การดําเนินงานในขั้นตอนนี้
สวนมากจะเปนการปรับแกภาษาใหเขาใจไดงายขึ้น มีผลการปรับปรุงดังนี ้
 
  1)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษยดาน
สุขภาพ 
  จากตัวช้ีวัดดานสุขภาพ ท่ีไดประมวลจากเวทีจังหวัด เมื่อทําการใหระดับความสําคัญโดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซ่ึงมี 4 ตัวช้ีวัดหลักและ 16 ตัวช้ีวดัยอย ไมมีการตัดออกแต ทําการ
ปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึ้น ดังตารางที่ 4-21 
 
ตารางที่ 4-21 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดาน
สุขภาพ 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1.คนไทยขาดการสรางเสริมสุขภาพ คงเดิม  
(1) ขาดความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนกัในการสงเสริมสุขภาพ 

คงเดิม  

(2) ขาดการปฏิบัติในการสงเสริม
สุขภาพ (แมมีความรู ความเขาใจ) 

(2) ขาดการปฏิบัติในการสรางเสริม
สุขภาพ (แมมีความรู ความเขาใจ) 

ปรับภาษา 

(3) มีภาวะความเครียดรุนแรงใน
ชีวิตประจําวัน 

คงเดิม  

2. คนไทยขาดการปองกันการเจ็บปวย คงเดิม  
(1) ขาดการฉีดวัดซีนเพื่อปองกันโรคที่
สามารถปองกันไดเชน โปลิโอ ไข 
ทรพิษ ฯลฯ  

(1) ขาดการฉีดวัดซีนเพื่อปองกันโรคท่ี
ปองกันไดเชน โปลิโอ ไขทรพิษ ฯลฯ  

ปรับภาษา 
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(2) ขาดความรู ความเขาใจ ในการ
ปองกันโรคติดตอ เชน โรคเอดส และ 
โรคติดตออื่น ๆ   

คงเดิม  

(3) ขาดการปองกันโรคติดตอ เชน โรค
เอดส และ โรคติดตออ่ืน ๆ   

คงเดิม  

(4) ขาดขาวสารเกี่ยวกับโรคระบาด
รายแรงอยางทันการณ  

คงเดิม  

(5) มีอุบัติเหตใุนการเดินทาง (5) เกิดอุบัตเิหตุรายแรงจากการเดนิทาง ปรับภาษา 
(6) มีความไมปลอดภัยจากการทํางาน
และส่ิงแวดลอม 

คงเดิม  

3. คนไทยขาดการรกัษาและฟนฟอูยาง
เสมอภาคเมื่อเจ็บปวย 

คงเดิม  

(1) ขาดสถานบริการที่มีมาตรฐานใน
พื้นที่ 

(1) ขาดสถานบริการดานสุขภาพท่ีมี
มาตรฐานในพืน้ที่ 

ปรับภาษา 

(2) ขาดบุคลากรในการใหคําแนะนํา 
ปรึกษาทางการแพทย 

คงเดิม  

(3) ขาดแพทยเฉพาะทาง (3) ขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง ปรับภาษา 
(4) ขาดโอกาสเขาถึงบริการที่มี
มาตรฐาน 

(4) ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพทีม่ีมาตรฐาน 

ปรับภาษา 

4. คนไทยถูกคกุคามดานสุขภาพ คงเดิม  
(1) หลงเชื่อสื่อโฆษณาสินคาที่ทําลาย
สุขภาพ 

คงเดิม  

(2) งมงายในการรักษาแบบไสยศาสตร (2) งมงายในการรักษาความเจ็บปวย
แบบไสยศาสตร 

ปรับภาษา 

(3)  หลงซื้อสินคาระบบขายตรง ที่ไม
จําเปน เชน อาหารเสริม  อุปกรณ  เวช
สําอาง  ยาลดความอวน เตียงแมเหล็ก 

(3)  หลงซื้อสินคาระบบขายตรง ที่ไม
จําเปน เชน อาหารเสริม  อุปกรณ  เวช
สําอาง  ยาลดความอวน เตยีงแมเหล็ก ฯลฯ 

ปรับภาษา 
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  2)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษยดาน
อาหาร 
  จากตัวช้ีวัดดานอาหาร ท่ีไดประมวลจากเวทีจังหวดั เมื่อทําการใหระดับความสําคญัโดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซ่ึงมี 5 ตัวช้ีวัดหลักและ 16 ตัวช้ีวดัยอย ไมมีการตัดออกแต ทําการ
ปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึ้นดังตารางที่ 4-22 
 
ตารางที่ 4-22 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดานอาหาร 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยไมสามารถหาอาหารไดครบทุกมื้อ คงเดิม  
(1) ไมสามารถหาอาหารกินไดครบทุกมื้อ (1) ไมมีอาหารกินไดครบทกุมื้อ ปรับภาษา 
(2) ขาดพืชผักสวนครัวหรือแหลง
อาหารในธรรมชาติ  

คงเดิม  

(3) ขาดโอกาสซื้ออาหารท่ีสมราคา คงเดิม  
2. คนไทยไมไดกนิอาหารตามหลกั
โภชนาการ (ครบหมู) 

คงเดิม  

(1) ขาดความรู ความเขาใจในการบริโภค  คงเดิม  
(2)บริโภคอาหารไมเหมาะสม คงเดิม  
(3) ขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนในการ
เลือกซื้ออาหาร(เชน วนัหมดอายุ 
สวนประกอบ คําแนะนํา) 

คงเดิม  

3. คนไทยกินอาหารไมปลอดภัย คงเดิม  
(1) มีสารพิษปนเปอนจากแหลงผลิต
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

คงเดิม  

(2) มีสารพิษปนเปอนระหวางขนสง
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

คงเดิม  

(3) มีสารพิษปนเปอนระหวางการขาย
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(4) มีสารพิษปนเปอนระหวางการ
ประกอบอาหาร 

คงเดิม  

4. คนไทยถูกครอบงําดานการบริโภค คงเดิม  
(1)  หลงเชื่อและเลียนแบบการกิน
อาหารตามสมัยนิยมโดยไมจาํเปน 
(เชน ตามแฟชัน่) 

คงเดิม  

(2)  หลงบริโภคอาหารเสริม เคร่ืองดื่ม
ชูกําลัง  

(2)  หลงเชื่อและบริโภคอาหารเสริม 
เครื่องดื่มชูกําลัง  

ปรับภาษา 

(3) มีความเชื่อและพฤติกรรมที่ผิด
เกี่ยวกับอาหารบางประเภท (เชน 
อาหารแสลง, เสริมสมรรถภาพ) 

คงเดิม  

5. ภาครัฐและภาคประชาชนลมเหลว
ในการตรวจสอบและลงโทษ
ผูประกอบการดานอาหาร 

คงเดิม  

(1) ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสิ่งปนเปอน และ คุณภาพ
อาหาร 

คงเดิม  

(2) ภาครัฐขาดการบังคับใชกฎหมาย
และมาตรการลงโทษตอผูประกอบการ
ดานอาหารที่ทาํผิดอยางเดด็ขาด 

คงเดิม  

(3) เครือขายภาคประชาชนขาดพลังใน
การตรวจสอบภาครัฐและ
ผูประกอบการดานอาหาร 

คงเดิม  
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  3)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษยดาน
การศึกษา 
  จากตัวช้ีวัดดานการศึกษาทีไ่ดประมวลจากเวทีจังหวดั เมื่อทําการใหระดับความสําคญัโดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซ่ึงมี 5 ตัวช้ีวัดหลัก และ 20 ตัวช้ีวัดยอย ไมมีการตัดออกแตทําการ
ปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึ้น ดังตารางที่ 4-23 
 
ตารางที่ 4-23 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ดัตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดาน
การศึกษา 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยขาดความสามารถในการสื่อ
ภาษาในชวีติประจาํวัน 

คงเดิม  

(1) อานและเขยีนภาษาไทยไมได   คงเดิม  
(2) ไมสามารถสือ่ภาษากับผูอ่ืนไดเขาใจ (2) ไมสามารถสื่อภาษากับผูอื่นได

เขาใจ (เชนคนใบ เปนตน) 
ปรับภาษา 

2. คนไทยขาดศักยภาพ/สิทธ/ิโอกาสใน
การเรียนระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
(12 ป) 

คงเดิม  

(1) ขาดศักยภาพในการเรยีนฯ (1) ขาดศักยภาพในการเรยีน (เชน 
รางกายพิการ ปญญาออน) 

ปรับภาษา 

(2) ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม  (2) ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม  (เชน
โรงเรียนคนพกิาร เด็กพเิศษ) 

ปรับภาษา 

(3) ผูปกครองขาดขอมูลขาวสาร
สําหรับเด็กพิเศษ/ผูปกครอง 

คงเดิม  

(4) ขาดสิทธิในการเรียนฯ (แมมี
ศักยภาพ เชน เด็กไมมีสัญชาติ(บาง
ระดับ)  คนไรรัฐ  ผูอพยพเขาเมืองผิด
กฎหมาย) 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(5) ขาดโอกาสในการเรยีนฯ  (แมมี
ศักยภาพและมสิีทธิ เชนเดก็ในชนบท
หางไกล เด็กทีถู่กใชแรงงาน คนยากจน)  

คงเดิม  

(6) การถูกกีดกันจากสังคม (เนื่องจาก
ติดเชื้อโรคที่สังคมรังเกียจ) 

คงเดิม  

3. เด็กไทยขาดสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีมีมาตรฐาน ใกลเคียงกนั(วดัจากการ
ประเมินคุณภาพการศกึษา) 

คงเดิม  

(1) สถานศึกษาในขั้นพ้ืนฐานมี
มาตรฐานแตกตางกัน (ดานผูเรยีน , 
ปจจัย , กระบวนการ) 

(1) สถานศึกษาในขั้นพืน้ฐานมี
คุณภาพและมาตรฐานแตกตางกัน 
(ดานผูเรียน , ปจจัย , กระบวนการ) 

ปรับภาษา 

(2) การคัดเลือกเขาเรียนใชระบบพวก
พองหรือเรียกรองรับบริจาคเงิน 

คงเดิม  

(3) ระบบกวดวิชา/เรียนพิเศษ/กิจกรรม
พิเศษ ในรูปแบบที่กอใหเกดิความ
เหล่ือมลํ้าในโอกาสหรือสราง
ความเครียดทัง้เด็กและผูปกครอง 

คงเดิม  

4. การศึกษาของเด็กไทยขาดหลกัสตูร/
การจัดการที่ใหคุณคาแกผูเรยีน 

คงเดิม  

(1) ขาดกระบวนการเนนย้ําและบูรณา
การ การเรียนรู/ฝกฝนดานวนิัยตนเอง 
คุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐาน  

คงเดิม  

(2) ขาดการเรียนเร่ืองทองถ่ินและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

คงเดิม  

(3) นโยบายสวนกลางทําใหเด็กขาด
ทางเลือกที่หลากหลาย 

(3) นโยบายดานการศึกษาสวนกลาง
ทําใหเด็กขาดทางเลือกท่ีหลากหลาย 

ปรับภาษา 
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(4) นโยบายสวนกลางไมสอดคลองกับ
ความประสงคของผูปกครองหรือ
ชุมชน 

(4) นโยบายดานการศึกษาสวนกลาง
ไมสอดคลองกับความประสงคของ
ผูปกครองหรือชุมชน 

ปรับภาษา 

(5) กระบวนการเรียนการสอนไม
สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสญูเปลา 

คงเดิม  

(6) ขาดการสํารวจ/การพัฒนาและใช
ประโยชนแหลงเรียนรูในชมุชน 

คงเดิม  

5. การเรยีนของเด็กไทยขาดคุณภาพ
ทางวิชาการหรอืวินัยพื้นฐาน   

คงเดิม  

(1) การจัดการศึกษาแบบปลอยเสรี 
(เชนปลอยเกรดหรือไมลงโทษเมื่อเดก็
กระทําผิด) 

(1) การจัดการศึกษาแบบปลอยเสรี 
(เชนครูปลอยเกรด หรือ ครไูมลงโทษ
เมื่อเด็กกระทําผิด) 

ปรับภาษา 

(2)  ครูขาดจรรยาบรรณ (เชนการลด
คุณภาพการสอนในโรงเรียนปกติ เพื่อ
ชักจูงใหเดก็เรยีนพิเศษในโรงเรยีน
กวดวิชาที่ตนเองสอน ครูลวงละเมดิ
เด็ก) 

(2)  ครูขาดจรรยาบรรณ (เชนการลด
คุณภาพการสอนในโรงเรียนปกติ เพ่ือ
ชักจูงใหเดก็เรยีนพิเศษในโรงเรยีน
กวดวิชาที่ตนเองสอนหรือ ครูลวง
ละเมดิเดก็) 

ปรับภาษา 

(3) ขาดการติดตามและประเมินผล
อยางจริงจังและเปนระบบ 

คงเดิม  
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  4)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษยดาน
ศาสนาและความเชื่อ 
  จากตัวช้ีวัดดานศาสนาและความเชื่อ ที่ไดประมวลจากเวทีจังหวดั เมื่อทําการใหระดับ
ความสําคัญโดยตวัอยางจากในและนอกกระทรวง ซึ่งมี 4 ตัวช้ีวดัหลักและ 14 ตัวช้ีวัดยอย ไมมีการตัดออกแต 
ทําการปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึน้ ดังตารางที ่4-24 
 
ตารางที่ 4-24 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดานศาสนา
และความเชือ่ 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. ความบกพรองลมเหลวในการ
เผยแพรศาสนา 

คงเดิม  

(1) มีการเผยแพร/ศาสนาในลักษณะที่
กอใหเกิดความขัดแยงแตกแยกใน
ชุมชน 

คงเดิม  

(2) มีการเผยแพรที่ผิดเพี้ยนจาก
หลักการและคาํสอน  

คงเดิม  

(3) มีการใชศาสนาครอบงําความคิด
เพ่ือผลประโยชนทางการเมอืงและ
ธุรกิจ 

คงเดิม  

(4) ขาดความเขาใจเทคนิคในการ
เผยแพรคําสอน ที่มีประสิทธิภาพ (ทํา
ใหผูรับขาดคณุคา) 

(4) ขาดความเขาใจเทคนิคในการ
เผยแพรคําสอนที่มีประสิทธิภาพ  

ปรับภาษา 

(5) พระนักบวชประพฤติตนไม
เหมาะสม 

คงเดิม  

2. ผูปฏิบัตติามหลกัศาสนาผิดเพี้ยน คงเดิม  
(1)  ขาดความรู ความเขาใจ และการ
ปฏิบัติของแตละศาสนา 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(2) ปฏิบัติดวยความงมงายและความ
เชื่อผิด ๆ 

คงเดิม  

(3) ขาดการนําหลักธรรมคําสอนมา
ปฏิบัติใหเกดิคุณคาอยางแทจริง 

คงเดิม  

3. นโยบายรัฐบาลขาดการสงเสริม 
สนับสนุนศาสนาอยางถูกตอง
เหมาะสมจริงจัง 

คงเดิม  

(1) ขาดการสงเสริมใหคนตางศาสนา
อยูรวมกนัโดยสันติ 

คงเดิม  

(2) ขาดการจัดระเบียบพ้ืนที่  
ที่เหมาะสมสําหรับศาสนสถาน เชน 
การไมแยกสถานเริงรมย สถานบริการ
ทางเพศติดศาสนสถาน 

(2) ขาดการจัดระเบียบพืน้ทีท่ําให 
สถานบริการทางเพศติด วัด/โรงเรียน 
(เชนซองติดโรงเรียน) 

ปรับภาษา 

(3) นโยบายบางเรื่องของรัฐบาล 
สวนทางกับหลักธรรมของศาสนา 
(หวยบดนิ สถานเริงรมย เหลาเสรี) 

คงเดิม  

(4) รัฐบาลขาดนโยบายในการ
สนับสนุนศาสนาอยางเหมาะสมและ
เสมอภาค 

คงเดิม  

4. มีการครอบงําทางสื่อท่ีสวนทางกับ
หลกัธรรมคาํสอนของศาสนา 

คงเดิม  

(1) สื่อโฆษณา มอมเมาประชาชน 
 เพ่ือหวังผลทางธุรกิจโดยละเลยมิติ
ทางศาสนา 

คงเดิม  

(2) สื่อโฆษณา มอมเมาประชาชน 
สรางความเขาใจที่ผิด ดหูมิ่นศาสนา
อ่ืน 

คงเดิม  
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  5)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษย  ดานท่ีอยู
อาศัย 
  จากตัวช้ีวัดดานที่อยูอาศัยทีไ่ดประมวลจากเวทีจังหวัด เมื่อทําการใหระดับความสําคัญโดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซ่ึงมี 6 ตัวช้ีวัดหลัก และ 14 ตัวช้ีวัดยอย ไมมีการตัดออกแตทําการ
ปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึ้น ดังตารางที่ 4-25 
 
ตารางที่ 4-25 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดานทีอ่ยู
อาศัย 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยไรท่ีอยูอาศัย คงเดิม  
(1) ขาดที่อยูอาศัยถาวร (1) ไมมีที่อยูอาศัยถาวร (เชน ขาดที่ซุก

หัวนอน) 
ปรับภาษา 

2. สภาพทีอ่ยูอาศัยขาดความมั่นคง
แข็งแรงจนเสี่ยงตอความเสียหายหรอื
อันตราย 

คงเดิม  

(1) สภาพที่อยูอาศัยไมสามารถปองกัน
ลมหรือพายุฝนได 

คงเดิม  

(2)วัสดุกอสรางไมแข็งแรงพอที่จะ
ปองกันอันตรายจากสัตวรายหรือ
คนราย 

(2)วัสดุกอสรางไมแข็งแรงพอที่จะ
ปองกันอันตรายจากสัตวราย/คนราย 

ปรับภาษา 

(3) สภาพที่อยูอาศัยเสี่ยงตอภัยตางๆ 
เชน อัคคีภัย มลพิษ อุทกภยั ดินถลม 
ฯลฯ เพราะปลกูในที่ๆ ไมสมควรปลูก 

คงเดิม  

3. คนไทยมีท่ีอยูอาศัยแออดั  ไม
พอเพียงแกการอยูอาศัย 

คงเดิม  

(1) ไมมีหองเปนสัดสวนสําหรับ
สมาชิกในครอบครัว 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(2) ที่อยูอาศัยแออัดไมพอเพียงตอ
กิจกรรมในชีวติประจําวนั เชน หองนอน 
การหุงหาอาหาร การซักลาง หองสุขา ฯลฯ 

คงเดิม  

4. คนไทยไมมกีรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
หรอือาคารท่ีอยูอาศยั/สิ่งกอสราง 

คงเดิม  

(1)  อาศัยบนที่ดินที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิกําลังไลรื้อ 

คงเดิม  

(2) เชาที่อยูอาศัยที่ไมสามารถตอรอง
คาเชา 

(2) เชาที่อยูอาศัยที่ไมสามารถตอรอง
คาเชาได 

ปรับภาษา 

5. คนไทยถูกคมุคามดวยวตัถุอันตราย
และเหตุเดือดรอนรําคาญจากบุคคลอืน่
ท่ีอยูบริเวณขางเคียง 

คงเดิม  

(1) มีวัตถุอันตรายหรือสารพิษที่เส่ียง
ตออุบัติภัย เชน แกส สารเคมี อยูใน
บริเวณใกลเคยีง 

คงเดิม  

(2) มีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญที่รุนแรง/
ไมรุนแรงแตตอเนื่อง เชน เสียง กล่ิน 
ความอุจาดตา 

คงเดิม  

(3) ถูกคุกคามจากผูมีอิทธิพล หรือ
กิจกรรมอบายมุข 

คงเดิม  

6. คนไทยขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในการอยูอาศยั 

คงเดิม  

(1) ขาดน้ําสะอาดสําหรับบริโภคและ
อุปโภค 

คงเดิม  

(2) ขาดไฟฟาใชในที่อยูอาศยั คงเดิม  
(3) ไมมีทางเขาออก (3) ไมมีทางเขาออก (พื้นท่ีตาบอด ถูก

ปดกั้นเสนทาง) 
ปรับภาษา 
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  6)   การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษย  ดาน
สิ่งแวดลอม 
  จากตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมที่ไดประมวลจากเวทีจังหวดั เมื่อทําการใหระดับความสําคัญ
โดยตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซึ่งมี 4 ตัวช้ีวดัหลัก และ 14 ตัวช้ีวดัยอย ไมมีการตัดออกแตทําการ
ปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึ้น ดังตารางที่ 4-26 
 
ตารางที่ 4-26 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดาน
สิ่งแวดลอม 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยเปนผูกออนัตรายหรอืความ
เสื่อมโทรมแกสิ่งแวดลอม 

คงเดิม  

(1) มีการท้ิงขยะในที่สาธารณะท่ัวไป คงเดิม  
(2) มีการใชสารเคมีอันตรายใน
ชีวิตประจําวันหรือในการประกอบ
อาชีพ 

คงเดิม  

(3)  มีการตัดไมทําลายปาท่ีหวงหาม คงเดิม  
(4) มีการจุดไฟเผาปา  คงเดิม  
(5) มีการใชสารเคมีการเกษตรจนเปน
อันตรายตอดนิ น้ํา  

(5) มีการใชสารเคมีการเกษตรจนเปน
อันตรายตอดนิ นํ้า  อากาศ 

ปรับภาษา 

(6) มีการจับสัตวน้ําดวยอุปกรณที่
ทําลายพืชพันธุสัตวน้ํา และในที่     
หวงหามหรือฤดูวางไข 

คงเดิม  

2. นโยบายของรัฐบาลดานสิง่แวดลอม 
(บางเรือ่ง) เปนอนัตรายตอส่ิงแวดลอม 

คงเดิม  

(1) ขาดนโยบาย มาตรการ ประหยดั
พลังงานอยางเปนผล 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(2) ขาดการสงเสริม และ สนับสนุน
เร่ืองพลังงานทดแทน (เชนแกสโซฮอร 
ไบโอดีเซล) 

คงเดิม  

3. การจัดการภาครัฐและทองถิ่นยอ
หยอนในการปองกนัและรกัษาความ
ปลอดภยัใหแกคนไทยในดาน
สิ่งแวดลอม 

คงเดิม  

(1) การจัดการเก็บและทําลายขยะลาชา
ไมทันสมัยและไมไดมาตรฐาน 

คงเดิม  

(2) มลพิษในอากาศเกินมาตรฐาน คงเดิม  
(3) มลพิษทางน้ําเกินมาตรฐาน คงเดิม  
(4) ไมสามารถจัดการกาก
อุตสาหกรรม/ขยะพษิอยางมี
ประสิทธิผล 

คงเดิม  

4. การใชอิทธพิล /การเลอืกปฏิบัติ การ
ใชชองวางของกฎหมาย เพือ่
ครอบครอง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

คงเดิม  

(1) มีการใชอิทธิพลเอาเปรียบ
ประชาชนในเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากร 

คงเดิม  

(2) มีการอางสิทธิที่ทํากินในเขตปา
สงวน และพื้นที่สาธารณะ 

คงเดิม  
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  7)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษย  ดาน
ครอบครวั 
  จากตัวช้ีวัดดานครอบครัวที่ไดประมวลจากเวทจีังหวัด เมื่อทําการใหระดับความสําคัญโดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซ่ึงมี 7 ตัวช้ีวัดหลัก และ 22 ตัวช้ีวดัยอย ไดตัดประเด็นเร่ืองการอยูดวยกนั
โดยไมจดทะเบียนสมรสออก จึงเปน 7 ตัวช้ีวดัหลักและ 21 ตัวชี้วดัยอย และการปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจ
ไดงายขึ้นดังตารางที่ 4-27 
 
ตารางที่ 4-27 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ดัตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดาน
ครอบครวั 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยขาดความพรอมในการสราง
ครอบครวัและวางแผนการดาํเนินชวีติ
ครอบครวั  

คงเดิม  

(1) การมีครอบครัวตั้งแตอายุนอย 
เรียนไมจบ หรืออาชีพไมมั่นคง 

คงเดิม  

(2) การอยูดวยกนัโดยไมจดทะเบียนสมรส  ตัดออก 
(3) การขาดการวางแผนครอบครัว 
(เชน การทิ้งลกู การทําแทง) 

คงเดิม  

(4) การขาดการวางแผนการดําเนิน
ชีวิตครอบครัว (เชนการมีบาน การเก็บ
เงินเพื่ออนาคตของลูก) 

คงเดิม  

2. คนไทยขาดความเขาใจและการ
เรียนรูในบทบาทหนาท่ีเหมาะสมของ
สมาชกิครอบครวั 

คงเดิม  

(1) สมาชิกในครอบครัวใหเวลาแกกัน
ไมเพียงพอ 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(2) เด็กขาดการขัดเกลาจากครอบครัว
ใหพึ่งตนเอง มีวินยัและเลือกสรรสิ่งดี
ใหชีวติ 

(2) เด็กขาดการอบรมขัดเกลาจาก
ครอบครัวใหรูจักการพึ่งตนเอง มีวินัย
และเลือกสรรสิ่งดีใหชีวิต 

ปรับภาษา 

(3) ปจจัยแวดลอมภายนอกดึงคนออก
จากครอบครัว 

(3) ปจจัยแวดลอมภายนอกดึงคนออก
จากครอบครัว (เชนพากันไปหางฯ) 

ปรับภาษา 

3. เด็กไทยขาดแบบอยางการเปนพอ
แมท่ีด ี

คงเดิม  

(1)  ครอบครัวหัวหนาเดีย่ว (ครอบครวั
ที่มีแมหรือพอเพียงคนเดียวเลี้ยงดูลกู) 

คงเดิม  

(2) พอแมขาดความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที ่ 

คงเดิม  

(3) พอแมขาดตัวอยางท่ีดีท่ีจะ
เลียนแบบ 

คงเดิม  

4. ครอบครวัไทยขาดการสนบัสนุน
โดยระบบเครอืญาติหรอืเพ่ือนบาน 

คงเดิม  

(1) ขาดลักษณะครอบครัวขยาย คงเดิม  
(2) ระบบเครือญาติออนแอ คงเดิม  
(3) ลักษณะอยูอาศัยแบบตวัใครตัวมัน คงเดิม  
5. คนไทยยังเชื่อเรือ่ง “ชายเปนใหญ” คงเดิม  
(1) การอางสิทธิการจัดการปญหา
ครอบครัวดวยวิธีรุนแรง 

คงเดิม  

(2) การบังคับใชกฎหมายครอบครัวไม
เด็ดขาด 

คงเดิม  

(3) การอางสิทธิมีเพศสัมพันธนอก
สมรสของชายไทย 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
6. ครอบครวัไทยไมสมบรูณ คงเดิม  
(1)  ขาดความพรอมหนา (1)  ขาดความพรอมหนา (คนใน

ครอบครวักระจัดกระจาย) 
ปรับภาษา 

(2) ขาดความสัมพันธท่ีดีมีการทะเลาะ
เบาะแวง 

คงเดิม  

(3) ขาดอาชีพและรายไดที่มัน่คง คงเดิม  
7. ครอบครวัไทยลมเหลวในการอบรม
สั่งสอนลูกหลาน 

คงเดิม  

(1)เด็กชวยตนเองไมได (ผูปกครอง
ขาดเวลา ขาดการเอาใจใส อบรม 
แนะนําสั่งสอน จนเด็กชวยตัวเอง
ไมได)  

(1)เด็กชวยตนเองไมได (ผูปกครอง
ขาดเวลา ขาดการเอาใจใส อบรม 
แนะนําสั่งสอน จนเด็กชวยตัวเองหรือ
ดูแลตัวเองไมได)  

ปรับภาษา 

(2) เด็กเหน็ผิดเปนชอบ (ผูปกครอง
ตามใจ ปกปองในทางที่ผิด) 

(2) เด็กเหลิง/ลืมตัว/ไมรูดีรูช่ัว 
(ผูปกครองตามใจ ปกปองในทางที่ผดิ) 

ปรับภาษา 

(3) เด็กกระทําผิด  (3) เด็กประพฤติผิด  (หรือกระทําผิด
กฎหมาย) 

ปรับภาษา 
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  8)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษยดาน
ชุมชน 
  จากตัวช้ีวัดดานชุมชนท่ีไดประมวลจากเวทีจังหวดัเมื่อทาํการใหระดับความสําคัญ โดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซ่ึงมี 3 ตัวช้ีวัดหลัก และ 14 ตัวช้ีวัดยอย ไมมีการตัดออกแตทําการ
ปรับปรุงดานภาษาใหเขาใจไดงายขึ้นดังตารางที่ 4-28 
 
ตารางที ่4-28 แสดงการคัดเลือกและปรับปรุงตัวชี้วัดตามระดับความสําคัญความมั่นคงของมนุษยดานชุมชน 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. ชุมชนไทยเสื่อมสลายเพราะขาดการ
ถายทอดทางวฒันธรรม คุณธรรม และ 
เอกลกัษณ 

คงเดิม  

(1) คนหนุมสาวยายออกนอกถิ่น คงเดิม  
(2) คนไทยมีวฒันธรรมวัตถุนิยม/ทุน
นิยม 

(2) คนไทยมีวฒันธรรมวัตถุนิยม/ทุน
นิยม (ชมชอบวัตถุ เคารพคนมีเงิน) 

ปรับภาษา 

(3) ขาดความสามารถในการดํารง
รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ 

(3) ขาดความสามารถในการดํารง
รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณทองถ่ิน 

ปรับภาษา 

(4) การเพิ่มขึ้นของชุมชนใหมขาดการ
เชื่อมโยงกับวฒันธรรมทองถ่ิน 

คงเดิม  

(5) ขาดการเรียนรู สืบทอดวัฒนธรรมทองถิน่ คงเดิม  
2. ชุมชนไทยไมปกปองทุนทางสังคม  คงเดิม  
(1) การขาดกฎหมายรับรองสิทธิและ
ควบคุมการใชประโยชนของ
ทรัพยากรในชมุชน 

(1) ขาดกฎหมายรับรองสิทธิและ
ควบคุมการใชประโยชนของ
ทรัพยากร 

ปรับภาษา 

(2) นโยบายของรัฐบาลบางเรื่อง
กระทบทุนทางสังคมทองถ่ิน  

คงเดิม  

(3) สื่อเพ่ือธุรกิจทําลายวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(4) ผูนําทองถิ่นไมใหความสําคัญของ
ทุนทางสังคม 

(4) ผูนําทองถ่ินไมใหความสําคัญของ
ทุนทางสังคม (เชน การไมยึดถือ
วัฒนธรรมดีงาม การละเลยตอการ
ชวยกันในสังคม) 

ปรับภาษา 

(5) คนไทยขาดการปกปองทุนทาง
สังคม 

คงเดิม  

3. ภาคประชาสังคมขาดความเขมแข็ง คงเดิม  
(1) ความเขมแข็งของประชาชนถูก
ทําลายจากการเมืองระดับชาติทั้ง
ทางตรงและทางออม 

คงเดิม  

(2) ความเขมแข็งของประชาชนถูก
ทําลายจากภาครัฐทั้งทางตรงและ
ทางออม 

คงเดิม  

(3) ประชาชนถูกครอบงําและทําลาย
เอกลักษณ , อัตตลักษณ, ประเพณ,ี 
วัฒนธรรม, ศาสนา ฯลฯ 

คงเดิม  

(4) ชุมชนไทยขาดสํานึกพึ่งตนเอง คงเดิม  
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  9)  การคัดเลือกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคญัความมัน่คงของมนุษย ดาน
เศรษฐกจิ 
  จากตัวช้ีวัดดานเศรษฐกจิที่ไดประมวลจากเวทีจังหวดั เมื่อทําการใหระดับความสําคญัโดย
ตัวอยางจากในและนอกกระทรวง ซึ่งมี 4 ตัวช้ีวดัหลัก และ 9 ตัวช้ีวดัยอย ไมมีการตัดออกแตทําการปรับปรุง
ดานภาษาใหเขาใจไดงายขึน้ดังตารางที ่4-29 
 
ตารางที่ 4-29 แสดงการคัดเลือกและปรับปรุงตัวชี้วัดตามระดับความสาํคัญความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกจิ 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยขาดการถอืครองปจจยัการ
ผลติเปนเหตุใหขาดความสามารถและ
เสียเปรียบ 

คงเดิม  

(1)  ขาดความมั่นคงในทรัพยสินและ
ปจจัยการผลิต 

คงเดิม  

2. คนไทยบริโภคเกนิความสามารถ
ทางดานเศรษฐกจิของตน (รายไดนอย
กวารายจาย) 

คงเดิม  

(1) ไมสามารถพึ่งตนเองในการ
ประกอบอาชพี 

(1) ไมสามารถพึ่งตนเองในการ
ประกอบอาชพีได 

ปรับภาษา 

(2) มีหน้ีสินเกนิขีดความสามารถใน
การชําระคืน 

คงเดิม  

3. การจําแนกแจกจายผลผลติและ
รายไดขาดความเปนธรรม 

คงเดิม  

(1) ขาดการกระจายรายได คงเดิม  
(2) มีการผูกขาดทางการผลิต และ 
การตลาด 

คงเดิม  

4. คนไทยขาดโอกาส ถูกกีดกัน และ
เสียประโยชนจากการลงทุน/ประกอบ
อาชีพ/การออม 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(1) มีการผูกขาดดานการลงทุน คงเดิม  
(2) มีการกีดกนัดานการลงทุน คงเดิม  
(3) ขาดการตอรองราคาปจจัยการผลิต
และผลผลิต 

(3) ขาดการตอรองดานราคาปจจัยการ
ผลิตและผลผลิต 

ปรับภาษา 

(4) ขาดการออมและประโยชนจากการ
ออมระยะยาว 

คงเดิม  
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  10)  การคัดเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนุษยดาน
การเมือง 
  จากตัวช้ีวัดดานการเมืองการปกครองที่ไดประมวลจากเวทีจังหวัด เมื่อทําการใหระดับ
ความสําคัญโดยตวัอยางจากในและนอกกระทรวง ซึ่งมี 7 ตัวช้ีวดัหลัก และ 21 ตัวช้ีวดัยอย ไดทําการยุบรวม
ตัวชี้วดัในประเด็น สื่อมวลชนถูกแทรกแซงในการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ และสื่อมวลชนรวมมือ หรือ
เปนกลไกของรัฐ เปนประเดน็เดียว และปรบัปรุงภาษาใหเขาใจไดงายขึน้  ดังตารางที ่4-30 
 
ตารางที่ 4-30 แสดงการคดัเลอืกและปรับปรุงตวัชีว้ัดตามระดับความสําคัญความมัน่คงของมนษุยดาน
การเมืองการปกครอง 
ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
1. คนไทยขาดสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน
ทางการเมือง 

คงเดิม  

(1)  ขาดโอกาสที่เปนจริงในการ
เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง  (เชนถูก
ยึดบัตรประชาชน ถูกบังคับใหเลือก 
ถูกบังคับไมใหสมัคร) 

คงเดิม  

(2) ขาดโอกาสที่เปนจริงในการ
รวมกลุมปกปองผลประโยชนของ
ตนเอง ชุมชน และ สาธารณะ 

คงเดิม  

2. นักการเมอืงไทยไดอํานาจโดยไม
ชอบธรรม 

คงเดิม  

(1) ใชอิทธิพลทางการเงินซ้ือเสียง
เลือกตั้ง 

คงเดิม  

(2) ใชอิทธิพลหรือวิธีการเพือ่ได
อํานาจทางการเมือง (ฐานคะแนนเสียง/
จัดตั้งลากพา) 

คงเดิม  

(3) ใชองคกรอิสระทางการเมืองเปน
เคร่ืองมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

คงเดิม  
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(4) ใชกลไก/เจาหนาท่ีรัฐเปนเครื่องมือ
เพ่ือไดมาซึ่งอํานาจ 

คงเดิม  

(5) ใชการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
เปนเครื่องมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

คงเดิม  

3. พรรคการเมืองไทยโดยรวมขาด
ความพรอม/บทบาทและการพัฒนาให
เปนสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็ง 

คงเดิม  

(1) ขาดพรรคการเมืองที่คานอํานาจ (1) ขาดพรรคการเมืองที่คานอํานาจ
หรือถวงดุลอํานาจ 

ปรับภาษา 

(2) มีการสมยอมระหวางพรรค
การเมือง 

คงเดิม  

(3) มีกลุมทุนผูกขาดอํานาจทางการ
เมือง 

คงเดิม  

4. กลไกการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ
ลมเหลว 

คงเดิม  

(1) ขาดระบบรับฟงปญหาของ
ประชาชน 

(1) ขาดระบบรับฟงปญหาหรือความ
คิดเห็นของประชาชน 

ปรับภาษา 

(2) องคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ไมไดทําหนาท่ีอยางถูกตองและเปน
ธรรม 

คงเดิม  

(3) สื่อมวลชนถูกแทรกแซงในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

(3) ส่ือมวลชนถูกแทรกแซง ในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หรือเปน
เครื่องมือของรัฐ 

แยกขอยอย 

(4) สื่อมวลชนรวมมือหรือเปนกลไก
ของรัฐ 

 แยกขอยอย 
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ตวัชีว้ัดท่ีปรับจากระดับความสําคัญ การปรับแกกอนเก็บขอมลูภาคสนาม หมายเหตุ 
(5) ภาคประชาชนถูกแทรกแซง 
คุกคามในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ 

คงเดิม  

5. กลไกของรฐัคุกคาม ทํารายหรอืไม
สามารถคุมครองความปลอดภัยใน
ชีวติ จิตใจ  และ ทรพัยสิน 

คงเดิม  

(1) มีกรณีการทําราย อุมฆา อยางไม
เปนธรรม โดยเจาหนาที่รัฐ 

คงเดิม  

(2) มีกรณีการทําราย อุมฆา โดยกลไก
รัฐไมสามารถคุมครองได 

คงเดิม  

6. การเมืองระดับทองถิ่นไมไดรับการ
กระจายอํานาจอยางแทจริงตาม
รัฐธรรมนญู 

คงเดิม  

(1)  สวนกลาง/ภูมิภาคหวงอาํนาจจน
ทองถ่ินขาดบทบาทและอิสระในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

(1)  ราชการสวนกลางหวงอาํนาจจน
ทองถ่ินขาดบทบาทและอิสระในการ
ดําเนินงาน 

ปรับภาษา 

(2)  คนไทยเสยีประโยชนเนือ่งจาก
ขาดโอกาสมีสวนรวมบริหารทองถ่ิน 

(2) ทองถ่ินไมใหโอกาสมีสวนรวมทํา
ใหประชาชนเสียประโยชน 

ปรับภาษา 

7. คนไทยสูญเสียประโยชนจากการ
คอรรัปชันในทุกระดับ 

คงเดิม  

(1) มีการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย คงเดิม  
(2) กลไกรัฐ หนวยงานราชการกลาง 
ภูมิภาค ทองถ่ินมีการคอรรัปชันอยาง
กวางขวาง 

คงเดิม  
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 4.3.5  การประเมินระดับความรุนแรงตามตวัชี้วัดความมัน่คงของมนษุย 
  หลังจากปรับปรุงตัวช้ีวัดตามระดับความสําคัญ ไดปรับเครื่องมือเปนการวดัระดับความ
ความรุนแรงเพื่อเก็บขอมูลจากตัวอยางรายพื้นที่ เพื่อทําการประเมินเปนรายภาค รวม 4 ภาคมีขอสรุปราย
ดานดังนี ้
  1)   การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานสุขภาพ 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานสุขภาพพบวาเกือบทุกตัวช้ีวัดมีความ
รุนแรงในระดบัปานกลางยกเวนตวัช้ีวดัเรื่องการฉีดวัดซีนปองกันโรคที่ปองกันไดมีความรุนแรงในระดับ
นอย ดังตารางที่ 4-31 
 
ตารางที่ 4-31 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานสุขภาพ 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยขาดการสรางเสริม
สุขภาพ 

     

(1) ขาดความรู ความเขาใจ และ
ความตระหนกัในการสรางเสริม
สุขภาพ 

ปานกลาง
2.75 (.90) 

ปานกลาง 
2.54 (.87) 

ปานกลาง 
2.53(.93) 

ปานกลาง 
2.70(.81) 

ปานกลาง 
2.64(.88) 

(2) ขาดการปฏิบัติในการสรางเสริม
สุขภาพ (แมมคีวามรู ความเขาใจ) 

คอนขางมาก 
2.83 (.89) 

ปานกลาง 
2.52 (.84) 

ปานกลาง 
2.66(.92) 

ปานกลาง 
2.73(.86) 

ปานกลาง 
2.71(.89) 

(3) มีภาวะความเครียดรุนแรงใน
ชีวิตประจําวัน 

ปานกลาง 
2.58 (.90) 

ปานกลาง 
2.42 (.84) 

ปานกลาง 
2.47(.91) 

ปานกลาง 
2.45(.84) 

ปานกลาง 
2.48(.88) 

2. คนไทยขาดการปองกันการ
เจ็บปวย 

     

(1) ขาดการฉดีวัดซีนเพื่อปองกัน
โรคที่ปองกันไดเชน โปลิโอ ทรพิษ 
ฯลฯ  

คอนขาง
นอย 

2.05 (.86) 

คอนขาง
นอย 

1.94 (.81) 

คอนขาง
นอย 

1.83(.83) 

คอนขาง
นอย 

1.92(.78) 

คอนขาง
นอย 

1.93(.82) 

(2) ขาดความรู ความเขาใจ ในการ
ปองกันโรคติดตอ เชน โรคเอดส 
และ โรคติดตออ่ืน ๆ   

ปานกลาง 
2.36 (.91) 

คอนขาง
นอย 

2.19(.81) 

คอนขาง
นอย 

2.15(.89) 

ปานกลาง 
2.45(.80) 

ปานกลาง 
2.30(.87) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(3) ขาดการปองกันโรคติดตอ เชน 
โรคเอดส และ โรคติดตออ่ืน ๆ   

ปานกลาง 
2.40 (.92) 

คอนขาง
นอย 

2.16(.79) 

คอนขาง
นอย 

2.15(.91) 

ปานกลาง 
2.42(.80) 

ปานกลาง 
2.30(.88) 

(4) ขาดขาวสารเกี่ยวกับโรคระบาด
รายแรงอยางทนัการณ  

ปานกลาง 
2.40 (.96) 

ปานกลาง 
2.25(.84) 

คอนขาง
นอย 

2.19(.95) 

ปานกลาง 
2.45(.83) 

ปานกลาง 
2.33(.91) 

(5) เกดิอุบัติเหตุรายแรงจากการ
เดินทาง 
 

ปานกลาง 
2.42 (.87) 

ปานกลาง 
2.34(.83) 

ปานกลาง 
2.38(.94) 

ปานกลาง 
2.49(.80) 

ปานกลาง 
2.42(.87) 

(6) มีความไมปลอดภัยจากการ
ทํางานและสิ่งแวดลอม 

ปานกลาง 
2.51 (.85) 

ปานกลาง 
2.23(.80) 

ปานกลาง 
2.30(.88) 

ปานกลาง 
2.47(.80) 

ปานกลาง 
2.40(.84) 

3. คนไทยขาดการรักษาและฟนฟู
อยางเสมอภาคเมื่อเจ็บปวย 

     

(1) ขาดสถานบริการดานสุขภาพที่มี
มาตรฐานในพืน้ที่ 

ปานกลาง 
2.57 (.98) 

ปานกลาง 
2.30(.88) 

ปานกลาง 
2.31(1.04) 

ปานกลาง 
2.68(.94) 

ปานกลาง 
2.49(.99) 

(2) ขาดบุคลากรในการใหคาํแนะนํา 
ปรึกษาทางการแพทย 

ปานกลาง 
2.63 (.95) 

ปานกลาง 
2.38(.89) 

ปานกลาง 
2.41(1.02) 

ปานกลาง 
2.74(.89) 

ปานกลาง 
2.56(.96) 

(3) ขาดแคลนแพทยเฉพาะทาง ปานกลาง 
2.69 (.99) 

ปานกลาง 
2.58(.97) 

ปานกลาง 
2.62(1.07) 

คอนขางมาก 
2.94(.96) 

ปานกลาง 
2.73(1.01) 

(4) ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพทีม่ีมาตรฐาน 

ปานกลาง 
2.69 (.99) 

ปานกลาง 
2.51(.85) 

ปานกลาง 
2.52(1.02) 

ปานกลาง 
2.75(.90) 

ปานกลาง 
2.63(.96) 

4. คนไทยถูกคุกคามดานสุขภาพ      

(1) หลงเชื่อส่ือโฆษณาสินคาที่
ทําลายสุขภาพ 

คอนขางมาก 
2.81 (.97) 

ปานกลาง 
2.59(.88) 

ปานกลาง 
2.63(.96) 

ปานกลาง 
2.78(.85) 

ปานกลาง 
2.72(.92) 

(2) งมงายในการรักษาความเจ็บปวย
แบบไสยศาสตร 

ปานกลาง 
2.62 (.92) 

ปานกลาง 
2.50(.84) 

ปานกลาง 
2.44(.92) 

ปานกลาง 
2.55(.81) 

ปานกลาง 
2.53(.88) 

(3)  หลงซื้อสินคาระบบขายตรง ที่
ไมจําเปน เชน อาหารเสริม  อุปกรณ  
เวชสําอาง  ยาลดความอวน เตียง
แมเหล็ก ฯลฯ 

ปานกลาง 
2.72 (.94) 

ปานกลาง 
2.54(.86) 

ปานกลาง 
2.53(.97) 

ปานกลาง 
2.63(.78) 

ปานกลาง 
2.61(.90) 
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  2)   การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานอาหาร 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานอาหารพบวา เกือบทกุตัวช้ีวัดมีความ
รุนแรงในระดบัปานกลาง 14 ตัวช้ีวัด และ ระดับคอนขางนอย 2 ตัวช้ีวดั ไดแก การไมมีอาหารกินครบทุก
มื้อ และ ขาดพชืผักสวนครัวหรือแหลงอาหารในธรรมชาติ ดังตารางที่ 4-32 
 
ตารางที่ 4-32 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตวัชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานอาหาร 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยไมสามารถหาอาหารได
ครบทุกม้ือ 

     

(1) ไมมีอาหารกินไดครบทกุมื้อ คอนขาง
นอย 

2.08(.92) 

คอนขาง
นอย 

2.03(.83) 

คอนขาง
นอย 

1.92(.85) 

คอนขาง
นอย 

1.79(.87) 

คอนขาง
นอย 

1.94(.88) 
(2) ขาดพืชผักสวนครัวหรือแหลง
อาหารในธรรมชาติ  

ปานกลาง 
2.24(.98) 

คอนขาง
นอย 

2.09(.90) 

คอนขาง
นอย 

2.02(.94) 

คอนขาง
นอย 

2.00(.88) 

คอนขาง
นอย 

2.08(.93) 
(3) ขาดโอกาสซื้ออาหารที่สมราคา ปานกลาง 

2.36(.93) 
ปานกลาง 
2.26(.83) 

คอนขาง
นอย 

2.18(.89) 

ปานกลาง 
2.33(.76) 

ปานกลาง 
2.29(.86) 

2. คนไทยไมไดกินอาหารตามหลัก
โภชนาการ (ครบหมู) 

     

(1) ขาดความรู ความเขาใจในการ
บริโภค  

ปานกลาง 
2.42(.87) 

ปานกลาง 
2.32(.81) 

ปานกลาง 
2.33(.89) 

ปานกลาง 
2.45(.78) 

ปานกลาง 
2.39(.84) 

(2)บริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม ปานกลาง 
2.58(.88) 

ปานกลาง 
2.34(.78) 

ปานกลาง 
2.44(.91) 

ปานกลาง 
2.51(.79) 

ปานกลาง 
2.49(.86) 

(3) ขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนใน
การเลือกซื้ออาหาร(เชน วันหมดอายุ 
สวนประกอบ คําแนะนํา) 

ปานกลาง 
2.33(.87) 

ปานกลาง 
2.28(.86) 

ปานกลาง 
2.38(.90) 

ปานกลาง 
2.39(.81) 

ปานกลาง 
2.36(.86) 

3. คนไทยกินอาหารไมปลอดภัย      

(1) มีสารพิษปนเปอนจากแหลงผลิต ปานกลาง 
2.53(.90) 

ปานกลาง 
2.30(.81) 

ปานกลาง 
2.40(.94) 

ปานกลาง 
2.46(.75) 

ปานกลาง 
2.44(.86) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

วัตถุดิบประกอบอาหาร 
(2) มีสารพิษปนเปอนระหวางขนสง
วัตถุดิบประกอบอาหาร 

ปานกลาง 
2.50(.87) 

ปานกลาง 
2.32(.75) 

ปานกลาง 
2.40(.91) 

ปานกลาง 
2.44(.72) 

ปานกลาง 
2.43(.83) 

(3) มีสารพิษปนเปอนระหวางการ
ขายวัตถุดิบประกอบอาหาร 

ปานกลาง 
2.51(.86) 

ปานกลาง 
2.33(.71) 

ปานกลาง 
2.42(.91) 

ปานกลาง 
2.41(.71) 

ปานกลาง 
2.43(.82) 

(4) มีสารพิษปนเปอนระหวางการ
ประกอบอาหาร 

ปานกลาง 
2.48(.86) 

ปานกลาง 
2.30(.74) 

ปานกลาง 
2.26(.89) 

ปานกลาง 
2.34(.73) 

ปานกลาง 
2.35(.82) 

4. คนไทยถูกครอบงําดานการ
บริโภค 

     

(1)  หลงเชื่อและเลียนแบบการกิน
อาหารตามสมัยนิยมโดยไมจาํเปน 
(เชน ตามแฟชัน่) 

คอนขางมาก 
2.85(.95) 

ปานกลาง 
2.58(.93) 

ปานกลาง 
2.67(1.03) 

ปานกลาง 
2.69(.83) 

ปานกลาง 
2.71(.94) 

(2)  หลงเชื่อและบริโภคอาหารเสริม 
เครื่องดื่มชูกําลัง  

คอนขางมาก 
2.85(.92) 

ปานกลาง 
2.67(.90) 

ปานกลาง 
2.64(.98) 

คอนขางมาก 
2.84(.81) 

ปานกลาง 
2.76(.91) 

(3) มีความเชื่อและพฤติกรรมที่ผิด
เกี่ยวกับอาหารบางประเภท (เชน 
อาหารแสลง, เสริมสมรรถภาพ) 

ปานกลาง 
2.69(.90) 

ปานกลาง 
2.55(.85) 

ปานกลาง 
2.54(.94) 

ปานกลาง 
2.58(.77) 

ปานกลาง 
2.59(.87) 

5. ภาครัฐและภาคประชาชน
ลมเหลวในการตรวจสอบและ
ลงโทษผูประกอบการดาน
อาหาร 

     

(1) ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสิ่งปนเปอน และ คุณภาพ
อาหาร 

ปานกลาง 
2.74(.90) 

ปานกลาง 
2.59(.89) 

ปานกลาง 
2.55(.96) 

ปานกลาง 
2.68(.75) 

ปานกลาง 
2.65(.88) 

(2) ภาครัฐขาดการบังคับใชกฎหมาย
และมาตรการลงโทษตอ
ผูประกอบการดานอาหารที่ทาํผิด
อยางเด็ดขาด 
 

คอนขางมาก 
2.83(.95) 

ปานกลาง 
2.67(.98) 

ปานกลาง 
2.69(1.02) 

ปานกลาง 
2.73(.79) 

ปานกลาง 
2.74(.93) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(3) เครือขายภาคประชาชนขาดพลัง
ในการตรวจสอบภาครัฐและ
ผูประกอบการดานอาหาร 

คอนขางมาก 
2.86(.93) 

ปานกลาง 
2.60(.94) 

ปานกลาง 
2.63(1.03) 

ปานกลาง 
2.74(.80) 

ปานกลาง 
2.72(.93) 
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  3)  การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานการศึกษา 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานการศึกษา พบวาตวัช้ีวัดสวนใหญมี
ความรุนแรงในระดับปานกลาง 15 ตัวช้ีวดั และ ระดับนอย 5 ตัวช้ีวัด ดังตารางที่ 4-33 
 
ตารางที่ 4-33 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานการศึกษา 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยขาดความสามารถในการ
สื่อภาษาในชีวิตประจําวัน 

     

(1) อานและเขยีนภาษาไทยไมได   คอนขาง
นอย 

2.00(.79) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.69) 

คอนขาง
นอย 

1.88(.80) 

คอนขาง
นอย 

2.10(.72) 

คอนขาง
นอย 

2.00(.76) 
(2) ไมสามารถสื่อภาษากับผูอ่ืนได
เขาใจ (เชนคนใบ เปนตน) 

คอนขาง
นอย 

2.13(.84) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.68) 

คอนขาง
นอย 

1.99(.87) 

คอนขาง
นอย 

2.09(.74) 

คอนขาง
นอย 

2.06(.80) 
2. คนไทยขาดศกัยภาพ/สิทธิ/

โอกาสในการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ป) 

     

(1) ขาดศกัยภาพในการเรยีน (เชน 
รางกายพิการ ปญญาออน) 

คอนขาง
นอย 

2.08(.73) 

คอนขาง
นอย 

2.13(.71) 

คอนขาง
นอย 

1.95(.78) 

ปานกลาง 
2.37(.84) 

คอนขาง
นอย 

2.13(.80) 
(2) ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม  (เชน
โรงเรียนคนพกิาร เด็กพเิศษ) 

ปานกลาง 
2.37(.92) 

ปานกลาง 
2.34(.84) 

คอนขาง
นอย 

2.15(.92) 

ปานกลาง 
2.69(1.03) 

ปานกลาง 
2.39(.97) 

(3) ผูปกครองขาดขอมูลขาวสาร
สําหรับเด็กพิเศษ/ผูปกครอง 

ปานกลาง 
2.52(.91) 

ปานกลาง 
2.40(.86) 

ปานกลาง 
2.32(.97) 

ปานกลาง 
2.79(.97) 

ปานกลาง 
2.53(.96) 

(4) ขาดสิทธิในการเรียน (แมมี
ศักยภาพ เชน เด็กไมมีสัญชาติ(บาง
ระดับ)  คนไรรัฐ  ผูอพยพเขาเมืองผิด
กฎหมาย) 

ปานกลาง 
2.21(.94) 

คอนขาง
นอย 

2.16(.86) 

คอนขาง
นอย 

2.02(.95) 

คอนขาง
นอย 

2.07(.96) 

คอนขาง
นอย 

2.10(.94) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(5) ขาดโอกาสในการเรียน  (แมมี
ศักยภาพและมีสิทธิ เชนเดก็ใน
ชนบทหางไกล เด็กที่ถูกใชแรงงาน 
คนยาก จน ) 

ปานกลาง 
2.37(.98) 

ปานกลาง 
2.22(.86) 

คอนขาง
นอย 

2.16(.91) 

ปานกลาง 
2.29(.85) 

ปานกลาง 
2.26(.91) 

(6) การถูกกดีกันจากสังคม 
(เนื่องจากติดเชื้อ โรคที่สังคม
รังเกียจ) 

ปานกลาง 
2.32(1.00) 

คอนขาง
นอย 

2.20(.82) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.95) 

ปานกลาง 
2.22(.91) 

คอนขาง
นอย 

2.19(.94) 

3. เด็กไทยขาดสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีมาตรฐาน ใกลเคยีง
กัน(วัดจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา) 

     

(1) สถานศึกษาในขั้นพืน้ฐานมี
คุณภาพและมาตรฐานแตกตางกัน 
(ดานผูเรียน , ปจจัย , กระบวนการ) 

ปานกลาง 
2.64(.89) 

ปานกลาง 
2.48(.81) 

ปานกลาง 
2.46(.94) 

ปานกลาง 
2.71(.85) 

ปานกลาง 
2.59(.89) 

(2) การคัดเลือกเขาเรียนใชระบบ
พวกพองหรือเรียกรองรับบริจาคเงิน 

ปานกลาง 
2.80(.98) 

ปานกลาง 
2.44(.94) 

ปานกลาง 
2.62(1.05) 

ปานกลาง 
2.48(.94) 

ปานกลาง 
2.60(.99) 

(3) ระบบกวดวิชา/เรียนพิเศษ/
กิจกรรมพิเศษ ในรูปแบบทีก่อใหเกิด
ความเหลื่อมลํ้าในโอกาสหรอืสราง
ความเครียดทัง้เด็กและผูปกครอง 

คอนขางมาก 
2.86(.94) 

ปานกลาง 
2.51(.98) 

ปานกลาง 
2.64(1.06) 

ปานกลาง 
2.74(.81) 

ปานกลาง 
2.71(.96) 

4. การศึกษาของเด็กไทยขาด
หลักสูตร/การจัดการที่ใหคุณคา
แกผูเรียน 

     

(1) ขาดกระบวนการเนนย้ําและ
บูรณาการ การเรียนรู/ฝกฝนดานวนิัย
ตนเอง คุณธรรมและศีลธรรมขั้น
พื้นฐาน  

ปานกลาง 
2.71(.89) 

ปานกลาง 
2.45(.85) 

ปานกลาง 
2.47(.96) 

ปานกลาง 
2.67(.80) 

ปานกลาง 
2.59(.89) 

(2) ขาดการเรยีนเรื่องทองถ่ินและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ปานกลาง 
2.71(.92) 

ปานกลาง 
2.42(.92) 

ปานกลาง 
2.47(.95) 

ปานกลาง 
2.72(.91) 

ปานกลาง 
2.60(.93) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(3) นโยบายดานการศึกษาสวนกลาง
ทําใหเด็กขาดทางเลือกที่หลากหลาย 

ปานกลาง 
2.70(.88) 

ปานกลาง 
2.52(.81) 

ปานกลาง 
2.50(.95) 

ปานกลาง 
2.80(.84) 

ปานกลาง 
2.64(.89) 

(4) นโยบายดานการศึกษาสวนกลาง
ไมสอดคลองกับความประสงคของ
ผูปกครองหรือชุมชน 

ปานกลาง 
2.69(.85) 

ปานกลาง 
2.45(.84) 

ปานกลาง 
2.48(.93) 

ปานกลาง 
2.73(.87) 

ปานกลาง 
2.61(.88) 

(5) กระบวนการเรียนการสอนไม
สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสูญเปลา 

ปานกลาง 
2.66(.89) 

ปานกลาง 
2.48(.88) 

ปานกลาง 
2.46(.96) 

ปานกลาง 
2.63(.85) 

ปานกลาง 
2.57(.90) 

(6) ขาดการสํารวจ/การพัฒนาและใช
ประโยชนแหลงเรียนรูในชมุชน 

ปานกลาง 
2.80(.90) 

ปานกลาง 
2.51(.93) 

ปานกลาง 
2.55(.97) 

ปานกลาง 
2.75(.89) 

ปานกลาง 
2.67(.93) 

5. การเรียนของเด็กไทยขาด
คุณภาพทางวชิาการหรือวินยั
พื้นฐาน   

     

(1) การจดัการศึกษาแบบปลอยเสรี 
(เชนครูปลอยเกรด หรือ ครูไม
ลงโทษเมื่อเดก็กระทําผิด) 

ปานกลาง 
2.52(.84) 

ปานกลาง 
2.33(.84) 

ปานกลาง 
2.35(.95) 

ปานกลาง 
2.54(.80) 

ปานกลาง 
2.45(.87) 

(2)  ครูขาดจรรยาบรรณ (เชนการลด
คุณภาพการสอนในโรงเรียนปกติ 
เพื่อชักจูงใหเดก็เรียนพิเศษใน
โรงเรียนกวดวชิาที่ตนเองสอนหรือ 
ครูลวงละเมิดเด็ก) 

ปานกลาง 
2.55(.91) 

ปานกลาง 
2.31(.97) 

ปานกลาง 
2.42(1.04) 

ปานกลาง 
2.52(.85) 

ปานกลาง 
2.47(.94) 

(3) ขาดการตดิตามและประเมินผล
อยางจริงจังและเปนระบบ 

ปานกลาง 
2.68(.91) 

ปานกลาง 
2.51(.91) 

ปานกลาง 
2.57(1.00) 

ปานกลาง 
2.72(.82) 

ปานกลาง 
2.64(.92) 
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  4 )  การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานศาสนาและความเชื่อ 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานศาสนาและความเชือ่พบวา ตวัช้ีวัดมี
ความรุนแรงในระดับคอนขางนอย 8 ตวัช้ีวัด และ ระดับปานกลาง 6 ตวัช้ีวดั ดังตารางที่ 4-34 
 
ตารางที่ 4-34 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานศาสนาและความเชื่อ 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. ความบกพรองลมเหลวในการ
เผยแพรศาสนา 

     

(1) มีการเผยแพร/ศาสนาในลักษณะ
ที่กอใหเกิดความขัดแยงแตกแยกใน
ชุมชน 

คอนขาง
นอย 

1.93(.91) 

คอนขาง
นอย 

1.89(.86) 

คอนขาง
นอย 

1.79(.89) 

คอนขาง
นอย 

1.88(.91) 

คอนขาง
นอย 

1.87(.90) 

(2) มีการเผยแพรที่ผิดเพี้ยนจาก
หลักการและคาํสอน  

คอนขาง
นอย 

1.88(.84) 

คอนขาง
นอย 

1.78(.75) 

คอนขาง
นอย 

1.71(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.84(.88) 

คอนขาง
นอย 

1.80(.84) 
(3) มีการใชศาสนาครอบงําความคิด
เพื่อผลประโยชนทางการเมอืงและ
ธุรกิจ 

คอนขาง
นอย 

1.93(.90) 

คอนขาง
นอย 

1.81(.80) 

คอนขาง
นอย 

1.80(.86) 

คอนขาง
นอย 

1.96(.91) 

คอนขาง
นอย 

1.88(.88) 

(4) ขาดความเขาใจเทคนิคในการการ
เผยแพรคําสอนที่มีประสิทธิภาพ  

คอนขาง
นอย 

2.16(.86) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.75) 

คอนขาง
นอย 

2.03(.88) 

คอนขาง
นอย 

2.19(.81) 

คอนขาง
นอย 

2.11(.84) 
(5) พระนักบวชประพฤติตนไม
เหมาะสม 

ปานกลาง 
2.42(.93) 

คอนขาง
นอย 

2.21(.83) 

คอนขาง
นอย 

2.16(.94) 

ปานกลาง 
2.34(.82) 

ปานกลาง 
2.29(.89) 

2. ผูปฏบิัตติามหลักศาสนา
ผิดเพี้ยน 

     

(1)  ขาดความรู ความเขาใจ และการ
ปฏิบัติของแตละศาสนา 

ปานกลาง 
2.26(.81) 

คอนขาง
นอย 

2.12(.78) 

คอนขาง
นอย 

2.11(.87) 

คอนขาง
นอย 

2.19(.74) 

คอนขาง
นอย 

2.18(.81) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(2) ปฏิบัติดวยความงมงายและความ
เชื่อผิด ๆ 

ปานกลาง 
2.36(.88) 

ปานกลาง 
2.21(.80) 

คอนขาง
นอย 

2.17(.86) 

ปานกลาง 
2.24(.78) 

ปานกลาง 
2.25(.84) 

(3) ขาดการนําหลักธรรมคําสอนมา
ปฏิบัติใหเกดิคุณคาอยางแทจริง 
 

ปานกลาง 
2.50(.88) 

ปานกลาง 
2.26(.88) 

ปานกลาง 
2.32(.94) 

ปานกลาง 
2.47(.84) 

ปานกลาง 
2.41(.89) 

3. นโยบายรัฐบาลขาดการสงเสริม 
สนับสนุนศาสนาอยางถูกตอง
เหมาะสมจริงจัง 

     

(1) ขาดการสงเสริมใหคนตางศาสนา
อยูรวมกนัโดยสันติ 

คอนขาง
นอย 

2.15(.93) 

คอนขาง
นอย 

1.97(.79) 

คอนขาง
นอย 

1.98(.92) 

ปานกลาง 
2.25(.88) 

คอนขาง
นอย 

2.10(.90) 
(2) ขาดการจัดระเบียบพืน้ทีท่ําให 
สถานบริการทางเพศติด วัด/โรงเรียน 
(เชนซองติดโรงเรียน) 

ปานกลาง 
2.21(1.00) 

คอนขาง
นอย 

1.99(.92) 

คอนขาง
นอย 

1.94(.98) 

คอนขาง
นอย 

2.12(.94) 

คอนขาง
นอย 

2.07(.97) 

(3) นโยบายบางเรื่องของรัฐบาลสวน
ทางกับหลักธรรมของศาสนา (หวย 
บอน ซอง เหลาเสรี) 

ปานกลาง 
2.64(.97) 

ปานกลาง 
2.36(.99) 

ปานกลาง 
2.46(1.00) 

ปานกลาง 
2.73(1.02) 

ปานกลาง 
2.58(1.01) 

(4) รัฐบาลขาดนโยบายในการ
สนับสนุนดานศาสนาอยางเหมาะสม
และเสมอภาค 

ปานกลาง 
2.48(.91) 

ปานกลาง 
2.31(.84) 

ปานกลาง 
2.32(.93) 

ปานกลาง 
2.61(.85) 

ปานกลาง 
2.45(.90) 

4. มีการครอบงําทางสื่อท่ีสวนทาง
กับหลักธรรมคําสอนของศาสนา 

     

(1) ส่ือโฆษณา มอมเมาประชาชน 
เพื่อหวังผลทางธุรกิจโดยละเลยมิติ
ทางศาสนา 

ปานกลาง 
2.55(.99) 

ปานกลาง 
2.27(.95) 

ปานกลาง 
2.33(.98) 

ปานกลาง 
2.69(.95) 

ปานกลาง 
2.49(.99) 

(2) ส่ือโฆษณา มอมเมาประชาชน
สรางความเขาใจที่ผิด ดหูมิ่นศาสนา
อ่ืน 

คอนขาง
นอย 

2.16(.95) 

คอนขาง
นอย 

1.96(.81) 

คอนขาง
นอย 

2.03(.94) 

ปานกลาง 
2.42(1.02) 

คอนขาง
นอย 

2.17(.97) 
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  5)   การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานที่อยูอาศัย 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานที่อยูอาศัย พบวา เกือบทุกตัวช้ีวดัมี
ความรุนแรงในระดับปานกลาง 3 ตัวช้ีวัด และระดับคอนขางนอย 11ตัวช้ีวดั ดังตารางที่ 4-35 
 
ตารางที่ 4-35 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานที่อยูอาศัย 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยไรท่ีอยูอาศัย      

(1) ไมมีที่อยูอาศัยถาวร (เชน ขาดที่
ซุกหัวนอน) 

ปานกลาง 
2.39 (.93) 

คอนขาง
นอย 

2.02(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.98(.87) 

คอนขาง
นอย 

1.81(.87) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.91) 
2. สภาพที่อยูอาศัยขาดความมัน่คง

แข็งแรงจนเสี่ยงตอความเสียหาย
หรืออันตราย 

     

(1) สภาพที่อยูอาศัยไมสามารถ
ปองกันลมหรอืพายุฝนได 

ปานกลาง 
2.21(.85) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.70) 

คอนขาง
นอย 

2.00(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.98(.74) 

คอนขาง
นอย 

2.06(.79) 
(2)วัสดกุอสรางไมแข็งแรงพอที่จะ
ปองกันอันตรายจากสัตวราย/คนราย 

ปานกลาง 
2.27(.86) 

คอนขาง
นอย 

2.09(.71) 

คอนขาง
นอย 

2.08(.84) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.71) 

คอนขาง
นอย 

2.12(.80) 
(3) สภาพที่อยูอาศัยเสี่ยงตอภัยตางๆ 
เชน อัคคีภัย มลพิษ อุทกภยั ดินถลม 
ฯลฯ เพราะปลกูในที่ๆ ไมสมควร
ปลูก 

คอนขาง
นอย 

2.17(.89) 

คอนขาง
นอย 

2.04(.76) 

คอนขาง
นอย 

1.95(.83) 

คอนขาง
นอย 

1.94(.75) 

คอนขาง
นอย 

2.02(.82) 

3. คนไทยมีท่ีอยูอาศัยแออัดไม
พอเพียงแกการอยูอาศัย 

     

(1) ไมมหีองเปนสัดสวนสําหรับ
สมาชิกในครอบครัว 

ปานกลาง 
2.49(.93) 

คอนขาง
นอย 

2.17(.77) 

ปานกลาง 
2.27(.89) 

ปานกลาง 
2.30(.75) 

ปานกลาง 
2.32(.86) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(2) ที่อยูอาศยัแออัดไมพอเพยีงตอ
กิจกรรมในชีวติประจําวนั เชน 
หองนอน การหุงหาอาหาร การซัก
ลาง หองสุขา ฯลฯ 

ปานกลาง 
2.42(.93) 

คอนขาง
นอย 

2.16(.78) 

คอนขาง
นอย 

2.19(.89) 

คอนขาง
นอย 

2.18(.75) 

ปานกลาง 
2.24(.86) 

4. คนไทยไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
และหรืออาคารที่อยูอาศัย/
สิ่งกอสราง 

     

(1)  อาศัยบนที่ดินที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์กําลังไลร้ือ 

ปานกลาง 
2.24(.91) 

คอนขาง
นอย 

1.98(.80) 

คอนขาง
นอย 

1.88(.85) 

คอนขาง
นอย 

1.76(.82) 

คอนขาง
นอย 

1.95(.87) 
(2) เชาที่อยูอาศัยที่ไมสามารถตอรอง
คาเชาได 

ปานกลาง 
2.43(.93) 

คอนขาง
นอย 

2.14(.88) 

คอนขาง
นอย 

2.09(.94) 

คอนขาง
นอย 

1.96(.90) 

คอนขาง
นอย 

2.15(.93) 
5. คนไทยถูกคุมคามดวยวัตถุ

อันตรายและเหตุเดือดรอน
รําคาญจากบุคคลอ่ืนท่ีอยูบริเวณ
ขางเคียง 

     

(1) มีวตัถุอันตรายหรือสารพิษที่เสี่ยง
ตออุบัติภัย เชน แกส สารเคมี อยูใน
บริเวณใกลเคยีง 

ปานกลาง 
2.22(.91) 

คอนขาง
นอย 

2.00(.85) 

คอนขาง
นอย 

1.88(.89) 

คอนขาง
นอย 

1.87(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.98(.88) 

(2) มีแหลงกําเนิดเหตุรําคาญที่
รุนแรง/ไมรุนแรงแตตอเนื่อง เชน 
เสียง กล่ิน ความอุจาดตา 

ปานกลาง 
2.34(.93) 

คอนขาง
นอย 

2.09(.80) 

คอนขาง
นอย 

2.02(.92) 

คอนขาง
นอย 

1.97(.87) 

คอนขาง
นอย 

2.10(.91) 

(3) ถูกคุกคามจากผูมีอิทธิพล หรือ
กิจกรรมอบายมุข 

ปานกลาง 
2.30(.96) 

คอนขาง
นอย 

2.03(.84) 

คอนขาง
นอย 

1.98(.92) 

คอนขาง
นอย 

2.09(.91) 

คอนขาง
นอย 

2.11(.93) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

6. คนไทยขาดสาธารณูปโภค
พื้นฐานในการอยูอาศัย 

     

(1) ขาดน้ําสะอาดสําหรับบริโภคและ
อุปโภค 

ปานกลาง 
2.24(.97) 

คอนขาง
นอย 

2.20(.84) 

คอนขาง
นอย 

2.14(.96) 

ปานกลาง 
2.38(.91) 

ปานกลาง 
2.24(.94) 

(2) ขาดไฟฟาใชในที่อยูอาศยั คอนขาง
นอย 

1.91(.88) 

คอนขาง
นอย 

1.77(.72) 

คอนขาง
นอย 

1.69(.80) 

คอนขาง
นอย 

1.73(.85) 

คอนขาง
นอย 

1.77(.83) 
(3) ไมมีทางเขาออก (พื้นที่ตาบอด 
ถูกปดกั้นเสนทาง) 

คอนขาง
นอย 

1.94(.85) 

คอนขาง
นอย 

1.85(.78) 

คอนขาง
นอย 

1.77(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.79(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.83(.82) 
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  6)   การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานสิง่แวดลอม 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานสิ่งแวดลอม พบวา เกือบทุกตัวช้ีวดัมี
ความรุนแรงในระดับปานกลาง 12 ตัวช้ีวดั และ ระดับคอนขางนอย 2 ตัวช้ีวัด ไดแก การตัดไมหวงหาม 
และการจดุไฟเผาปา ดังตารางที่ 4-36 
 
ตารางที่ 4-36 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานสิง่แวดลอม 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยเปนผูกออันตรายหรือ
ความเสื่อมโทรมแกสิ่งแวดลอม 

     

(1) มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะทัว่ไป ปานกลาง 
2.71 (.99) 

ปานกลาง 
2.35 (.87) 

ปานกลาง 
2.43 (.99) 

ปานกลาง 
2.69 (.85) 

ปานกลาง 
2.57 (.95) 

(2) มีการใชสารเคมีอันตรายใน
ชีวิตประจําวันหรือในการประกอบ
อาชีพ 

ปานกลาง 
2.47 (.98) 

ปานกลาง 
2.25 (.86) 

ปานกลาง 
2.27 (.95) 

ปานกลาง 
2.50 (.83) 

ปานกลาง 
2.39 (.92) 

(3)  มีการตัดไมทําลายปาที่หวงหาม ปานกลาง 
2.23 (1.12) 

ปานกลาง 
2.24 (.90) 

คอนขาง
นอย 

2.09 (.99) 

คอนขาง
นอย 

2.11 (.95) 

คอนขาง
นอย 

2.16 (1.00) 
(4) มีการจดุไฟเผาปา  คอนขาง

นอย 
2.07 (1.01) 

คอนขาง
นอย 

2.18 (.89) 

คอนขาง
นอย 

2.07 (.97) 

คอนขาง
นอย 

1.97 (.93) 

คอนขาง
นอย 

2.06 (.96) 
(5) มีการใชสารเคมีการเกษตรจนเปน
อันตรายตอดนิ น้ํา  อากาศ 

ปานกลาง 
2.42 (1.05) 

ปานกลาง 
2.31 (.88) 

ปานกลาง 
2.36 (1.04) 

ปานกลาง 
2.34 (.84) 

ปานกลาง 
2.37 (.97) 

(6) มีการจับสตัวน้ําดวยอุปกรณที่
ทําลายพืชพันธุสัตวน้ํา และในที่หวง
หามหรือฤดูวางไข 

ปานกลาง 
2.27 (1.04) 

ปานกลาง 
2.24 (.87) 

ปานกลาง 
2.22 (1.03) 

ปานกลาง 
2.20 (.92) 

ปานกลาง 
2.23 (.98) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

2. นโยบายของรฐับาลดาน
สิ่งแวดลอม (บางเรื่อง) เปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

     

(1) ขาดนโยบาย มาตรการ ประหยดั
พลังงานอยางเปนผล 

ปานกลาง 
2.51 (.92) 

ปานกลาง 
2.27 (.81) 

ปานกลาง 
2.32 (.88) 

ปานกลาง 
2.61 (.94) 

ปานกลาง 
2.45 (.91) 

(2) ขาดการสงเสริม และ สนับสนุน
เร่ืองพลังงานทดแทน (เชนแกสโซ
ฮอร ไบโอดีเซล) 

ปานกลาง 
2.62 (.95) 

ปานกลาง 
2.43 (.90) 

ปานกลาง 
2.46 (.98) 

ปานกลาง 
2.75 (.95) 

ปานกลาง 
2.58 (.96) 

3. การจัดการภาครัฐและทองถิ่นยอ
หยอนในการปองกันและรักษา
ความปลอดภยัใหแกคนไทยใน
ดานสิง่แวดลอม 

     

(1) การจดัการเก็บและทําลายขยะ
ลาชาไมทันสมัยและไมไดมาตรฐาน 

ปานกลาง 
2.67 (.96) 

ปานกลาง 
2.41 (.90) 

ปานกลาง 
2.52 (1.37) 

ปานกลาง 
2.62 (.81) 

ปานกลาง 
2.58 (1.06) 

(2) มลพิษในอากาศเกินมาตรฐาน ปานกลาง 
2.67 (1.01) 

คอนขาง
นอย 

2.16 (.83) 

คอนขาง
นอย 

2.17 (.99) 

คอนขาง
นอย 

2.04 (.91) 

ปานกลาง 
2.27 (.98) 

(3) มลพิษทางน้ําเกินมาตรฐาน ปานกลาง 
2.61 (1.02) 

คอนขาง
นอย 

2.18 (.84) 

คอนขาง
นอย 

2.18 (.99) 

คอนขาง
นอย 

2.04 (.92) 

ปานกลาง 
2.25 (.99) 

(4) ไมสามารถจัดการกาก
อุตสาหกรรม/ขยะพษิอยางมี
ประสิทธิผล 

ปานกลาง 
2.66 (1.01) 

ปานกลาง 
2.32 (.89) 

ปานกลาง 
2.30 (1.06) 

ปานกลาง 
2.32 (.99) 

ปานกลาง 
2.41 (1.02) 

 
 
 
 

     



การศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย  4-92 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

4. การใชอิทธิพล /การเลือกปฏิบัติ 
การใชชองวางของกฎหมาย เพื่อ
ครอบครอง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     

(1) มีการใชอิทธิพลเอาเปรียบ
ประชาชนในเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากร 

ปานกลาง 
2.48 (.96) 

ปานกลาง 
2.28 (.91) 

ปานกลาง 
2.25 (1.02) 

ปานกลาง 
2.35 (.83) 

ปานกลาง 
2.35 (.94) 

(2) มีการอางสทิธิที่ทํากินในเขตปา
สงวน และพื้นที่สาธารณะ 

ปานกลาง 
2.37 (1.03) 

ปานกลาง 
2.29 (.91) 

คอนขาง
นอย 

2.14 (.97) 

ปานกลาง 
2.28 (.86) 

ปานกลาง 
2.26 (.95) 
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  7)   การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานครอบครัว 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานครอบครัว พบวา ทุกตัวช้ีวัดมีความ
รุนแรงในระดบัปานกลาง ดงัตารางที่ 4-37 
 
ตารางที่ 4-37 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานครอบครัว 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยขาดความพรอมในการ
สรางครอบครวัและวางแผนการ
ดําเนินชีวิตครอบครัว  

     

(1) การมีครอบครัวตั้งแตอายุนอย 
เรียนไมจบ หรืออาชีพไมมั่นคง 

ปานกลาง 
2.69 (.93) 

ปานกลาง 
2.44 (.83) 

ปานกลาง 
2.66 (.95) 

ปานกลาง 
2.64 (.79) 

ปานกลาง 
2.63 (.89) 

(2) การขาดการวางแผนครอบครัว 
(เชน การทิ้งลูก การทําแทง) 

ปานกลาง 
2.62 (1.00) 

ปานกลาง 
2.35 (.79) 

ปานกลาง 
2.57 (.96) 

ปานกลาง 
2.40 (.85) 

ปานกลาง 
2.50 (.93) 

(3) การขาดการวางแผนการดําเนิน
ชีวิตครอบครัว (เชนการมีบาน การ
เก็บเงินเพื่ออนาคตของลูก) 

ปานกลาง 
2.68 (.90) 

ปานกลาง 
2.47 (.86) 

ปานกลาง 
2.63 (.94) 

ปานกลาง 
2.61 (.77) 

ปานกลาง 
2.62 (.87) 

2. คนไทยขาดความเขาใจและการ
เรียนรูในบทบาทหนาท่ีเหมาะสม
ของสมาชิกครอบครัว 

     

(1) สมาชิกในครอบครัวใหเวลาแก
กันไมเพียงพอ 

ปานกลาง 
2.72 (.88) 

ปานกลาง 
2.35 (.83) 

ปานกลาง 
2.52 (.91) 

ปานกลาง 
2.54 (.79) 

ปานกลาง 
2.56 (.86) 

(2) เดก็ขาดการอบรมขัดเกลาจาก
ครอบครัวใหรูจักการพึ่งตนเอง มีวินัย
และเลือกสรรสิ่งดีใหชีวิต 

ปานกลาง 
2.71 (.86) 

ปานกลาง 
2.36 (.83) 

ปานกลาง 
2.50 (.91) 

ปานกลาง 
2.58 (.77) 

ปานกลาง 
2.56 (.85) 

(3) ปจจัยแวดลอมภายนอกดึงคนออก
จากครอบครัว (เชนพากันไปหางฯ) 

ปานกลาง 
2.81 (.91) 

ปานกลาง 
2.41 (.88) 

ปานกลาง 
2.66 (.97) 

ปานกลาง 
2.56 (.80) 

ปานกลาง 
2.64 (.90) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

3. เด็กไทยขาดแบบอยางการเปนพอ
แมท่ีดี 

     

(1)  ครอบครัวหัวหนาเดีย่ว 
(ครอบครัวที่มีแม/พอเพยีงคนเดียว
เล้ียงดูลูก) 

ปานกลาง 
2.54 (.86) 

ปานกลาง 
2.40 (.76) 

ปานกลาง 
2.35 (.82) 

ปานกลาง 
2.44 (.71) 

ปานกลาง 
2.43 (.80) 

(2) พอแมขาดความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที ่ 

ปานกลาง 
2.34 (.83) 

คอนขาง
นอย 

2.16 (.72) 

คอนขาง
นอย 

2.20 (.81) 

ปานกลาง 
2.31 (.71) 

ปานกลาง 
2.26 (.78) 

(3) พอแมขาดตัวอยางทีด่ีที่จะ
เลียนแบบ 

ปานกลาง 
2.39 (.81) 

ปานกลาง 
2.27 (.79) 

ปานกลาง 
2.31 (.84) 

ปานกลาง 
2.44 (.77) 

ปานกลาง 
2.37 (.81) 

4. ครอบครัวไทยขาดการสนบัสนุน
โดยระบบเครือญาติหรือเพื่อนบาน 

     

(1) ขาดลักษณะครอบครัวขยาย ปานกลาง 
2.42 (.81) 

ปานกลาง 
2.26 (.79) 

ปานกลาง 
2.30 (.88) 

ปานกลาง 
2.34 (.74) 

ปานกลาง 
2.34 (.81) 

(2) ระบบเครือญาติออนแอ ปานกลาง 
2.52 (.82) 

ปานกลาง 
2.35 (.83) 

ปานกลาง 
2.38 (.88) 

ปานกลาง 
2.32 (.82) 

ปานกลาง 
2.39 (.84) 

(3) ลักษณะอยูอาศัยแบบตวัใครตัว
มัน 

ปานกลาง 
2.69 (.94) 

ปานกลาง 
2.35 (.89) 

ปานกลาง 
2.46 (.99) 

ปานกลาง 
2.33 (.88) 

ปานกลาง 
2.47 (.94) 

5. คนไทยยงัเชื่อเร่ือง “ชายเปนใหญ”      

(1) การอางสทิธิการจัดการปญหา
ครอบครัวดวยวิธีรุนแรง 

ปานกลาง 
2.40 (.89) 

ปานกลาง 
2.24 (.84) 

ปานกลาง 
2.22 (.92) 

ปานกลาง 
2.23 (.73) 

ปานกลาง 
2.27 (.85) 

(2) การบังคับใชกฎหมายครอบครัว
ไมเด็ดขาด 

ปานกลาง 
2.50 (.90) 

ปานกลาง 
2.24 (.82) 

ปานกลาง 
2.35 (.98) 

ปานกลาง 
2.32 (.74) 

ปานกลาง 
2.37 (.88) 

(3) การอางสทิธิมีเพศสัมพันธนอก
สมรสของชายไทย 

ปานกลาง 
2.61 (.94) 

ปานกลาง 
2.34 (.88) 

ปานกลาง 
2.34 (1.00) 

ปานกลาง 
2.29 (.90) 

ปานกลาง 
2.40 (.95) 

6. ครอบครัวไทยไมสมบูรณ      

(1)  ขาดความพรอมหนา (คนใน
ครอบครัวกระจัดกระจาย) 

ปานกลาง 
2.64 (.93) 

ปานกลาง 
2.43 (.82) 

ปานกลาง 
2.52 (.94) 

ปานกลาง 
2.43 (.79) 

ปานกลาง 
2.52 (.88) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(2) ขาดความสัมพันธที่ดีมีการ
ทะเลาะเบาะแวง 

ปานกลาง 
2.53 (.84) 

ปานกลาง 
2.24 (.75) 

ปานกลาง 
2.44 (.88) 

ปานกลาง 
2.36 (.71) 

ปานกลาง 
2.41 (.81) 

(3) ขาดอาชีพและรายไดที่มัน่คง ปานกลาง 
2.69 (.95) 

ปานกลาง 
2.61 (.89) 

ปานกลาง 
2.73 (.97) 

ปานกลาง 
2.48 (.77) 

ปานกลาง 
2.63 (.90) 

7. ครอบครัวไทยลมเหลวในการ
อบรมสั่งสอนลูกหลาน 

     

(1) เดก็ชวยตนเองไมได (ผูปกครอง
ขาดเวลา ขาดการเอาใจใส อบรม 
แนะนําสั่งสอน จนเด็กชวยตัวเองหรือ
ดูแลตัวเองไมได)  

ปานกลาง 
2.63 (.92) 

ปานกลาง 
2.36 (.85) 

ปานกลาง 
2.35 (.96) 

ปานกลาง 
2.44 (.81) 

ปานกลาง 
2.45 (.90) 

(2) เดก็เหลิง/ลืมตัว/ไมรูดีรูช่ัว 
(ผูปกครองตามใจ ปกปองในทางที่
ผิด) 

ปานกลาง 
2.79 (.96) 

ปานกลาง 
2.49 (.86) 

ปานกลาง 
2.63 (.99) 

ปานกลาง 
2.59 (.77) 

ปานกลาง 
2.64 (.91) 

(3) เดก็ประพฤติผิด  (หรือกระทําผิด
กฎหมาย) 

ปานกลาง 
2.69 (.94) 

ปานกลาง 
2.43 (.79) 

ปานกลาง 
2.56 (.98) 

ปานกลาง 
2.55 (.80) 

ปานกลาง 
2.57 (.90) 
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  8)  การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานชุมชน 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานชุมชน พบวา ทุกตัวช้ีวัดมีความ
รุนแรงในระดบัปานกลาง 14 ตัวช้ีวดั ดังตารางที่ 4-38 
 
ตารางที่ 4-38 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานชุมชน 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. ชุมชนไทยเสื่อมสลายเพราะขาด
การถายทอดทางวัฒนธรรม 
คุณธรรม และ เอกลักษณ 

     

(1) คนหนุมสาวยายออกนอกถิ่น ปานกลาง 
2.77 (.98) 

ปานกลาง 
2.51 (.90) 

คอนขางมาก 
2.94 (.96) 

ปานกลาง 
2.66 (.83) 

ปานกลาง 
2.76 (.93) 

(2) คนไทยมีวฒันธรรมวัตถุนิยม/ทุน
นิยม (ชมชอบวัตถุ เคารพคนมีเงิน) 

คอนขางมาก 
3.02 (.91) 

ปานกลาง 
2.66 (.94) 

คอนขางมาก 
2.91 (.99) 

ปานกลาง 
2.80 (.82) 

คอนขางมาก 
2.88 (.92) 

(3) ขาดความสามารถในการดํารง
รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ
ทองถ่ิน 

ปานกลาง 
2.76 (.92) 

ปานกลาง 
2.48 (.90) 

ปานกลาง 
2.65 (.95) 

ปานกลาง 
2.55 (.77) 

ปานกลาง 
2.63 (.89) 

(4) การเพิ่มขึน้ของชุมชนใหมขาด
การเชื่อมโยงกบัวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ปานกลาง 
2.69 (.88) 

ปานกลาง 
2.51 (.86) 

ปานกลาง 
2.59 (.93) 

ปานกลาง 
2.50 (.73) 

ปานกลาง 
2.58 (.86) 

(5) ขาดการเรยีนรู สืบทอด
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ปานกลาง 
2.75 (.97) 

ปานกลาง 
2.51 (.90) 

ปานกลาง 
2.64 (.97) 

ปานกลาง 
2.57 (.80) 

ปานกลาง 
2.63 (.92) 

2. ชุมชนไทยไมปกปองทุนทาง
สังคม  

     

(1) ขาดกฎหมายรับรองสิทธิและ
ควบคุมการใชประโยชนของ
ทรัพยากร 

ปานกลาง 
2.68 (.90) 

ปานกลาง 
2.52 (.88) 

ปานกลาง 
2.46 (.94) 

ปานกลาง 
2.52 (.83) 

ปานกลาง 
2.55 (.89) 

(2) นโยบายของรัฐบาลบางเรื่อง
กระทบทุนทางสังคมทองถ่ิน  
 

ปานกลาง 
2.68 (.91) 

ปานกลาง 
2.39 (.86) 

ปานกลาง 
2.48 (.92) 

ปานกลาง 
2.53 (.73) 

ปานกลาง 
2.54 (.86) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(3) ส่ือเพื่อธุรกิจทําลายวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

ปานกลาง 
2.44 (.90) 

ปานกลาง 
2.28 (.86) 

ปานกลาง 
2.30 (.94) 

ปานกลาง 
2.43 (.83) 

ปานกลาง 
2.38 (.89) 

(4) ผูนําทองถ่ินไมใหความสําคัญ
ของทุนทางสังคม (เชน การไมยึดถือ
วัฒนธรรมดีงาม การละเลยตอการ
ชวยกันในสังคม) 

ปานกลาง 
2.50 (.85) 

ปานกลาง 
2.34 (.87) 

ปานกลาง 
2.29 (.94) 

ปานกลาง 
2.42 (.77) 

ปานกลาง 
2.39 (.86) 

(5) คนไทยขาดการปกปองทุนทาง
สังคม 

ปานกลาง 
2.66 (.88) 

ปานกลาง 
2.44 (.84) 

ปานกลาง 
2.43 (.91) 

ปานกลาง 
2.54 (.76) 

ปานกลาง 
2.53 (.85) 

3. ภาคประชาสงัคมขาดความ
เขมแข็ง 

     

(1) ความเขมแข็งของประชาชนถูก
ทําลายจากการเมืองระดับชาติทั้ง
ทางตรงและทางออม 

ปานกลาง 
2.69 (.96) 

ปานกลาง 
2.38 (.92) 

ปานกลาง 
2.48 (.97) 

ปานกลาง 
2.61 (.85) 

ปานกลาง 
2.56 (.93) 

(2) ความเขมแข็งของประชาชนถูก
ทําลายจากภาครัฐทั้งทางตรง/
ทางออม 

ปานกลาง 
2.61 (.94) 

ปานกลาง 
2.36 (.91) 

ปานกลาง 
2.45 (.92) 

ปานกลาง 
2.58 (.84) 

ปานกลาง 
2.52 (.90) 

(3) ประชาชนถูกครอบงําและทําลาย
เอกลักษณ , อัตตลักษณ, ประเพณ,ี 
วัฒนธรรม, ศาสนา ฯลฯ 

ปานกลาง 
2.62 (.92) 

ปานกลาง 
2.33 (.91) 

ปานกลาง 
2.36 (.93) 

ปานกลาง 
2.53 (.85) 

ปานกลาง 
2.47 (.91) 

(4) ชุมชนไทยขาดสํานึกพึ่งตนเอง ปานกลาง 
2.75 (.93) 

ปานกลาง 
2.55 (.98) 

ปานกลาง 
2.65 (1.00) 

ปานกลาง 
2.71 (.86) 

ปานกลาง 
2.68 (.94) 
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  9)  การประเมินระดับความรุนแรงในพื้นท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานเศรษฐกิจ 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานเศรษฐกิจ พบวา เกือบทุกตัวช้ีวดัมี
ความรุนแรงในระดับปานกลาง 9 ตัวช้ีวัด ดังตารางที่ 4-39 
 
ตารางที่ 4-39 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานเศรษฐกิจ 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยขาดการถือครองปจจัย
การผลิตเปนเหตุใหขาด
ความสามารถและเสียเปรียบ 

     

(1)  ขาดความมั่นคงในทรัพยสิน
และปจจยัการผลิต 

ปานกลาง 
2.63(.90) 

ปานกลาง 
2.44(.91) 

ปานกลาง 
2.58(.98) 

ปานกลาง 
2.63(.83) 

ปานกลาง 
2.59(.91) 

2. คนไทยบริโภคเกิน
ความสามารถทางดานเศรษฐกิจ
ของตน (รายไดนอยกวา
รายจาย) 

     

(1) ไมสามารถพึ่งตนเองในการ
ประกอบอาชพีได 

ปานกลาง 
2.57(.89) 

ปานกลาง 
2.44(.82) 

ปานกลาง 
2.52(.98) 

ปานกลาง 
2.43(.84) 

ปานกลาง 
2.50(.90) 

(2) มีหนี้สินเกนิขีดความสามารถใน
การชําระคืน 

คอนขางมาก 
2.93(1.31) 

ปานกลาง 
2.62(.98) 

คอนขางมาก 
2.84(1.05) 

ปานกลาง 
2.73(.90) 

ปานกลาง 
2.80(1.08) 

3. การจําแนกแจกจายผลผลิตและ
รายไดขาดความเปนธรรม 

     

(1) ขาดการกระจายรายได ปานกลาง 
2.79(.91) 

ปานกลาง 
2.54(.88) 

ปานกลาง 
2.70(.95) 

ปานกลาง 
2.67(.77) 

ปานกลาง 
2.69(.88) 

(2) มีการผูกขาดทางการผลิต และ 
การตลาด 

คอนขางมาก 
2.81(.95) 

ปานกลาง 
2.65(.91) 

ปานกลาง 
2.67(.99) 

ปานกลาง 
2.67(.84) 

ปานกลาง 
2.71(.93) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

4. คนไทยขาดโอกาส ถูกกีดกัน 
และเสียประโยชนจากการ
ลงทุน/ประกอบอาชีพ/การออม 

     

(1) มีการผูกขาดดานการลงทุน ปานกลาง 
2.65(.98) 

ปานกลาง 
2.52(.92) 

ปานกลาง 
2.54(1.02) 

ปานกลาง 
2.59(.87) 

ปานกลาง 
2.58(.96) 

(2) มีการกดีกนัดานการลงทุน ปานกลาง 
2.63(.94) 

ปานกลาง 
2.41(.88) 

ปานกลาง 
2.42(1.01) 

ปานกลาง 
2.48(.88) 

ปานกลาง 
2.49(.94) 

(3) ขาดการตอรองดานราคาปจจัย
การผลิตและผลผลิต 

ปานกลาง 
2.76(.90) 

ปานกลาง 
2.67(.93) 

ปานกลาง 
2.68(.99) 

คอนขางมาก 
2.86(.88) 

ปานกลาง 
2.75(.93) 

(4) ขาดการออมและประโยชนจาก
การออมระยะยาว 

คอนขางมาก 
2.85(.89) 

ปานกลาง 
2.63(.93) 

ปานกลาง 
2.72(1.03) 

ปานกลาง 
2.79(.85) 

ปานกลาง 
2.76(.93) 
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  10)  การประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคง
ของมนุษยดานการเมืองการปกครอง 
  จากการประเมนิความรุนแรงของปรากฏการณดานการเมอืงการปกครอง พบวา เกอืบ
ทุกตัวช้ีวัดมีความรุนแรงในระดับปานกลาง 17 ตัวช้ีวัด และ ระดับคอนขางคอนขางนอย 3 ตัวช้ีวดั ไดแก 
การขาดโอกาสที่เปนจริงในการเลือกตั้ง การขาดโอกาสรวมกลุมปกปองผลประโยชนของตนเอง และ 
การพบการอุมฆาอยางไมเปนธรรมโดยเจาหนาที่ของรฐั ดังตารางที่ 4-40 
 
ตารางที่ 4-40 แสดงการประเมินระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยความมั่นคงของ
มนุษยดานการเมืองการปกครอง 

ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

1. คนไทยขาดสทิธิเสรีภาพ
พื้นฐานทางการเมือง 

     

(1)  ขาดโอกาสที่เปนจริงในการ
เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง  (เชน
ถูกยึดบัตรประชาชน ถูกบังคับให
เลือก ถูกบังคับไมใหสมัคร) 

คอนขาง
นอย 

1.67(.78) 

นอย
1.54(.75) 

นอย
1.57(.75) 

คอนขาง
นอย 

1.67(.79) 

คอนขาง
นอย 

1.62(.77) 

(2) ขาดโอกาสที่เปนจริงในการ
รวมกลุมปกปองผลประโยชนของ
ตนเอง ชุมชน และ สาธารณะ 

คอนขาง
นอย 

2.18(.92) 

คอนขาง
นอย 

1.92(.81) 

คอนขาง
นอย 

1.92(.88) 

คอนขาง
นอย 

2.17(.87) 

คอนขาง
นอย 

2.06(.89) 

2. นักการเมืองไทยไดอํานาจโดย
ไมชอบธรรม 

     

(1) ใชอิทธิพลทางการเงินซือ้เสียง
เลือกตั้ง 

ปานกลาง 
2.69(1.06) 

ปานกลาง 
2.29(.89) 

ปานกลาง 
2.65(1.04) 

ปานกลาง 
2.59(.88) 

ปานกลาง 
2.60(.99) 

(2) ใชอิทธิพลหรือวิธีการเพื่อไดอํานาจ
ทางการเมือง (ฐานคะแนนเสียง/จัดตั้งลาก
พา) 

ปานกลาง 
2.55(.99) 

ปานกลาง 
2.24(.91) 

ปานกลาง 
2.47(1.02) 

ปานกลาง 
2.47(.89) 

ปานกลาง 
2.46(.97) 

(3) ใชองคกรอิสระทางการเมืองเปน
เครื่องมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

ปานกลาง 
2.50(.97) 

ปานกลาง 
2.24(.80) 

ปานกลาง 
2.29(.96) 

ปานกลาง 
2.29(.77) 

ปานกลาง 
2.34(.90) 

(4) ใชกลไก/เจาหนาที่รัฐเปน
เครื่องมือเพื่อไดมาซึ่งอํานาจ 

ปานกลาง 
2.57(.98) 

คอนขาง
นอย 

2.15(.86) 

ปานกลาง 
2.34(.98) 

ปานกลาง 
2.32(.79) 

ปานกลาง 
2.37(.92) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

(5) ใชการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินเปนเครื่องมือเพื่อไดมาซึ่ง
อํานาจ 

ปานกลาง 
2.65(1.01) 

ปานกลาง 
2.37(.94) 

ปานกลาง 
2.46(1.03) 

ปานกลาง 
2.45(.86) 

ปานกลาง 
2.49(.97) 

3. พรรคการเมืองไทยโดยรวมขาด
ความพรอม/บทบาทและการ
พัฒนาใหเปนสถาบันทาง
การเมืองท่ีเขมแข็ง 

     

(1) ขาดพรรคการเมืองที่คานอํานาจ
หรือถวงดุลอํานาจ 

ปานกลาง 
2.69(.98) 

ปานกลาง 
2.47(.99) 

ปานกลาง 
2.42(1.02) 

ปานกลาง 
2.59(.89) 

ปานกลาง 
2.55(.97) 

(2) มีการสมยอมระหวางพรรค
การเมือง 

ปานกลาง 
2.68(.98) 

ปานกลาง 
2.44(.94) 

ปานกลาง 
2.40(1.02) 

ปานกลาง 
2.47(.89) 

ปานกลาง 
2.50(.97) 

(3) มีกลุมทุนผูกขาดอํานาจทางการ
เมือง 

ปานกลาง 
2.77(1.01) 

ปานกลาง 
2.55(1.00) 

ปานกลาง 
2.48(1.08) 

ปานกลาง 
2.65(.92) 

ปานกลาง 
2.62(1.01) 

4. กลไกการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐลมเหลว 

     

(1) ขาดระบบรับฟงปญหาหรือความ
คิดเห็นของประชาชน 

ปานกลาง 
2.76(.94) 

ปานกลาง 
2.40(.88) 

ปานกลาง 
2.43(1.01) 

ปานกลาง 
2.66(.85) 

ปานกลาง 
2.58(.94) 

(2) องคการอสิระตามรัฐธรรมนูญ
ไมไดทําหนาที่อยางถูกตอง/เปน
ธรรม 

ปานกลาง 
2.65(.89) 

ปานกลาง 
2.35(.80) 

ปานกลาง 
2.45(.98) 

ปานกลาง 
2.56(.80) 

ปานกลาง 
2.52(.89) 

(3) ส่ือมวลชนถูกแทรกแซง ในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หรือเปน
เครื่องมือของรัฐ 

ปานกลาง 
2.66(.96) 

ปานกลาง 
2.32(.82) 

ปานกลาง 
2.40(.95) 

ปานกลาง 
2.64(.86) 

ปานกลาง 
2.53(.92) 

(4) ภาคประชาชนถูกแทรกแซง 
คุกคามในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ 

ปานกลาง 
2.67(.94) 

ปานกลาง 
2.32(.87) 

ปานกลาง 
2.41(.95) 

ปานกลาง 
2.65(.84) 

ปานกลาง 
2.54(.91) 
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ระดับความรุนแรงในพื้นที่รายภาค , คาเฉลี่ย (S.D) ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดยอย 
กลาง เหนือ อีสาน ใต ภาพรวม 

5. กลไกของรัฐคกุคาม ทําราย
หรือไมสามารถคุมครองความ
ปลอดภยัในชวิีต จิตใจ  และ 
ทรัพยสิน 

     

(1) มีกรณีการทําราย อุมฆา อยางไม
เปนธรรม โดยเจาหนาที่รัฐ 

ปานกลาง 
2.27(1.07) 

คอนขาง
นอย 

2.02(.95) 

คอนขาง
นอย 

1.95(1.01) 

ปานกลาง 
2.24(1.09) 

คอนขาง
นอย 

2.13(1.05) 
(2) มีกรณีการทําราย อุมฆา โดย
กลไกรัฐไมสามารถคุมครองได 

ปานกลาง 
2.45(1.11) 

คอนขาง
นอย 

2.17(1.01) 

คอนขาง
นอย 

2.08(1.07) 

ปานกลาง 
2.48(1.11) 

ปานกลาง 
2.31(1.10) 

6. การเมืองระดับทองถิ่นไมไดรับการ
กระจายอํานาจอยางแทจริงตาม
รัฐธรรมนูญ 

     

(1)  ราชการสวนกลางหวงอาํนาจจน
ทองถ่ินขาดบทบาทและอิสระใน
การดําเนนิงาน 

ปานกลาง 
2.40(.89) 

คอนขาง
นอย 

2.14(.83) 

คอนขาง
นอย 

2.17(.92) 

ปานกลาง 
2.56.82) 

ปานกลาง 
2.34 (.89) 

(2) ทองถ่ินไมใหโอกาสมีสวนรวม
ทําใหประชาชนเสียประโยชน 

ปานกลาง 
2.54(.90) 

ปานกลาง 
2.22 (.90) 

คอนขาง
นอย 

2.20(.91) 

ปานกลาง 
2.49(.85) 

ปานกลาง 
2.38(.90) 

7. คนไทยสูญเสียประโยชนจาก
การคอรรัปชั่นในทุกระดับ 

     

(1) มีการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ปานกลาง 
2.79(.97) 

ปานกลาง 
2.45(1.03) 

ปานกลาง 
2.59(1.01) 

คอนขางมาก 
2.88(.88) 

ปานกลาง 
2.71(.98) 

(2) กลไกรัฐ หนวยงานราชการกลาง 
ภูมิภาค ทองถ่ินมีการคอรรัปชัน
อยางกวางขวาง 

คอนขางมาก 
2.82(.96) 

ปานกลาง 
2.51(1.03) 

ปานกลาง 
2.71(1.05) 

คอนขางมาก 
2.89(.91) 

ปานกลาง 
2.77 (.99) 
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 4.3.6 การประเมินประเภทตวัชี้วัดและมาตรฐานรายตัวชีวั้ด 
  เพื่อใหตวัช้ีวัดแตละตวัมีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบกับสภาพที่เปนอยูจริงใน
สภาพปจจุบนัได ในขัน้นี้จึงไดกําหนดประเภทของตวัช้ีวัดและมาตรฐาน ดังนี ้
 4.3.6.1 การกําหนดประเภทตัวชี้วัด 
  เพื่อใหสามารถแยกประเภทตัวช้ีวดัในกรอบมาตรฐานนี้ไดชัดเจน จงึใชมิติดานปจจัย
ภายนอก (External Jactor) หรือภาวะปจจัยและปจจยัภายในตน (Internal Jactor) หรืออัตตปจจยั 
ประกอบกับมติิเชิงระบบ ซ่ึงแยกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ปจจัยนาํเขา (Input)  2) กระบวนการ (Process)  
และ 3) ผลผลิต / ผลลัพธ (Output) โดยนํามิติทั้งสองนี้แสดงรวมกัน ตวัอยางเชน 
  ภ 2  หมายถึง  ตัวช้ีวดันั้นเปนภาวะปจจัยทีเ่ปนกระบวนการ 
  อ 3  หมายถึง  ตัวช้ีวดันั้นเปนอัตตปจจยัที่เปนผลผลิตหรือผลลัพธ เปนตน 
 4.3.6.2 การกําหนดมาตรฐาน 
  ไดกําหนดระดับมาตรฐานไว 2 ระดับ คือ 
  1) ระดับมาตรฐานขั้นต่ํา (Minimum Standard) หมายถึง มาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ
เบื้องตนที่ยอมรับได สําหรับกําหนดเปนระดับความมั่นคงของมนุษย สําหรับสังคมไทย 
  2) ระดับมาตรฐานเทียบชัน้ (Benchmark) หมายถึง ระดับมาตรฐานที่ควรจะใชเปน
เกณฑเทียบเพือ่พัฒนาจากมาตรฐานขั้นต่ําไปสูมาตรฐานระดับนี้ตอไป ภายในเวลาหรือเงื่อนไขทีก่ําหนด 
ดังตารางขางลางนี้ 
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บทที่ 5 
ขอเสนอกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 

 
  กระบวนการสรางและพัฒนากรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษย มี
หลายขั้นตอน  ซ่ึงในเบื้องตนสามารถสรุปแหลงขอมูลไดวามีที่มาจาก 4 แหลงใหญคือ 1) ขอมูล
จากเอกสารทั้งแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวิจยัทั้งในและตางประเทศ 2) ความคิดเหน็จากผูเกีย่วของ
ซ่ึงไดจากการระดมความคดิจากตัวแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ภาคเอกชน และภาคประชาชนจาก
ภูมิภาคตาง ๆ ในประเดน็ตาง ๆ เกีย่วกับความมัน่คงมนุษย ครอบคลุมถึงกรอบมาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย และ 3) การสํารวจความคิดเหน็ของประชาชน เกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญและความรุนแรงของตัวช้ีวดัแตละตัว และ 4) การระดมความเห็นตอรางกรอบ
มาตรฐานและตัวช้ีวดัจากเวทีผูเกี่ยวของ จนทายที่สุด ไดกรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัที่ประกอบดวย 
11 องคประกอบ 35 ดัชนี 70 ตัวช้ีวดั ดังปรากฏในตารางที่ 5.1 ถึง 5.11 
  เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกนัในการนํากรอบมาตรฐานนี้ไปใช จึงกําหนดคาํนยิาม
สําหรับกรอบมาตรฐานชุดนี ้ไวดังนี ้
  1) กรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษย หมายถึง เกณฑ (Criteria) ที่
เปนขอกําหนดระดับความมัน่คงของคนไทยทุกองคประกอบในภาพรวม ซ่ึงแสดงเปนดัชนแีละ
ตัวช้ีวดั โดยแตละตัวช้ีวัดไดกําหนดมาตรฐาน พรอมหนวยนับกํากับไว 
  2) องคประกอบ (Component) หมายถึงจํานวนดานของเกณฑทีใ่ชวัดความมั่นคง
ของมนุษย ในที่นี้ประกอบดวย 11 องคประกอบ 
  3) ดัชนี (Index) หมายถึง องคประกอบยอยในแตละองคประกอบ ซ่ึงทําให
มองเห็นแงมุมตาง ๆ ในรายองคประกอบไดครอบคลุม 
  4) ตัวช้ีวัด (Indicator) หมายถึง ส่ิงที่กําหนดขึ้นเพื่ออธิบายหรือสะทอน
สภาพการณของประเด็นรูปธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย ซ่ึงอาจจะเปลีย่นแปลงไปไดตาม
เวลาและสถานการณของสงัคม 
  5) มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับของคาตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น จากขอตกลง
รวมของหนวยงานที่รับผิดชอบหรือของสังคม โดยอาจกําหนดเปนระดับตาง ๆ เชน มาตรฐานขัน้
ต่ํา (Minimum Standard) และมาตรฐานขั้นสูง (Maximum Standard)   เปนตน  มาตรฐานนี้จึงอาจ
ปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสมเมื่อเวลา สภาพแวดลอม หรือสถานการณของสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
  ทั้งนี้ในสวนของการเรียงลําดับหมายเลขตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ไดทําการ
นับแบบตอเนือ่ง จากตัวช้ีวัดที่ 1– 70  
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5.1 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ   
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพประกอบดวย 4 ดัชนี 10 ตัวช้ีวดั ซ่ึงมี
ความสําคัญดังนี้  ดัชนีที่ 1 คนไทยมีนิสัยสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสม  ดัชนีที ่ 2 คนไทยมีนิสยั
ปองกันการเจบ็ปวยท่ีปองกนัได ดัชนีที่ 3 คนไทยไดรับการรักษาเมื่อเจ็บปวย และฟนฟูเม่ือหายปวย
ถาจําเปน และ ดัชนีที่ 4 คนไทยปลอดจากการคุกคามดานสุขภาพ  ดังที่ไดสรุปไวในตารางที่ 5-1 
 
ตารางที่ 5-1 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานสขุภาพ 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยมีนิสัยสรางเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม 

1. อัตราผูไมออกกําลังกายเปนประจํา รอยละ 5   

 2.อัตราผูขาดการฝกจิตใจใหสะอาดผองแผวเปนนิจ รอยละ20  
2.คนไทยมีนิสัยปองกันการ
เจ็บปวยท่ีปองกันได 

3. อัตราผูไมไดรับวัคซีนปองกันโรคที่ปองกันได รอยละ 5  

 4. อัตราผูติดเชื้อเอดส (HIV) และโรคติดตอรายแรง 3 / หมื่น 
3.คนไทยไดรับการรักษาเมื่อ
เจ็บปวย และฟนฟูเม่ือหาย
ปวยถาจําเปน 

5. อัตราผูปวยที่ไมสามารถเขาถึงสถานพยาบาลที่มี
มาตรฐานภายใน 40 นาท ี

รอยละ 5  

 6. อัตราผูไมสามารถเขาถึงระบบประกนัสุขภาพ รอยละ 5  
4.คนไทยปลอดจากการ
คุกคามดานสุขภาพ 

7. อัตราผูสูบบุหร่ี ชายรอยละ 20  
หญิงรอยละ3  

 8. อัตราผูติดสุราเรื้อรัง ชายรอยละ3  
หญิงรอยละ 1  

 9. อัตราผูติดสารเสพติด ชายรอยละ 2 
หญิงรอยละ 1 

 10. อัตราผูพยายามฆาตัวตาย 5  /  แสน 
 5.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 อัตราผูไมออกกําลังกายเปนประจํา 
  1) ความสําคัญของการออกกําลังกายเปนประจํา  ถือเปนสิ่งบงชี้ความแข็งแรงหรือ
ออนแอของสิ่งมีชีวิตทุกชนดิ รวมถึงมนุษยดวย ตราบใดที่มนุษยยังคงออกกําลังกายอยางถูกตอง ใน
เวลาที่เหมาะสม จะนํามาซึ่งความแข็งแรงและปราศจากคุกคามของโรคภัยหลายชนิด ในทาง
กลับกันหากมนุษยไมไดออกกําลังกายเลยจะนําสูความไมมั่นคงทางสุขภาพ เนื่องจาก มีภาวะเสีย่ง
ตอการมีโรคภัยหลายชนิดคกุคามเชน โรคอวน โรคไขมันในเสนเลอืดอุดตัน กลามเนื้อหวัใจไม
แข็งแรง  
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  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82  ระบุวา “รัฐจะตองจดัและสงเสริมการสาธารณสุขให
ประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร ที่แถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ ๒6 กุมภาพันธ 2544 
หมวด ที่ 10 นโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  ระบุวา “รัฐบาลจะพัฒนาคน ใหสมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา รวมทัง้เสริมสรางสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน เพือ่ใหประเทศไทย เปนสังคม
คุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมที่สมดุล” 
  3) วิธีเก็บขอมูล สามารถเก็บขอมูลไดทัง้ ปฐมภูมแิละทุติยภูมิ ซ่ึงผูที่รับผิดชอบ
ขอมูลหลักปจจุบันคือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  4) แหลงอางอิง ใชการอางอิงปริมาณการออกกําลังกายที่เหมาะสมของกระทรวง
สาธารณสุข ที่กําหนดใหออกกําลังกายอยางนอยวนัละ 30 นาที 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของกระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การติดตาม
ขาวสาร  และ การประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางคนทีไ่มออกกําลัง
กายเลยตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 5 

  
 5.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 2  อัตราผูขาดการฝกจิตใจใหสะอาดผองแผวเปนนิจ 
  1) ความสําคัญของการทําจิตใจใหสะอาดผองแผวอยูเสมอ ถือเปนสวนหนึ่งของ
การมีสุขภาพจติที่ดี เมื่อสุขภาพจิตดยีอมทําใหสุขภาพกายดีตามไปดวย ในทางกลับกนัหากมนุษยมี
จิตใจขุนมวั จะกอใหเกิดความไมมั่นคงดานสุขภาพหลายประการเชน เกิดภาวะความเครียด เกดิ
โรคนอนไมหลับทําใหรางกายพักผอนไมเพียงพอ หรือ หากแสดงอาการโกรธที่รุนแรงมากขึ้นอาจ
นําไปสูการทํารายรางกายผูอ่ืนซึ่งถือวาเปนคดีอาญาที่ไมอาจยอมความกันได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในหมวด ที ่
10 (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมูล สามารถเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลตรง โดยถามถึง
จํานวนการโกรธเฉลี่ยตอสัปดาห 
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงที่ชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนหนาที่ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูขาดการฝกจิตใจ
ใหสะอาดผองแผวเปนนิจ ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 20 

 
 5.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 อัตราผูไมไดรับวัคซีนปองกันโรคที่ปองกันได 
  1) ความสําคัญ การไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคที่ปองกันไดถือเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบปองกัน ในปจจบุันมีการฉีดวคัซีนหลายชนดิใหเด็กทารกเชน โปลิโอ โรคไขทรพิษ 
ฝดาษ อีสุกอีใส เปนตน ในกรณีที่ขาดการฉีดวัคซนียอมทําใหเดก็ขาดความมัน่คงดานสุขภาพ
เนื่องจากอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการไดรับเชื้อหรือ เปนโรคดังกลาว  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในหมวด 
ที่ 10.1(3) ระบุวา “จัดระบบการปองกนัและขจดัโรคติดตออันตราย การปองกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย การควบคุมการเพิม่จํานวนผูปวยโรคเอดสและดูแลผูปวยโรคเอดสอยางเหมาะสม พรอม
กับสนับสนุนการสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ เรงรัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ การ
กีฬา และสนับสนุนใหเกิดองคกรเครือขายควบคุมปองกนัโรคในทุกระดับ” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ใชขอมูลทุติยภูมิโดยบันทกึการใหวัคซนีในเด็ก 
  4) แหลงอางองิ กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป และการ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูไมไดรับวัคซีน
ปองกันโรคที่ปองกันไดตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 5  
 

5.1.4 ตัวชี้วัดท่ี 4 อัตราผูตดิเชื้อเอดส (HIV) และโรคติดตอรายแรง 
  1) ความสําคัญของการติดเชื้อเอดสและโรคติดตอรายแรง  เปนเรื่องของการทําให
ตนเองไมอยูในภาวะเสีย่งของการติดโรคติดตอ เชน ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธที่ไมมั่นใจในคูของตนมี
การปองกันตวัโดยการใชถุงยางอนามัย เพือ่ปองกันการตดิเชื้อเอดสเปนตน ในทางกลับกันหากไมมี
พฤติกรรมปองกันโรคติดตอจนเปนนิสัย ยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงดานสุขภาพ เชนการมี
เพศสัมพันธกบัผูที่มีเชื้อเอดสเพียงครั้งเดียวยอมตดิเชื้อและไมมีทางรักษาใหหายขาดได 
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  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในหมวด 
ที่ 10.1(3) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ใชขอมูลทุติยภูมิจากการจาํนวนผูตดิเชื้อเอดส 
  4) แหลงอางองิ กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  การจัดบริการดานสวัสดิการ
และสงเคราะหกลุมเปาหมาย และ การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง อัตราผูตดิเชื้อเอดส 
(HIV) และโรคติดตอรายแรง  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมื่นละ 3 ราย 

 
 
 5.1.5 ตัวชี้วัดท่ี 5 อัตราผูปวยท่ีไมสามารถเขาถึงสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานภายใน 40 
นาที 
  1) ความสําคัญ ของการมีสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานและสามารถเขาถึงบริการ
ไดภายในเวลาที่กําหนดถือเปนสิ่งสําคัญในการชวยชีวิตผูปวย หรือผูประสบอุบัติเหตุ  ในกรณทีี่ผู
ประสบอันตรายไมสามารถไปยังสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานในเวลาอันเร็วพอควร ยอมขาดความ
มั่นคงตอสุขภาพ เชน อาจพิการ สูญเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลไมสามารถ
ชวยชีวติได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในหมวด 
ที่ 10.1(2)  ระบุวา “สงเสริมการผลิต พัฒนา และกระจายกําลังคนและสถานบริการดานสุขภาพใหมี
จํานวนและคณุภาพเพียงพอกับความตองการของประเทศ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการจัดระบบ
ความรูและสรางมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกอื่น ๆ และสมุนไพร เพื่อ
นําไปใชในระบบบริการสุขภาพอยางมคีณุภาพและปลอดภัย” 
  3) วิธีเก็บขอมูล การพิจารณาระยะทางจากพื้นที่ตาง ๆ ที่ไปถึงโรงพยาบาลวามี
ระยะทางกี่กิโลเมตร และคํานวณดวยการนับระยะทางไปกลับจากโรงพยาบาลหารดวยความเร็ว
เฉลี่ย 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
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  4) แหลงอางอิง เร่ืองสามารถเขาถึงสถานพยาบาลในเวลาที่กําหนดยงัไมมีแหลง
อางอิงที่ชัดเจน สวนสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานมีแหลงอางอิงคือ กระทรวงสาธารณสุข และ 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป และ การ
ประสานงานขอมลูกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูปวยที่ไมสามารถ
เขาถึงสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานภายใน 40 นาที ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 5  
 
 5.1.6 ตัวชี้วัดท่ี 6 อัตราผูไมสามารถเขาถึงระบบประกันสุขภาพ 
  1) ความสําคญั การมีระบบประกันสุขภาพ คือการมีผูรับผิดชอบคาใชจายเมื่อเกิด
การเจ็บปวย ในกรณีทีบุ่คคลไมสามารถเขาถึงระบบประกันสุขภาพยอมทําใหเกิดความไมมัน่คง
ดานสุขภาพ เชนขาดการรักษาดวยเทคนิคการแพทยที่ดี หรือยาที่มีประสิทธิภาพ 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และ นโยบายของรัฐบาลในหมวดที่ 10.1(1) ระบุ
วา “จัดตั้งกองทุนประกนัสุขภาพแหงชาต ิ โดยการตรากฎหมายวาดวยการประกันสขุภาพแหงชาติ 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใชงบประมาณของรัฐดานสุขภาพ และลดภาระคาใชจายของ
ประชาชนในการเขาถึงบริการสุขภาพ” 
  3)วิธีเก็บขอมลู โดยพิจารณาจากการไมไดใชสิทธิในบัตรประกันสขุภาพตาง ๆ 
เชน บัตรทองสามสิบบาทรักษาทุกโรค บตัรประกันสังคม และ กรมธรรมประกันสุขภาพ 
  4) แหลงอางองิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูล และ การสนับสนุนการมีสวนรวมให
ภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูไมสามารถเขาถึง
ระบบประกนัสุขภาพ  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 5 
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 5.1.7 ตัวชี้วัดท่ี 7  อัตราผูสบูบุหรี่ 
  1) ความสําคญั ของการไมสูบบุหร่ี เปนเรื่องของการไมเบียดเบยีนตนเองดวยการ
เสพสิ่งที่ทําลายสุขภาพ ในทางกลับกันหากสูบบุหร่ีเปนประจําทําใหไมมีความมัน่คงดานสุขภาพ
เนื่องจากเสีย่งตอโรคภัยหลายชนิดเชน มะเร็งปอด ถุงลมอักเสบ  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และ นโยบายของรัฐบาลในหมวดที่ 10.3 ระบวุา 
“รัฐบาลจะเรงรัดดําเนินการ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภายใตนโยบายระยะ
เรงดวน โดยหลัก การปองกันนําหนาการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษา ผูคาตองไดรับการ
ลงโทษโดยเดด็ขาด” และในหมวดที่ 10.3(4) ระบวุา “แกไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ปนอุปสรรคตอ
การเขารับการบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติด โดยใหผูติดยา
เสพติดสามารถเขารับการบําบัดและ ฟนฟสูภาพไดทนัท ีโดยไมมีความผิดทางกฎหมาย พรอมกันนี้ 
รัฐบาลจะจัดใหมีระบบการบริการบําบัดและฟนฟ ู การฝกอบรมดานอาชีพ และการปรับ
สภาพแวดลอมใหแกผูเสพยาเสพติดอยาง ทั่วถึง เพื่อใหผูเสพสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติ
สุข” 
  3) วิธีเก็บขอมลู พิจารณาจากจํานวนผูสูบบุหร่ี 
  4) แหลงอางองิ กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวน
รวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูสูบบุหร่ี ตอ
ประชากรทั้งหมด โดยจําแนกเปน เพศชายไมเกินรอยละ 20  และ เพศหญิงไมเกินรอยละ3  
 
 5.1.8 ตัวชี้วัดท่ี 8  อัตราผูตดิสุราเรื้อรัง 
  1) ความสําคญั ของการติดสุราเรื้อรัง เปนเรื่องของการไมเบียดเบยีนตนเองดวย
การเสพสิ่งที่ทําลายสุขภาพ ทําใหไมมคีวามมั่นคงดานสุขภาพเนื่องจากเสี่ยงตอโรคตับแข็ง และ 
เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการเมาสุรา 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และ นโยบายของรัฐบาลในหมวดที่ 10.3 (อาง
แลว) และในหมวดที่ 10.3(4) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู พิจารณาจากจํานวนผูติดสุราเรื้อรัง 
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  4) แหลงอางองิ กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวน
รวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทยีบระหวางผูติดสุราเร้ือรัง  ตอ
ประชากรทั้งหมด โดยจําแนกเปน เพศชายไมเกินรอยละ 3  และ เพศหญิงไมเกินรอยละ 1 

 
 5.1.9 ตัวชี้วัดท่ี 9  อัตราผูตดิสารเสพตดิ 
  1) ความสําคญั ของการติดสารเสพติดนอกจากเปนการทําลายสุขภาพตนเอง และ
ยังไมสามารถเลิกไดงาย ยังตองขวนขวายหาเงินมาซื้อสารเสพติด  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และ นโยบายของรัฐบาลในหมวดที่ 10.3 (อาง
แลว) และในหมวดที่ 10.3(4) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู พิจารณาจากจํานวนผูติดสารเสพติด 
  4) แหลงอางองิ กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวน
รวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  

 7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูติดสารเสพติด ตอ
ประชากรทั้งหมด โดยจําแนกเปน เพศชายไมเกินรอยละ 2  และ เพศหญิงไมเกินรอยละ 1 

 
5.1.10 ตัวชี้วัดท่ี 10  อัตราผูพยายามฆาตัวตาย 
 1)ความสําคัญของภาวะความเครียดในชีวติประจําวนั จนทําใหเกดิความพยายาม

ฆาตัวตายในรปูแบบตาง ๆ ซ่ึงถาชวยไมสําเร็จยอมหมายถึงเปนผูเสียชีวิต และคนที่พยายามฆาตัว
ตายแลวมกัมีความพยายามฆาตัวตายซ้ําอีกนอกจากนี้ยังนําไปสูความไมมั่นคงดานสขุภาพ อาทิเชน 
การขาดสมาธิในการทํางาน การเกิดภาวะซมึเศราและเสี่ยงตอการรายตนเอง 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82 (อางแลว) และ นโยบายของรัฐบาลในหมวดที่ 10 (อางแลว) 
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  3) วิธีเก็บขอมลู ใชการตอบแบบประเมินสุขภาพจิตจํานวน 60 คะแนน 
  4) แหลงอางองิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป    การ
สนับสนุนการเฝาระวังทางสงัคม   การขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจดัเก็บ
ขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ     
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูพยายามฆาตัวตาย 
ตอประชากรทัง้หมด ไมเกินแสนละ 1 ราย 
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5.2 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานอาหาร 
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานอาหารประกอบดวย 3 ดัชนี 7 ตัวช้ีวดั ทั้งนี้
ดัชนีที่ใชพจิารณาคือ ดัชนทีี่ 1 คนไทยสามารถมีอาหารกินพอเพียง ดัชนีที่ 2 คนไทยกินอาหารที่
ปลอดภยั และ ดัชนีที่ 3 คนไทยไมกินอาหารเกินจําเปน ดงัที่ไดสรุปไวในตารางที่ 5-2 
 
ตารางที่ 5-2 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานอาหาร 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยสามารถมีอาหารกิน
พอเพียง 

11. อัตราผูมีอาหารกินไมครบมื้อ รอยละ 1 

 12. อัตราผูมีภาวะทุพโภชนาการ รอยละ 15 
2.คนไทยกินอาหารที่ปลอดภัย 13. อัตราผูกินเนื้อสัตวที่ไมปรุงสุกดวยความรอน รอยละ 10 
3.คนไทยไมกินอาหารเกิน
จําเปน 

14. อัตราผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา รอยละ 5 

 
 5.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 11  อัตราผูมีอาหารกินไมครบมื้อ 
  1) ความสําคัญของการมีอาหารกินครบมือ้ ไมวาจะเปนการทําอาหารรับประทาน
เอง หรือหาซื้อจากทองตลาด ถือวาเปนสวนหนึ่งการดํารงชีวิต ในทางกลับกนัหากมนุษยไม
สามารถหาอาหารกินไดอยางครบมื้อยอมทําใหชีวิตขาดความมั่นคง เปนผลใหรางกายออนแอ 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 83  ระบุวา “รัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม” และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 10 (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมูล สอบถามความสามารถในการมีอาหารกินไดครบมื้อในแตละ
สัปดาห 
  4) แหลงอางองิ ยังไมมีแหลงอางอิงที่ชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทาํรายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป  และ การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูมีอาหารกินไม
ครบมื้อ  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 1  
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 5.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 12  อัตราผูมีภาวะทุพโภชนาการ 
  1) ความสําคัญของการไมภาวะทุพโภชนาการ คือการไมขาดสารอาหาร หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งคือมีอาหารกินแบบครบหมู ในทางกลับกันหากมีอาหารกนิครบทุกมื้อแต สารอาหารที่
ไดรับไมเพยีงพอ ยอมนํามาซึ่งความไมมั่นคงของชีวติ เชน อาจเกิดภาวะโลหิตจาง หรือขาด
สารอาหารหลอเล้ียงสมอง 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82(อางแลว)  
  3) วิธีเก็บขอมลู พิจารณาจํานวนคนที่ทานอาหารที่ไมมีคุณคาทางสารอาหารในแต
ละมื้อเปนประจํา 
  4) แหลงอางองิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   และ การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ทุพโภชนาการ ตอ
ประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 15 
 
 5.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 13  อัตราผูกินเนื้อสัตวท่ีไมปรุงสุกดวยความรอน  
  1) ความสําคญัของการกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ทาํใหสุกดวยความรอน คือทํา
ใหผูที่รับประทานอาหารไมเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรคและปรสิตเขาไปในรางกาย ในทางกลับกนั
หากกนิอาหารอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ ยอมทําใหชีวติขาดความมั่นคงเนื่องจากอาจไดรับเชื้อโรค พยาธิ 
อันนําไปสูการเจ็บปวยได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา82(อางแลว)  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   และ การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูกนิเนื้อสัตวที่ไม
ปรุงสุกดวยความรอน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ10  



 

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 5-12 

 
 5.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 14  อัตราผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลงัเปนประจํา 
  1) ความสําคัญของการบริโภคเครื่องดื่มชูกาํลัง เครื่องดื่มเสริมสมรรถนะตาง ๆ ใน
กรณีที่หลงเชือ่บริโภคอาหารเสริมเกินจําเปน จะสงผลกระทบตอสุขภาพเนื่องรางกายไดรับสาร
กระตุนเกินความจําเปน และสารกระตุนดงักลาว ยังตกคางตามอวัยวะภายในเชน ตับ และอาจกอ
เกิดโรคแทรกซอนได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 82(อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป    การ
สนับสนุนการเฝาระวงัทางสงัคม การขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจดัเก็บ
ขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูบริโภคเครื่องดื่มชู
กําลังเปนประจํา ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 5 
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5.3 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา  
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานการศกึษาประกอบดวย 3 ดัชนี 7 ตัวช้ีวัดทั้งนี้
ดัชนีที่ใชพจิารณาคือ ดัชนทีี่ 1  คนไทยสามารถสื่อภาษาในชีวิตประจําวันได ดัชนทีี่ 2 คนไทยมี
สิทธิและโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดัชนีที่ 3 คนไทยมีโอกาสเรียนรูสิ่งท่ีมีคุณคาแกชีวิต ดังที่ได
สรุปไวในตารางที่ 5-3 
 

ตารางที่ 5-3 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานการศึกษา 
ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 

1.คนไทยสามารถสื่อภาษาใน
ชีวิตประจําวันได 

15. อัตราคนไทยที่อานและเขียนภาษาไทยไมได รอยละ 1 

 16. อัตราคนไทยที่พูดภาษาไทยไมได 5 / พัน 
2.คนไทยมีสิทธิและโอกาส
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17. อัตราผูที่ไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มี
มาตรฐาน 

5 / หมื่น 

 18. อัตราผูไมจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน รอยละ 10 
3.คนไทยมีโอกาสเรียนรูสิ่งที่มี
คุณคาแกชีวิต 

19. อัตราคนไทยที่ขาดความรูพื้นฐานภูมิปญญาไทย รอยละ 5 

 20. อัตรานักเรยีน  /  นกัศึกษา ที่ถูกลวงละเมิดทาง
เพศจากครู  /  อาจารย 

1 / แสน 

 
 5.3.1 ตัวชี้วัดท่ี 15  อัตราคนไทยที่อานและเขียนภาษาไทยไมได 
  1) ความสําคัญ ของการอานและเขยีนภาษาไทยได นอกจากทําใหคนไทยไมถูก
เอารัดเอาเปรียบและมีความมั่นคงในการดาํรงชีวิต เชน ไมเสี่ยงตอการทําสัญญาที่ไมเปนธรรม 
สามารถอานเอกสารกํากับยา คูมือการใชเครื่องจักร เครื่องยนตตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหเกดิความปลอดภัย
แกตนเอง 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81  ระบุวา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให
เอกชนจดัการ ศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติ
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริมความรูและ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกีย่วกับการเมืองการปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนนุการคนควาวจิัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ  เรงรัดพัฒนา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชพีครู  และสงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ดานนโยบาย
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การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดที่ 11.1(1) ระบุวา “เรงจดัใหมีระบบและโครงสรางทาง
การศึกษาที่มีคณุภาพ เปนประโยชนตอประชาชนทั้งปวงอยางแทจริง” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กจิคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป และ   การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางคนไทยที่อานและ
เขียนภาษาไทยไมได ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 1  
 
 5.3.2 ตัวชี้วัดท่ี 16  อัตราคนไทยที่พูดภาษาไทยไมได 
  1) ความสําคัญของการที่คนไทยไมสามารถพูดภาษาไทยไดทาํใหชีวิตขาดความ
มั่นคง เนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาด 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81(อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ดาน
นโยบายการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดที่ 11.1(5) ระบวุา “สงเสริมและสนับสนุนใหทุก
ฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรม โดยรัฐเปนผูวางระบบ นโยบาย กํากับคณุภาพ
มาตรฐาน สนบัสนุนและระดมทรัพยากร เตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
เครือขายครอบครัว และอืน่ ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการหรือทพุพลภาพ และ
ผูดอยโอกาส” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูมิ  
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานสงเสรมิสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ   และการดาํเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางคนไทยที่พูด
ภาษาไทยไมได ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินพันละ 5 ราย 
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 5.3.3 ตัวชี้วัดท่ี 17  อัตราผูท่ีไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
  1) ความสําคญัของการมีสิทธิและโอกาสศึกษาขั้นพืน้ฐานตามความเหมาะสมของ
ศักยภาพในสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน หมายถึง เด็กและเยาวชนที่มีรางกายปกติ มีสิทธิเขาเรียนโดย
ไมถูกกีดกันอนัเนื่องจากความยากจน หรือความแตกตางทางชาติพันธุ หรือวัฒนธรรม ในทาง
กลับกันหากขาดโอกาสเขาเรียนยอมทําใหเด็ก เยาวชนมภีาวะของความไมมั่นคงทางการศึกษา เชน 
เสียเปรียบในเรื่องของการดํารงชวีิตและการประกอบอาชีพที่ตองใชความรู 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81(อางแลว)  และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 
11.1(1) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กระทรวงศกึษาธิการ 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป    การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และ  การจัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะห
กลุมเปาหมาย   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูที่ไมสามารถเขา
เรียนในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่ละ 5 ราย 
 
 5.3.5 ตัวชี้วัดท่ี 18  อัตราผูไมจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1) ความสําคัญของการไมจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ทําใหขาดความมัน่คงทางการ
ศึกษา เชน เสียเปรียบในเรื่องของการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพที่ตองใชความรู 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81(อางแลว)  และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 
11.1(1) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กระทรวงศกึษาธิการ 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป    การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และ  การจัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะห
กลุมเปาหมาย   
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  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูไมจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 10 
 
 5.3.6 ตัวชี้วัดท่ี 19  อัตราคนไทยที่ขาดความรูพื้นฐานภูมิปญญาไทย 
  1) ความสําคัญของการมีโอกาสเรียนรูเร่ืองชุมชน นอกจากทําใหเกิดสํานึกตอ
ทองถ่ินแลว ยงัเปนโอกาสที่จะไดประกอบอาชีพที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การหาปลา
ของชุมชนประมง การตีเหล็กของชุมชนตเีหล็ก ในทางกลับกันหากขาดโอกาสศึกษาเรื่องของ
ชุมชน เปนผลใหไมมีความมัน่คงทางดานชมุชน เชน เมือ่ไมมีสํานึกรักถ่ินฐานยอมโยกยายถ่ินฐาน
ไดงายขึ้น ตลอดจนไมสามารถปรับประยุกตธรรมชาติรอบตัวเพื่อการยังชีพได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81(อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรฐับาล หมวดที่ 
11.1(8) ระบวุา “ปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเอง และ
หลักการเรียนรูตลอดชีวิต เนนพลังความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน การจัดใหมี
หองสมุด ศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อการเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป  และ การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง คนไทยที่ขาดความรู
พื้นฐานภูมิปญญาไทย ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 5  
 
 5.3.7 ตัวชี้วัดท่ี 20  อัตราผูเรียนท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศจากผูสอน 
  1) ความสําคญัของการปลอดจากการละเมิดของผูสอน  เนื่องจาก นักเรียนมักอยู
ในฐานะไมอาจพึ่งตนเองไดจึงอาจตกเปนเหยื่อเมื่อถูกครทูี่มีความแข็งแกรงกวาในเชิงกายภาพ มี
วัยวุฒิสูงกวา และ นักเรียนมักกลัวและอายไมกลาเลาเรือ่งดังกลาวนีใ้หคนอื่นฟง และในสังคมไทย
การที่เด็กหญิงถูกละเมิด เปนการทําลายศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย ทําลาย ความภาคภูมิใจในตนเอง 
และ ถามีคนภายนอกลวงรู มักขาดโอกาสในการไดรับเกียรติจากคูครองในภายภาคหนา 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31  ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
(วรรคหนึ่ง) การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือ ไรมนุษยธรรม จะ
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กระทํามิได  แตการลงโทษประหารชวีิตตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม”  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงศกึษาธิการ และ สํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป การจัดเก็บ
ขอมูลโดยใชกลไกของกระทรวง  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   การจัดบริการดาน
สวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย และ การสนับสนุนการมสีวนรวมใหภาคประชาสังคม
ดําเนินการ   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูเรียนทีถู่กลวง
ละเมิดทางเพศจากผูสอนตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิแสนละ 1 ราย 
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5.4 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานศาสนาและความเชื่อ  
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานศาสนาและความเชื่อ ประกอบดวย 2 ดัชนี 6 
ตัวช้ีวดั ทั้งนี้ดชันีที่ใชพิจารณาไดแก ดัชนีที่ 1  คนไทยไดรับการเผยแพรหลักคําสอนที่ถูกตองตาม
หลักศาสนา ดชันีที่ 2   คนไทยปฏิบตัิตนถูกหลักศาสนา    ดังที่ไดสรุปไวในตารางที่ 5-4 
 
ตารางที่ 5-4   แสดงดัชนแีละตัวชี้วัดความมั่นคงดานศาสนาและความเชื่อ 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยไดรับการเผยแพร
หลักคําสอนที่ถูกตองตามหลัก
ศาสนา 

21. อัตราผูถูกหลอกลวงใหหลงเชื่อหลักคาํสอนทาง
ศาสนา หรือลัทธิความเชื่อที่ผิดเพี้ยน 

2 / หมื่น 

2.คนไทยปฏิบัติตนถูกหลัก
ศาสนา 

22. อัตราผูติดอบายมุข รอยละ 7 

 23. อัตราผูประพฤติผิดคําสอนขอหามทางศาสนาที่
รายแรง 
 พระและนักบวช 
 ประชาชนทั่วไป 

 
 

1 / ลาน 
3 / หมื่น 

 24. อัตราผูบริโภคสื่อลามก 1 / แสน 
 
 
 5.4.1 ตัวชี้วัดท่ี  21  อัตราผูถูกหลอกลวงใหหลงเชื่อหลักคําสอนทางศาสนา หรือลัทธิความ
เชื่อท่ีผิดเพี้ยน 
  1) ความสําคญัของการปลอดจากการถูกเผยแพรหลักคาํสอนทางศาสนาที่ผิดเพี้ยน 
เปนเรื่องของการไดรับการสั่งสอนในหลักศาสนาที่ถูกตอง ในทางกลบักัน หากมีการเผยแพรหลัก
คําสอนที่ผิด มักกอใหเกดิความไมมั่นคงหลายประการ เชน การสูญเสียคาใชจาย การประพฤติ
ปฏิบัติที่ไมเหมาะสมจนเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 38  ระบวุา “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือ
ศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรภีาพในการปฏบิัติตามศาสน
บัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและ
ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน”  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงวัฒนธรรม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป  การ
สนับสนุนการเฝาระวังทางสงัคม   การขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจดัเก็บ
ขอมูลดังกลาว  การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ และ การดําเนนิการ
แกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูถูกหลอกลวงให
หลงเชื่อหลักคาํสอนทางศาสนา หรือลัทธิความเชื่อที่ผิดเพี้ยน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่
ละ 2 ราย 
 
 5.4.2 ตัวชี้วัดท่ี 22  อัตราผูติดอบายมุข 
  1) ความสําคญัของการปลอดการประพฤติในสิ่งที่เปนอบายมุข คือการไมติดการ
พนัน ไมหวังพึ่งโชคชะตาโดยไมเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง ในทางกลับกนัหากบุคคลใด
หลงอยูในอบายมุข เชนเลนการพนนัประจํา นอกจากเสียเงินใหกบัการพนันยังถือเปนการทําผิด
กฎหมายทีเ่สี่ยงตอการถูกตํารวจจับ  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 38 (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงวัฒนธรรม 
  6) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป    การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวน
รวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูติดอบายมุข ตอ
ประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 7  
 
 5.4.3 ตัวชี้วัดท่ี 23  อัตราผูประพฤติผดิคาํสอนขอหามทางศาสนาที่รายแรง 
  1) ความสําคญัของการประพฤติผิดศีลธรรมรายแรง กลาวคือ ศีลธรรมที่เกี่ยว กับ
การละเมิดสิทธิของผูอ่ืนโดยตรง เชน การทํารายผูอ่ืน การปลนชิงทรัพยผูอ่ืน การลอลวงผูอ่ืนเปน
ตน สําหรับผูที่กระทําผิดศีลธรรมรายแรงเปนประจํา ยอมไมสามารถดํารงชีวิตเยี่ยงสุจริตชนได 
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ตองหลบหนีการตามจับของตํารวจ อยูในภาวะของการหวาดระแวงผูคนทั่วไป อยางไรกด็ีผู
ประพฤติผิดศีลรายแรงถาเปนพระหรือนกับวช จะกระทบกับประชาชนมากกวาคนทั่วไป 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 38 (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเกบ็ขอมูล ควรเปนของ กระทรวงวัฒนธรรม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป    การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการมีสวน
รวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูประพฤติผิดคํา
สอนขอหามทางศาสนาที่รายแรง ตอประชากรทั้งหมด โดยจําแนกเปนพระและนักบวช ไมเกินลาน
ละ 1 ราย สวนประชาชนทั่วไปไมเกนิหมืน่ละ 3 ราย 
 
 5.4.4 ตัวชี้วัดท่ี 24  อัตราผูบริโภคสื่อลามก 
  1) ความสําคัญของการถูกมอมเมาโดยสื่อที่ผิดศีลธรรม คือเร่ืองของการอาน
หนังสือพิมพ ดูวีดีทัศน อินเตอรเน็ต ที่เปนสื่อลามก อนาจาร การมอมเอาโดยสื่อดงักลาวถือเปนภัย
คุกคามความปลอดภัยของคนทั่วไป เชน การดูส่ือลามกจนเกดิอารมณแลวไมมีที่ปลดปลอย จึงได
ฉุดคราอนาจารหญิงอื่นที่ไมใชภรรยา และ ผูกระทําผิดกต็องรับโทษตามกฎหมาย 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 38 (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และ การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชา
สังคมดําเนินการ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูบริโภคส่ือลามก 
ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกินแสนละ 1 ราย 
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5.5 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัย 
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัยประกอบดวย 5 ดัชน ี 7 ตัวช้ีวดั 
ทั้งนี้ดัชนีทีใ่ชพิจารณาไดแก ดัชนีที่ 1 คนไทยมีท่ีอยูอาศัย ดัชนีที่ 2 คนไทยมีท่ีอยูอาศัยไมแออัด 
ดัชนีที่ 3 คนไทยมีสิทธ์ิในที่อยูอาศัย ดัชนทีี่ 4 คนไทยมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดัชนทีี่ 5 ท่ีอยูอาศัย
ของคนไทยปลอดจากวัตถุอันตรายและเหตุรําคาญ ดังที่ไดสรุปไวในตารางที่ 5-5 
 
ตารางที่ 5-5 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานที่อยูอาศัย 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยมีท่ีอยูอาศัย 25. อัตราผูมีที่อยูอาศัยในสภาพผุพัง รอยละ 5 
 26. อัตราผูที่ประสบปญหาที่อยูอาศัยจากอคัคีภัย 7 / แสน 
2.คนไทยมีท่ีอยูอาศัยไมแออัด 27. อัตราผูใหญที่ไมมีหองสวนตวัในที่อยูอาศัย 5 / พัน 
3.คนไทยมีสิทธ์ิในที่อยูอาศัย 28. อัตราผูถูกไลร้ือ หรือถูกบังคับยายออกจากที่อยู

อาศัย 
5 / หมื่น 

4.คนไทยมีสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

29. อัตราครัวเรือนที่ไมมีน้ําประปา 1 / พัน 

 30. อัตราครัวเรือนที่ไมมีไฟฟา รอยละ 10 
5.ท่ีอยูอาศัยของคนไทยปลอด
จากวัตถุอันตรายและเหตุ
รําคาญ 

31. อัตราครัวเรือนที่อยูในภาวะเสีย่งตออุบัติภัยจาก
วัตถุอันตรายหรือสารพิษ 

รอยละ 5 

 
 5.5.1 ตัวชี้วัดท่ี 25  อัตราผูมีท่ีอยูอาศัยในสภาพผุพงั 
  1) ความสําคญัของการมีที่อยูอาศัยมั่นคงแข็งแรง คือ สามารถปองกันภัยคกุคาม
จากขโมยและสัตวรายได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมมีระบุ และนโยบายของรฐับาล ก็ไมไดระบุไวเชนกนั 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ การเคหะแหงชาติ  
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ การสนับสนุนงบประมาณในการจดับริการดานสวัสดิการและ
สงเคราะหกลุมเปาหมาย และ การสนับสนนุการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนนิการ  
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  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูมีที่อยูอาศัยใน
สภาพผุพัง ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 5 
 
 5.5.2 ตัวชี้วัดท่ี 26  อัตราผูท่ีประสบปญหาที่อยูอาศัยจากอัคคีภัย 
  1) ความสําคัญของการที่ประชาชนประสบปญหาอันเนื่องจากอัคคีภยั คือสูญเสีย
ทรัพยสินที่สะสมและขาดโอกาสในการสรางรายได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไมระบุไว และนโยบายของรัฐบาล ก็ไมไดระบุไวเชนกนั 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ การเคหะแหงชาติ 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ การเคหะแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน การชี้แจงทําความ
เขาใจกับประชาชน และ การจัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูที่ประสบปญหาที่
อยูอาศัยจากอคัคีภัย ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินแสนละ 7 ราย 
 
 5.5.3 ตัวชี้วัดท่ี 27  อัตราผูใหญท่ีไมมีหองสวนตัวในที่อยูอาศัย 
  1) ความสําคญัของการมีพื้นที่อยูอาศัยพอเพียงและเปนสัดสวน เปนเรื่องที่สมาชิก
ในครอบครัวจะไดมีความเปนสัดสวนสวนตัว โดยเฉพาะเพื่อปองกนัเด็กหญิง ซ่ึงอาจจะเปน
ลูกหลานของคนในครอบครัวไมใหเสี่ยงตอการถูกลวนลามจากคนในครอบครัว 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมระบุไว และนโยบายของรัฐบาล ก็ไมไดระบุไวเชนกนั 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ การเคหะแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  และ การชีแ้จงทําความเขาใจกับประชาชน  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูใหญทีไ่มมีหอง
สวนตัวในที่อยูอาศยั ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินพนัละ 5 ราย 
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 5.5.4 ตัวชี้วัดท่ี 28  อัตราผูถูกไลร้ือ หรือถูกบังคับยายออกจากที่อยูอาศัย 
  1) ความสําคัญของการไมถูกบังคับยายหรือไลร้ือ กลาวคือ การมีกรรมสิทธิ์ใน
บานของตนเอง ทั้งนี้รวมถึงการเชาหรือเชาซื้อดวย 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมระบุไว และนโยบายของรัฐบาล ก็ไมไดระบุไวเชนกนั 
  3) วิธีเก็บขอมูล ควรเปนขอมูลปฐมภูมิ โดยพจิารณาจากการมีกรรมสิทธิ์ในบาน
ของตนเอง หรือจากการเชา หรือเชาซื้อ 
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ การเคหะแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมลูโดยกลไกของกระทรวงฯ  และ การดาํเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูถูกไลร้ือ หรือถูก
บังคับยายออกจากที่อยูอาศยั ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกินหมืน่ละ 5 ราย 
 
 5.5.5 ตัวชี้วัดท่ี 29  อัตราครัวเรือนท่ีไมมีน้ําประปา   
  1) ความสําคญัของการมีน้ําสะอาดบริโภค หมายถึงการมีน้ําประปาที่สะอาดตอ
ตรงถึงบานพักอาศัย 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมระบุไว และนโยบายของรัฐบาล ก็ไมไดระบุไวเชนกนั 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ การประปาสวนภูมภิาค และ การประปานครหลวง 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ การประปาสวนภูมิภาค และ การประปา
นครหลวง 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   และ การ
ติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ครัวเรือนที่ไมมี
น้ําประปา  กับครัวเรือนทั้งหมด ไมใหเกนิพันละ 1 ราย 
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 5.5.6 ตัวชี้วัดท่ี 30  อัตราครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา   
  1) ความสําคัญของการมีไฟฟาใช เพื่อเปนไฟสองสวางยามค่ําคืน เพื่อความ
ปลอดภัย และความสะดวกในการใชชีวิต 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมระบุไว และนโยบายของรัฐบาล ก็ไมไดระบุไวเชนกนั 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ การไฟฟานครหลวง และ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนควรเปนควรใชขอมูลการใชไฟฟาในระดับ
ครัวเรือนของการไฟฟานครหลวง และ การไฟฟาสวนภมูิภาค 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   และ การ
ติดตามขาวสาร  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบครวัเรือนที่ไมมีไฟฟา  กับ
ครัวเรือนทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 10 ราย 
 
 5.5.7 ตัวชี้วัดท่ี 31  อัตราครัวเรือนท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตออุบตัิภยัจากวัตถุอันตรายหรือ
สารพิษ 
  1) ความสําคัญของการไมมีวัตถุอันตราย หรือสารพิษที่เสี่ยงตออุบัติภยัใกลบริเวณ
ที่พัก เชน ไมมีสถานใหบริการเติมแกสในชุมชน ไมมโีรงงานเก็บวัตถุอันตรายใกลบาน 
  2) ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 79  ระบุวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการสงวน  บํารุงรักษา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล  รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยนื   ตลอดจนควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิที่มผีลตอสุขภาพ 
อนามัย  สวัสดิภาพ    และคุณภาพชวีิตของประชาชน” และนโยบายของรัฐบาล หมวดนโยบาย
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ 8(2) ระบวุา “สงเสริมและสนับสนนุการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกําจดัมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพอนามยั สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชวีิตของประชาชน” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  5) พันธกิจการเกบ็ขอมูล ควรเปนของ กระทรวงมหาดไทย และ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการเฝา
ระวังทางสังคม 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ครัวเรือนที่อยูใน
ภาวะเสี่ยงตออุบัติภัยจากวัตถุอันตรายหรือสารพิษ กับครัวเรือนทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 5 ราย 
 



 

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 5-26 

 5.6 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานสิ่งแวดลอม  
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานสิ่งแวดลอมประกอบดวย 1 ดัชนี 3 ตัวช้ีวัด 
โดยพิจารณาเพียงดัชนีเดยีวคือ มลพิษในสิ่งแวดลอม ทีอ่าจคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย ดังทีไ่ด
สรุปไวในตารางที่ 5-6 
 
ตารางที่ 5-6 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานสิง่แวดลอม 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.มลพิษในสิ่งแวดลอม 32.อัตราผูปวยจากมลพิษทางอากาศ 2 / พัน 

 33.อัตราผูปวยที่ใชแหลงน้ําธรรมชาติที่มีสารพิษ
ปนเปอน 

2 / พัน 

 34.อัตราผูไดรับอันตรายจากจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

5 / พัน 

 
 5.6.1 ตัวชี้วัดท่ี 31  อัตราผูปวยจากมลพษิทางอากาศ 
  1) ความสําคญัของการไดรับมลพิษทางอากาศไมเกนิกําหนด เนื่องจากระบบทาง
กายภาพของมนุษยตองการสูดอากาศที่บริสุทธิ์ หากไดรับอากาศที่มีฝุนเกินมาตรฐานกําหนด มี
แนวโนมจะเปนอันตรายได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 79  ระบุวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการสงวน  บาํรุงรักษา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล  รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยนื   ตลอดจนควบคุมและกําจดัภาวะมลพษิที่มผีลตอสุขภาพ 
อนามัย สวัสดิภาพ   และคุณภาพชีวติของประชาชน” และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวด
ที่ 8(1) (อางแลว) และหมวดที่ 8(5) ระบวุา “กําหนดมาตรฐานดานสิง่แวดลอมของประเทศ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับระดบัของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐกจิ และ
สังคมของประเทศควบคูไปกบัมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคา
ระหวางประเทศ” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และ การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูปวยจากมลพิษ
ทางอากาศ  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิพันละ 2 ราย 
 
 5.6.2 ตัวชี้วัดท่ี 33 อัตราผูปวยท่ีใชแหลงน้าํธรรมชาตท่ีิมีสารพิษปนเปอน 
  1) ความสําคัญของการใชแหลงน้ําธรรมชาติที่ที่มีสารพิษปนเปอนไมวาจะเปน
สารพิษจากการเกษตร และการปนเปอนน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ยอมกอใหเกิดการเจ็บปวย
ได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 79(อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรฐับาล หมวดที่ 
8(1) และ8(5) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทตุิยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และ การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูปวยที่ใชแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่มีสารพิษปนเปอน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินพันละ 2 ราย 
 
 5.6.3 ตัวชี้วัดท่ี 34 อัตราผูไดรับอันตรายจากจากสารเคมีทางการเกษตร 
  1) ความสําคญัของการไดรับอันตรายจากการใชเคมีทางเกษตร โดยเฉพาะการใช
สารเคมีในการปราบศัตรูพืช ทําใหเกิดการเจ็บปวยและตองเสียคาใชจายในการรักษาตัว 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 79(อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรฐับาล หมวดที่ 
8(1) และ8(5) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  การสนบัสนุนการเฝาระวังทางสังคม   และ การ
สนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูไดรับอันตรายจาก
จากสารเคมีทางการเกษตร ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิพันละ 5 ราย 
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5.7  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยสวนบุคคล 
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยสวนบุคคล ประกอบดวย 5 ดัชน ี 13 ตัวช้ีวดั โดย
ดัชนีที่พิจารณาคือ ดัชนีที่ 1 คนไทยมีอาชวีอนามัย ดัชนีที่ 2 คนไทยไมเปนเหยื่อจากการคามนุษย 
ดัชนีที่ 3  คนไทยปลอดการประทุษรายและไมเปนเหยื่ออาชญากรรม ดัชนีที่ 4 คนไทยปลอด
อุบัติเหตุและอุบัติภยั และ ดชันีที่ 5 คนไทยปลอดจากวนิาศภัย ดังที่ไดสรุปไวในตารางที่ 5-7 
 
ตารางที่ 5-7 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงสวนบุคคล 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยมีอาชีวอนามัย 35. อัตราผูทุพลภาพและเสยีชีวิตจากอุบตัิเหตุ หรือ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
5 / หมื่น 

2.คนไทยไมเปนเหยื่อจาก
การคามนุษย 

36. อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาเดก็ 2 / แสน 

 37. อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาประเวณ ี 2 / แสน 
 38. อัตราผูถูกขมขืน 3 / แสน 
 39. อัตราคนไทยที่ตกเปนเหยื่อในขบวนการคา

แรงงาน 
5 / หมื่น 

3.คนไทยปลอดการ
ประทุษรายและไมเปนเหยื่อ
อาชญากรรม 

40. อัตราผูถูกประทุษรายขัน้รุนแรง 5 / หมื่น 

 41. อัตราผูที่ถูกฆาตกรรม 1 / แสน 
4.คนไทยปลอดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย 

42. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบตัภิัยและภยัธรรมชาติ 5 / ลาน 

 43. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุการจราจร 2 / หมื่น 
5.คนไทยปลอดจากวินาศภัย
และการคุกคามของรัฐ 

44. อัตราผูเสียชีวิตหรือสูญหายจากการกระทําของรัฐ 
(เจาหนาที่) 

2 / ลาน 

 45. อัตราผูเสียชีวิตหรือหายสาปสูญจากการกอการ
ราย หรือสืบราชการลับของตางชาติ 

2 / ลาน 
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 5.7.1 ตัวชี้วัดท่ี 35  อัตราผูทุพพลภาพและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
  1) ความสําคัญของการมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตใุนการทํางาน โดยเฉพาะการ
ปองกันภยัจากการทํางานที่ไดมาตรฐาน มรีะบบปองกันความปลอดภยั มีหมวกกนัของตกใส การ
ขึ้นที่สูงมีเข็มขัดนิรภยั ทั้งนี้ในสถานที่ทาํงานบางครั้งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก โดยเฉพาะลกูจาง
หรือคนงาน ถาโรงงานขาดระบบดานความปลอดภัย อาจนาํไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิตได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 86  ระบุวา “รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงาน
ทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็และแรงงานหญิง  จัดระบบแรงงานสมัพันธ  การ
ประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม” สวนนโยบายของรัฐบาลพบวาไมไดระบุ
ไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ กองทุนเงนิทดแทน สํานกังานประกันสังคม 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  และ การ
ประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูทุพพลภาพและ
เสียชีวิตจากอบุัติเหตุ หรือสภาพแวดลอมในการทํางาน ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกินหมืน่ละ 5 
ราย 
 
 5.7.2 ตัวชี้วัดท่ี 36 อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาเด็ก 
  1) ความสําคญัของการไมเปนเหยื่อในขบวนการคาเดก็ คือการที่เดก็ไมถูกลักพา
ตัวจากพอแม ไมมีการซื้อขายหรือเชาเดก็เพื่อประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม หรือ
เพื่อการทํางานที่ขาดมาตรฐานและศกัดิ์ศรีของความเปนมนุษย เชน การขอทาน การทาํงานใน
ลักษณะถูกบังคับกดขี่ ย่ํายี เชน ในโรงงานนรก หรือการทํางานเยีย่งทาส เปนตน 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31 (อางแลว) และ มาตรา 80  ระบุวา “รัฐตองคุมครองและ
พัฒนาเดก็และเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสรางและพัฒนาความเปน
ปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน” และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวด
ที่ 10.4(3) นโยบายเสรมิสรางสังคมเขมแข็ง  ดานครอบครัว เด็ก เยาวชน และ ผูสูงอายุ ระบุวา 
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“แกไขปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษ
อยางจริงจังตอผูกระทําผิดทีล่ะเมิดสิทธิเดก็และกระทําทารุณกรรมตอเด็กในทุกดาน” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพนัธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การติดตามขาวสาร  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   การ
จัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชา
สังคมดําเนินการ การดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา  และ การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูตกเปนเหยื่อใน
ขบวนการคาเด็ก ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินแสนละ 2 ราย 
 
 5.7.3 ตัวชี้วัดท่ี 37  อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาประเวณี 
  1) ความสําคัญของการไมเปนเหยื่อในขบวนการคาประเวณ ี กลาวคอืไมถูกหลอก
หรือบังคับขืนใจใหรวมประเวณกีับผูอ่ืนโดยไมสมัครใจ 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา มาตรา 31 (อางแลว) และ มาตรา 80 (อางแลว)  และสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 14(1) นโยบายความปลอดภัยของประชาชน  ระบุวา “ดูแลให
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิน โดยมุงเนนมาตรการทั้งการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท พรอมทั้งจัดระบบปองกันสาธารณภัยและอุบัติภยัอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันทวงท”ี 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิง
และเดก็ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การติดตามขาวสาร  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   การ
จัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชา
สังคมดําเนินการ การดําเนนิการแกปญหาเฉพาะหนา  และ การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน 
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  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูตกเปนเหยื่อใน
ขบวนการคาประเวณี ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินแสนละ 2 ราย 
 
 5.7.4 ตัวชี้วัดท่ี 38  อัตราผูถูกขมขืน 
  1) ความสําคัญของการปลอดจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ หมายถึงการถกูฉดุครา
อนาจาร การถูกรุมโทรมทั้งโดยคนรูจักและคนแปลกหนา คือทําใหเหยื่อสูญเสียศกัดิ์ศรีความเปน
มนุษย และบางครั้งไมอาจใชชีวิตเยี่งคนปกติไดอีกตอไป หรืออาจรวมถึงการติดโรครายจากอาชญา
กร 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31 (อางแลว) และ มาตรา 80 (อางแลว) และสอดคลองกับ
นโยบายของรฐับาล หมวดที ่14(1) (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิง
และเดก็ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การติดตามขาวสาร  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   การ
จัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชา
สังคมดําเนินการ การดําเนนิการแกปญหาเฉพาะหนา  และ การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูถูกขมขนื ตอ
ประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิแสนละ 3 ราย 
 
 5.7.5 ตัวชี้วัดท่ี 39  อัตราคนไทยที่ตกเปนเหยื่อในขบวนการคาแรงงาน 
  1) ความสําคัญของการไมเปนเหยื่อในขบวนการคาแรงงาน กลาวคือ การใช
แรงงานหนกัเกินกําลังของมนุษยปกติ การใหทํางานโดยไมมีเวลาพัก การทํางานเยีย่งทาส และการ
จายคาจางแรงงานที่ไมเปนธรรม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 86 (อางแลว)  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การติดตามขาวสาร  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม   การ
จัดบริการดานสวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชา
สังคมดําเนินการ การดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา  และ การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางคนไทยที่ตกเปน
เหยื่อในขบวนการคาแรงงาน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่ละ 5 ราย 
 
 5.7.6 ตัวชี้วัดท่ี 40  อัตราผูถูกประทุษรายขั้นรุนแรง   
  1) ความสําคญัของการปลอดจากการถูกประทุษราย หมายถึง การถูกทํารายจาก
คนรูจักและคนไมรูจักทั้งเพือ่การชิงทรัพย แกแคนหรือเหตุอ่ืนใด 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31 (อางแลว) และ มาตรา 80 (อางแลว) และสอดคลองกับ
นโยบายของรฐับาล หมวดที่ 14(1) (อางแลว) และ 14(2) ระบวุา “สนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรมและสาธารณภยัใน ชุมชนและทองถ่ินของตนเอง” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
สนับสนุนการเฝาระวังทางสงัคม  และ การประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูถูกประทุษรายขัน้
รุนแรง  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่ละ 5 ราย 
 
 5.7.7 ตัวชี้วัดท่ี 41  อัตราผูท่ีถูกฆาตกรรม 
  1) ความสําคญัของการปลอดจากถูกฆาตกรรม ทั้งโดยคนรูจักและคนไมรูจักทั้ง
เพื่อการชิงทรัพย การขัดผลประโยชน แกแคน  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา มาตรา 31 (อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
หมวดที่ 14 นโยบายดานความปลอดภัยของประชาชน (อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
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  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการเฝา
ระวังทางสังคม 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูที่ถูกฆาตกรรม ตอ
ประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิแสนละ 1 ราย 
 
 5.7.8 ตัวชี้วัดท่ี 42 อัตราผูเสียชีวิตจากอบุัติภยัและภัยธรรมชาต ิ
  1) ความสําคัญของการปลอดจากอุบัตภิัยและเหตุสุดวิสัย เชน ถังแกสระเบิด รถ 
บรรทุกวัตถุอันตรายระเบดิ แผนดินไหวเปนเหตใุหตกึถลม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31(อางแลว)  และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 
14 นโยบายความปลอดภัยของประชาชน(อางแลว) 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการเฝา
ระวังทางสังคม 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูเสียชีวติจาก
อุบัติภัยและภยัธรรมชาติ ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิลานละ 5 ราย 
 
 5.7.9 ตัวชี้วัดท่ี 43 อัตราผูเสียชีวิตจากอบุัติเหตุการจราจร 
  1) ความสําคญัของการปลอดจากอบุัติเหตุ การเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ํา ตลอด 
จนทางอากาศ กลาวคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแตละครั้งอาจนาํมาซึ่งการสูญเสียทรัพยสิน บาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31(อางแลว) และ มาตรา 36  ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพใน
การเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยูภายในราชอาณาจักร” และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล หมวดที่ 14 นโยบายความปลอดภัยของประชาชน(อางแลว) 
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  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางอิง สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิและ กรมขนสง
ทางบก 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการเฝา
ระวังทางสังคม 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูเสียชีวติจาก
อุบัติเหตุการจราจร ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่ละ 2 ราย 
 
 5.7.10 ตัวชี้วัดท่ี 44 อัตราผูเสียชีวิตหรือสญูหายจากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ 
  1) ความสําคัญของการปลอดจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐใหเกิดการเสียชีวิต
หรือสูญหาย เปนเรื่องของเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะตํารวจ ที่ไมใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน ที่มัก
ซอมผูตองหาเพื่อใหรับสารภาพการกระทาํความผิด บางครั้งแรงเกินเหตุอาจเสียชีวติได รวมถึงการ
เจตนาวิสามัญฆาตรกรรมผูกระทําผิด เนื่องจากมั่นใจวาผูกระทําผิดสามารถหลุดพนไดในชั้นศาล 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา มาตรา 31(อางแลว)  สวนนโยบายของรัฐบาลไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดาํเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม และ การสนับสนนุงบประมาณในการดําเนิน 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวางผูเสียชีวติหรือสูญ
หายจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐ ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินลานละ 2 ราย 
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 5.7.11 ตัวชี้วัดท่ี  45  อัตราผูเสียชีวิตหรอืหายสาปสูญจากการกอการราย หรือสืบราชการ
ลับของตางชาต ิ
  1) ความสําคญัของการปลอดจากภัยการกอการรายและการสืบราชการลับหมายถึง
ไมอยูในที่ซ่ึงมีการวางระเบดิสังหารบุคคล การลอบยิงหรือลอบฆาโดยไมมีเหตุขัดเคืองกัน  การ
ลอบวางเพลิง วางระเบดิ เพือ่หวังผลใหเกดิความวุนวายในบานเมือง 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา มาตรา 31(อางแลว)  สวนนโยบายของรัฐบาลไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม และ การสนับสนนุงบประมาณในการดําเนิน 
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูเสียชีวติหรือหาย
สาปสูญจากการกอการราย หรือสืบราชการลับของตางชาติ ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินไมให
เกินลานละ 2 ราย 
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5.8  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัว  
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัวประกอบดวย 3 ดัชนี 12 ตัวช้ีวัด 
ทั้งนี้ดัชนีที่พจิารณาคือ ดัชนทีี่ 1 คนไทยมคีวามพรอมกอนแตงงาน ดชันีที่ 2  คนไทยมีแผนดําเนนิ
ชีวิตครอบครวั และ ดัชนีที่ 3   คนไทยมีระบบความสัมพันธในครอบครัว ดังที่ไดสรุปไวในตารางที ่
5-8 
 
ตารางที่ 5-8 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานครอบครัว 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1. คนไทยมีความพรอมกอน
แตงงาน 

46. อัตราคูสมรสที่แตงงานกอนบรรลุนิติภาวะ 1 / หมื่น 

 47. อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมมีอาชีพหรือรายได
พอเพียงตอการมีครอบครัว 

5 / หมื่น 

2. คนไทยมีแผนดําเนินชีวิต
ครอบครัว 

48. อัตราคูสมรสที่ไมมีการตรวจเลือด 5 / หมื่น 

 49. อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมจดทะเบยีนสมรส รอยละ 20 
3. คนไทยมีระบบ
ความสัมพันธในครอบครัว 

50. อัตราทารกที่ถูกทอดทิ้ง  1 / แสน 

 51. อัตราเด็กทีถู่กทอดทิ้ง 6 / หมื่น 
 52. อัตราผูพิการที่ถูกทอดทิ้ง 5 / หมื่น 
 53. อัตราผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 7 / แสน 
 54. อัตราเด็กทีท่ําผิดกฏหมาย 3 / แสน 
 55. อัตราผูถูกกระทํารุนแรงโดยสมาชิกในครอบครัว 5 / แสน 
 56. อัตราผูถูกลวงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกใน

ครอบครัว 
2 / แสน 

 57. อัตราการหยาราง 5 / พัน 
 
 5.8.1 ตัวชี้วัดท่ี 46  อัตราคูสมรสที่แตงงานกอนบรรลุนติิภาวะ 
  1) ความสําคัญของการมีวุฒิภาวะและอายุตามกฎหมายในการแตงงาน กลาวคือ
หากแตงงานในอายุยังนอยนอกจากสภาพทางกายภาพไมพรอม ยังสงผลใหขาดโอกาสทางการ 
ศึกษา และขาดการใชวิจารณญาณเลือกคูครองที่เหมาะสม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
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  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลทุติยภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  และ การตดิตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง คูสมรสที่แตงงาน
กอนบรรลุนิติภาวะ  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่ละ 1 ราย 
 
 5.8.2 ตัวชี้วัดท่ี 47  อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมมีอาชีพหรือรายไดพอเพียงตอการมี
ครอบครัว 
  1) ความสําคญัของการมีอาชีพรายไดที่เพยีงพอกับการมีครอบครัว หมายถึง การมี
งานทําที่มีรายไดพอเพยีงเสยีกอนทีจ่ะมีครอบครัว เพื่อใหเกิดความมั่นคงตอชีวิตครอบครัว 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  และ การตดิตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง คูสมรสที่แตงงาน
โดยไมมีอาชีพหรือรายไดพอเพียงตอการมคีรอบครัว  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิหมื่นละ 5 
ราย 
 
 5.8.3 ตัวชี้วัดท่ี  48  อัตราคูสมรสที่ไมมีการตรวจเลือด 
  1) ความสําคญัของการมีการตรวจเลือดกอนมีครอบครัว มีความจําเปนเนื่องจาก
โรคติดตอบางชนิดไมสามารถรักษาใหหายไดเชนโรคเอดส และยังทาํใหคูสมรสเสี่ยงตอการเสีย 
ชีวิตกอนวยัอันควร อันจะเกิดภาระแกครอบครัวและสังคม 
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  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานทะเบียนราษฎร 
กระทรวงมหาดไทย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
สนับสนุนการเฝาระวังทางสงัคม  การติดตามขาวสาร  และ การขอความรวมมือกบัหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง คูสมรสที่ไมมีการ
ตรวจเลือด ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิหมื่นละ 5 ราย 
 
 5.8.4 ตัวชี้วัดท่ี 49  อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมจดทะเบียนสมรส 
  1) ความสําคัญของการมีการจดทะเบียนสมรส หมายถึงการผูกพันกนัดวยกฎหมาย 
ซ่ึงทําใหตองมกีารตัดสินใจทีต่องใชวิจารณญาณใครครวญมากขึ้น อันจะมีผลใหเกิดความมั่นคงใน
ชีวิตสมรสมากขึ้นดวย 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางองิชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การชีแ้จงทําความเขาใจ
กับประชาชน  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กาํหนดใหเปรียบเทียบระหวาง คูสมรสที่แตงงาน
โดยไมจดทะเบียนสมรส  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 20 ราย 
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 5.8.5 ตัวชี้วัดท่ี 50  อัตราทารกที่ถูกทอดท้ิง 
  1) ความสําคัญของทารกที่ครอบครัวทอดทิ้ง ยอมไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
ในกรณีที่การทอดทิ้งดังกลาวไมถูกพบในเวลาอันควร ทารกมักเสียชีวิตหรือ ในกรณีที่ไมเสียชีวติ
ยอมตกเปนภาระของสังคม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 53 ระบุวา “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มสิีทธิไดรับ
ความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม”  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  การสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน การจัดบริการดานสวัสดิการและ
สงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ การ
ดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ทารกทีถู่กทอดทิ้ง  
ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกินแสนละ 1 ราย 
 
 5.8.6 ตัวชี้วัดท่ี 51  อัตราเด็กท่ีถูกทอดท้ิง 
  1) ความสําคญัของการเด็กที่ครอบครัวไมดูแล ยอมไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
และ ตกเปนภาระของสังคม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 53 ระบุวา “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับ
ความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม”  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
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ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  การสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน การจัดบริการดานสวัสดิการและ
สงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ การ
ดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ตอ
ประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิหมื่นละ 6 ราย 
 
 5.8.7 ตัวชี้วัดท่ี 52  อัตราผูพิการที่ถูกทอดท้ิง 
  1) ความสําคัญของผูพิการที่ครอบครัวไมดูแล ยอมไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
และ ตกเปนภาระของสังคม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 55 ระบุวา “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ  มีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทัง้นี้   ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
มาตรา 80 (อางแลว)  และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 10.5(1) ระบุวา “ใหการ
สงเคราะหและสนับสนุนการพัฒนาอยางมสีวนรวมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวติที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  การสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน การจัดบริการดานสวัสดิการและ
สงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนนุการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ การ
ดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูพิการที่ถูกทอดทิ้ง 
ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกินหมืน่ละ 5 ราย 
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 5.8.8 ตัวชี้วัดท่ี 53  อัตราผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง    
  1) ความสําคัญของผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เนื่องจากขาดความสามารถในการทํางาน
และเมื่อลูกหลานไมดแูลยอมไมสามารถชวยเหลือตนเองได  เกิดความนอยใจเสียสุขภาพจิต และ 
ตกเปนภาระของสังคม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 54 ระบุวา “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพ  มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรฐั  ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญตัิ” มาตรา 80 
(อางแลว)  และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 10.4(5) นโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  
ดานครอบครัว เด็ก เยาวชน และ ผูสูงอายุ ระบุวา “ยกยองและใหหลักประกนัแกผูสูงอายุ โดยการ
สรางโครงขายความปลอดภยัทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนาํ
ประสบการณและภูมิปญญาของผูสูงอายุมาชวยในการพฒันาสังคม”  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และ ผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  การสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน การจัดบริการดานสวัสดิการและ
สงเคราะหกลุมเปาหมาย การสนับสนุนการมีสวนรวมใหภาคประชาสังคมดําเนินการ การ
ดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูสูงอายทุี่ถูก
ทอดทิ้ง   ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิแสนละ 7 ราย 
 
 5.8.9 ตัวชี้วัดท่ี 54  อัตราเด็กท่ีทําผิดกฏหมาย   
  1) ความสําคัญของการที่เด็กทําผิดกฎหมาย คือเด็ก ไมไดรับการอบรมขัดเกลาใหรู
ดีรูช่ัว นอกจากเปนภัยคุกคามตอการดํารงชีวิตของผูอ่ืน แลวยังเปนเหตุใหเด็กที่กระทําผิดกฎหมาย
ขาดโอกาสในการใชชีวิตอยางเหมาะสม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
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  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การ
สนับสนุนการเฝาระวังทางสงัคม   การขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจดัเก็บ
ขอมูลดังกลาว การชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน และ การดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง เด็กที่ทําผิดกฏหมาย    
ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกินแสนละ 3 ราย 
 
 5.8.10 ตัวชี้วัดท่ี 55  อัตราผูถูกกระทํารุนแรงโดยสมาชิกในครอบครัว 
  1) ความสําคัญของการถูกกระทํารุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว เชน การเฆี่ยนตี 
หรือใชวิธีลงโทษอยางรุนแรง ปาเถื่อน โดยรวมแลวเรียกวาเปนการประทุษรายตอรางกาย ซ่ึง
โดยทั่วไปบุคคลภายนอกมกัไมกลากาวกาย เนื่องจากมองวาเปนเรื่องของคนในครอบครัว  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 31(อางแลว) และสอดคลองกับนโยบายของรฐับาล หมวดที่ 
10.4(3) นโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็ง  ดานครอบครัว เด็ก เยาวชน และ ผูสูงอายุ ระบุวา “แกไข
ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษอยาง
จริงจังตอผูกระทําผิดที่ละเมดิสิทธิเด็กและกระทําทารุณกรรมตอเด็กในทุกดาน ” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  การจัดบรกิารดานสวัสดิการ
และสงเคราะหกลุมเปาหมาย และ การดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  ตัวช้ีวดัที่ 55   ผูถูกกระทํารุนแรงโดยสมาชกิในครอบครัว ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิ 5 / แสน 
 
 5.8.11 ตัวชี้วัดท่ี 56  อัตราผูถูกลวงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกในครอบครัว 
  1) ความสําคญัของการปลอดจากการลวงละเมิดทางเพศโดยคนในครอบครวั ซ่ึง
ควรจะปองกันได เชน พอขมขืนลูก ปูขมขืนหลาน ตลอดจนสามีขมขืนภรรยา  
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  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลูควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิยังไมมีแหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ  การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  การจัดบรกิารดานสวัสดิการ
และสงเคราะหกลุมเปาหมาย และ การดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูถูกลวงละเมิดทาง
เพศโดยสมาชกิในครอบครัว  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินแสนละ 2 ราย 
 
 5.8.12 ตัวชี้วัดท่ี  57  อัตราการหยาราง 
  1) ความสําคญัของการปลอดการหยาราง คือการมีชีวติสมรสที่ยืนยาว เนื่องจากมี
ความเขาอกเขาใจ และรับผิดชอบตอกันและกัน ในกรณีที่เกดิการหยารางยอมสงผลตอความมั่นคง
ทั้งดานของรายได กระทบตอสุขภาพจิต และ เกิดความบาดหมางอันเนื่องจากการแบงสินสมรส 
และ การดแูลบุตร 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกจิการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การติดตาม
ขาวสาร  และ การประสานงานขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง การหยาราง  ตอ
ประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิพันละ 5 ราย 
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5.9  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานชุมชน  
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานชุมชนประกอบดวย 3 ดัชนี 3 ตัวช้ีวดั ทั้งนี้
ดัชนีที่ใชพจิารณาคือ ดัชนทีี่ 1 คนไทยสามารถปรับตวัเขากับชุมชน ดัชนีที่ 2 คนไทยสามารถมี
ความสัมพันธกับชุมชน ดชันีที่ 3 คนไทยสามารถดาํรงเอกลักษณของชุมชน ดงัที่ไดสรุปไวใน
ตารางที่ 5-9 
 
ตารางที่ 5-9  แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานชุมชน 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยสามารถปรับตัวเขา
กับชุมชน 

58. อัตราผูไมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมหลัก
ของชุมชน 

5 / พัน 

2.คนไทยสามารถมี
ความสัมพันธกับชุมชน 

59. อัตราผูประสบอันตรายจากความขัดแยงหรือแบง
ฝกฝายของชุมชน 

3 / หมื่น 

3.คนไทยสามารถดํารง       
เอกลักษณของชุมชน 

60. อัตราผูตกเปนเหยื่อวัฒนธรรมตางถิ่นที่เปนพิษภัย รอยละ 1 

 
 5.9.1 ตัวชี้วัดท่ี 58  อัตราผูไมสามารถปรบัตัวเขากับวฒันธรรมหลักของชุมชน 
  1) ความสําคัญของการไมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมหลักของชุมชนคือ เกิด
ภาวะของการถูกโดดเดีย่วทางสังคม และเปนปญหาทางสังคมเนื่องจากความแตกตางทางวัฒนธรรม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงวัฒนธรรม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การติดตามขาวสาร และ การ
สนับสนุนการเฝาระวังทางสงัคม   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูไมสามารถปรับตัว
เขากับวัฒนธรรมหลักของชุมชน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินพันละ 5 ราย 
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 5.9.2 ตัวชี้วัดท่ี 59  อัตราผูประสบอันตรายจากความขัดแยงหรือแบงฝกฝายของชุมชน 
  1) ความสําคัญของการมีความขัดแยง แบงฝกฝายชุมชน หรือมีความขัดแยงกัน
เนื่องจากความบาดหมางของคนรุนกอน อาจนําไปสูการทํารายรางกายซึ่งกันและกัน 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป  การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ การสนับสนุนการเฝา
ระวังทางสังคม   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูประสบอันตราย
จากความขดัแยงหรือแบงฝกฝายของชุมชน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินหมืน่ละ 3 ราย 
 
 5.9.3  ตัวชี้วัดท่ี 60  อัตราผูตกเปนเหยื่อวัฒนธรรมตางถิ่นท่ีเปนพิษภยั 
  1) ความสําคัญของการปลอดจากการถกูครอบงําทางวัฒนธรรมตางถิ่นที่เปนพิษ
ภัย เชน การนยิมแตงกายเลยีนแบบตะวันตกที่ยัว่ยุกามารมณ 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ กระทรวงวัฒนธรรม 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป   การจัดเก็บ
ขอมูลโดยกลไกของกระทรวงฯ และ การสนับสนุนการเฝาระวังทางสังคม  
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูตกเปนเหยื่อ
วัฒนธรรมตางถิ่นที่เปนพษิภยั ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 1 ราย 
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5.10 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกิจ  
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกิจประกอบดวย 3 ดัชนี 5 ตัวช้ีวดั ทั้งนี้
ดัชนีที่ใชพจิารณาคือ ดัชนทีี่ 1 คนไทยมปีจจัยการผลิตท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได ดชันีที่ 2 คนไทย
บริโภคไมเกิน ความสามารถการผลิต และ ดัชนีที่ 3 คนไทยมีการลงทุนและการออมที่เปนธรรม  
ดังที่ไดสรุปไวในตารางที่     5-10 
 
ตารางที่ 5-10  แสดงดัชนแีละตัวชี้วัดความมั่นคงดานเศรษฐกิจ 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยมีปจจัยการผลิตที่
สามารถเลี้ยงตนเองได 

61. อัตราเกษตรกรที่ไมมีปจจัยการผลิต รอยละ 10 

 62. อัตราผูขาดความมั่นคงในรายได รอยละ 5 
 63. รอยละของคนวางงาน รอยละ 4 

2.คนไทยบริโภคไมเกิน
ความสามารถการผลิต 

64. อัตราครัวเรือนที่มีหนี้สินเกินขดีความสามารถ
ชําระคืน 

รอยละ 5 

3.คนไทยมีการลงทุนและการ
ออมท่ีเปนธรรม 

65. อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

5 / หมื่น 

 
 5.10.1  ตัวชี้วัดท่ี 61  อัตราเกษตรกรที่ไมมีปจจัยการผลิต 
  1) ความสําคญัของการที่เกษตรกรที่ไมมปีจจัยการผลิต เชน ไมมทีี่ดิน ไมมี
เครื่องจักรทางการเกษตร ยอมไมสามารถสรางผลผลิตหรือมีรายไดใหเพียงพอตอการเลี้ยงชีพได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 84 ระบุวา “รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชทีด่นิ
อยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง  และรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการ
รวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร” มาตรา 
86  ระบุวา “รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็
และแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม  รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปน
ธรรม”และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หมวดที ่ 3.1 (3)  นโยบายการสรางรายได  ดาน
เกษตรกรรมระบุวา “สงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินอยางพอเพยีง โดยการวางแผนการใชทีด่นิ
อยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการใชทีด่ินรกรางวางเปลาใหเกดิประโยชนสูงสุด รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทกุระดบัใหเหมาะสมตอระบบการผลิต และ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ โดยเนนการมสีวนรวมของประชาชนอยางเต็มที่ในการฟนฟ ู อนุรักษ 
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และพัฒนาพื้นที่ตนน้ําและลุมน้ํา แหลงกักเก็บน้ํา คูคลองสงน้ํา คุณภาพน้ํา และชลประทานระบบ
ทอ รวมทั้งควบคุมดูแลการใชน้ําผิวดินและน้ําใตดินใหเกิดประสิทธิภาพและเปนระบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของกระทรวงพาณิชย 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป การขอความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ  การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง เกษตรกรที่ไมมี
ปจจัยการผลิต ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 10  
 
 5.10.2 ตัวชี้วัดท่ี 62  อัตราผูขาดความมั่นคงในรายได   
  1) ความสําคญัของความมั่นคงในรายได กลาวคือสามารถมีรายไดตอเนื่อง ไมวา
รายไดนัน่จะมาเปฯรูปแบบองเงินเดือน เงนิตอบแทน การรับจาง การคาขาย ในกรณีที่ขาดรายไดที่
มั่นคง ยอมไมสามารถวางแผนการดําเนนิชีวิตไดในระยะยาว 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป การขอความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ  การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูขาดความมั่นคงใน
รายได    ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิรอยละ 5  
 
 5.10.3 ตัวชี้วัดท่ี 63  รอยละของคนวางงาน 
  1) ความสําคญัของการวางงาน อันเนื่องจากการเลิกจาง หรือวางงานตามฤดูกาล
สงผลถึงการขาดรายไดในการเลี้ยงชีพ 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
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  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป การขอความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ  การตดิตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง คนวางงาน  กับ
กําลังแรงงาน ไมใหเกินรอยละ 4  
 
 5.10.4 ตัวชี้วัดท่ี 64  อัตราครัวเรือนท่ีมีหนี้สินเกินขีดความสามารถชําระคืน 
  1) ความสําคัญของการมีหนี้สินเกินขดีความสามารถชําระคืน เชนหนี้บัตรเครดิต
หรือการกูยืมจากแหลงเงนิกูนอกระบบ ที่ไมสามารถชําระคืนเนื่องจากการกําหนดอตัราดอกเบี้ยที่
ไมเปนธรรม  อาจเปนผลสูการเปนคดีความหรือถูกรังควานจากเจาหนี้เงินกู 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพนัธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป การขอความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว และ  การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ครัวเรือนที่มีหนี้สิน
เกินขีดความสามารถชําระคืน กับครัวเรือนทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 5 
 
 5.10.5 ตัวชี้วัดท่ี 65  อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  1) ความสําคญัของการเปนเหยื่อในกระบวนการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชน 
หลงเชื่อลงทุนในแชรลูกโซ การคาอาวุธสงคราม ยาเสพติด เปนตน ผูที่เปนเหยื่อดังกลาวมีแนวโนม
ในการถูกโกง หรือไมไดรับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และนโยบายของรัฐบาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
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  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยประจําป การขอความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาว  การสนับสนุนการเฝาระวังทาง
สังคม  การติดตามขาวสาร และ การดําเนนิการแกปญหาเฉพาะหนา   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูตกเปนเหยื่อใน
ขบวนการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิหมื่นละ 5  



 

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 5-51 

5.11 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานการเมือง 
  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานการเมืองประกอบดวย 4 ดัชนี 7 ตัวช้ีวดั ทั้งนี้
ดัชนีที่ใชพจิารณาคือ ดัชนทีี่ 1 คนไทยมสีิทธิเสรีภาพพื้นฐานทางการเมือง ดัชนีที่ 2 คนไทยมีอิสระ
จากการใชอํานาจทางการเมืองโดยไมชอบธรรม ดัชนีที่ 3 คนไทยมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ดัชนีที่ 4 คนไทยปลอดจากการสูญเสียประโยชนจากการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  ดังที่ไดสรุปไวใน
ตารางที่ 5-11 
 
ตารางที่ 5-11  แสดงดัชนแีละตัวชี้วัดความมั่นคงดานการเมือง 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มาตรฐาน(ไมเกิน) 
1.คนไทยมีสิทธิเสรีภาพ
พื้นฐานทางการเมือง 

66. อัตราผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง รอยละ 30 

 67. อัตราผูประทวงหรือแสดงออกทางการเมือง 3 / หมื่น 
 68. อัตราผูอยูในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศกึ รอยละ 4 
2.คนไทยมีอิสระจากการใช
อํานาจทางการเมืองโดยไม
ชอบธรรม 

69. อัตราผูเสียชีวิตจากการปราบจราจล 1 / สิบลาน 

3.คนไทยปลอดจากการ
สูญเสียประโยชนจากการ
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

70. จํานวนเงนิตอหัวประชากรที่สูญเสียเนื่องจากการ
คอรรัปชัน 

1,000 บาทตอคน 

 
 
 5.11.1 ตัวชี้วัดท่ี  66 อัตราผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  1) ความสาํคัญของการไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง คือการไมไดผูแทนราษฎรที่มี
คุณภาพ หรือไดผูแทนราษฎรที่มาจากการซื้อเสียงหรือโกงเลือกตั้ง และผูแทนท ี่ขาดคุณภาพเหลานี้
จะเปนผูออกนโยบายซึ่งไมคาํนึงถึงผลประโยชนตอสาธารณะ 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 26-65  และ
สอดคลองกับนโยบายของรฐับาล หมวดที ่15 นโยบายการบริหารราชการแผนดิน ระบุวา “รัฐบาล
มีนโยบายทีจ่ะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษสิทธขิองตนไดเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสทิธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหาร
ราชการแผนดนิและการใหบริการประชาชน ทั้งนี ้ เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม และเอื้อตอ
การพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต” 
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  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม  และ การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง กับผูมีสิทธิเลือกตั้งไมใหเกินรอยละ 30  
 
 5.11.2 ตัวชี้วัดท่ี 67  อัตราผูประทวงหรือแสดงออกทางการเมือง 
  1) ความสําคัญของการชุมนุมหรือประทวง แสดงใหเห็นวา ปญหาของประชาชน
ไมสามารถไดรับการแกไขไดในกลไกปกติ ดังนั้นจึงตองมาชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลดําเนนิการ 
และยิ่งมีผูชุมนุมประทวงมากเทาใดยอมแสดงใหเห็นวา ความมั่นคงในชีวิตของผูชุมนุมนอยลง 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 44 ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปดเผย
และปราศจากอาวุธ”  
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเกบ็ขอมูล ควรเปนของ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม  และ การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูประทวงหรือ
แสดงออกทางการเมือง ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกนิหมื่นละ 3 ราย 
 
 5.11.3 ตัวชี้วัดท่ี 68  อัตราผูอยูในพื้นท่ีประกาศกฎอัยการศึก 
  1) ความสําคญัของการประกาศกฎอัยการศึก คือการยกเวนการใชกฎหมายปกติ
และใหอํานาจเจาพนกังานของรัฐดานการปราบปรามเชน ตํารวจ ทหาร ในการจบักุม ตรวจคน
ประชาชนมากกวาปกติ ดงันั้นประชาชนที่อยูในพื้นทีป่ระกาศกฎอยัการศึก ยอมเสียสิทธิและ
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เสรีภาพ นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนในพื้นที่นั้นยังไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ ทําให
ขาดความมั่นคงในรายได  
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 28 ระบุวา “การจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวกระทํามิได เวนแตโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทอืนสาระสาํคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมไิด” เห็นวาเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศกึ ยอมตองเล่ียงไมไดจํากดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูลควรเปนของ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิ
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กจิคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม  และ การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง จํานวนผูอยูในพืน้ที่
ประกาศกฎอยัการศึก  ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินรอยละ 4 ราย 
 
 5.11.4 ตัวชี้วัดท่ี 68  อัตราผูเสียชีวิตจากการปราบจราจล 
  1) ความสําคัญของการปราบจราจลหรือแยกสลายการชมุนุม คือเมื่อประชาชนมี
ความเดือดรอนใมนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวมาชุมนุมกัน บางครั้งอารมณของฝูงชนนําไปสูลักษณะ
ของฝูงชนบาคลั่ง ที่อาจนําไปสูการทําลายทรัพยสินหรือทํารายเจาหนาที่ผูดูแลความสงบเรียบรอย 
ดังนั้นการแยกสลายการชุมนมุจึงมีความจําเปนในระดับหนึ่ง แตการแยกสลายการชุมนุมนั้นหากไม
คํานึงวาผูชุมนมุเปนคนไทย หรือเขาใจผิดคิดวาเปนศตัรู อาจนํามาซึ่งความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 44 ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปดเผย
และปราศจากอาวุธ” 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูลควรเปนของ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
แหงชาต ิ
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  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม  และ การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง ผูเสียชีวติจากการ
ปราบจราจล  ตอประชากรทัง้หมด ไมใหเกิน1 รายในสบิลานราย 
 
 5.11.5 ตัวชี้วัดท่ี 70  จํานวนเงินตอหัวประชากรที่สูญเสียเนื่องจากการคอรรัปชัน 
  1) ความสําคัญของการสูญเสียประโยชนสวนตน หรือประโยชนสาธารณะ จาก
การคอรัปชั่น ทั้งนี้รวมถึงการทุจริตทุกชนดิ ทั้งการจดัซื้อจัดจาง การแตงตั้งโยกยายขาราชการ  และ
การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ในทางกลับกันถามีการคอรรัปชั่นในทุกระดบัยอมกระทบตอความ
มั่นคงของมนุษย เนื่องจากขาดโอกาสที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคม 
  2)ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 303 (อางแลว) มาตรา 304 (อางแลว) และมาตรา 301 (3) ใน
สวนของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ ระบุวา “ไต
สวนและวินจิฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกต ิ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาทีใ่นการยุติธรรม  เพื่อดําเนนิการ
ตอไป ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” และ
นโยบายของรฐับาล ไมไดระบุไว 
  3) วิธีเก็บขอมลู ควรเปนขอมูลปฐมภูม ิ
  4) แหลงอางองิ ยังไมมแีหลงอางอิงชัดเจน 
  5) พันธกิจการเก็บขอมูล ควรเปนของ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
  6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ควรมีบทบาทและพันธ
กิจคือ  การเปนเจาภาพในการจัดทํารายงานสถานการณความมัน่คงของมนุษยประจําป   การขอ
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนนิการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การสนับสนุนการเฝาระวัง
ทางสังคม  และ การติดตามขาวสาร   
  7) ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน กําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง จํานวนเงินตอหัว
ประชากรที่สูญเสียเนื่องจากการคอรรัปชัน ตอประชากรทั้งหมด ไมใหเกินคนละ 1,000 บาท 
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บทที่ 6 
การนําไปใชและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 

 
  ในอดีตที่ผานมา มักพบวาหนวยงานภาครัฐจํานวนมากไดพยายามจดัทํามาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัทางสังคม แตมีอยูไมมากนกัที่ไดมีการนําไปใชประโยชนอยางเต็มที่ จริงจัง และตอเนื่อง 
ตลอดจนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางทันการณ ทั้ง ๆ ที่มาตรฐานและ
ตัวช้ีวดั   ที่สรางขึ้นนั้นมีความสําคัญและมีคาใชจายในการจัดทําสูงก็ตาม สาเหตุสําคัญไดแก 
  1) ขาดการเลง็เห็นความจําเปนและการใชประโยชนกับการปฏิบัติงานพัฒนา ทั้งระดับ
การพัฒนานโยบายและระดบัการบริหารจดัการ ในเชิงวสัิยทัศนของผูนําองคกร 
  2) ขาดการผลักดันใหมาตรฐานและตวัช้ีวัดเหลานั้นไดมีการดําเนินไปอยางเปนระบบ 
กลาวคือ มีผูรับผิดชอบแตละขั้นตอน มีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการจัดทําเปนระบบ
สารสนเทศ ไปจนถึงการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน เปนวงจรและเปนสวนหนึ่งของงาน
ประจํา 
  3) ขาดงบประมาณและทรัพยากรสนบัสนนุ ทั้งนี้เกดิจากการมิไดจัดทาํแผนงบประมาณ
โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ และขาดการเหน็ความจําเปนของผูมีอํานาจอนุมัติ 
  4) ขาดกลไกและสิ่งอํานวยความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ เชน ขาดระเบยีบรองรับ 
ขาดคูมือแนะนําสําหรับผูปฏิบัติ และขาดการเผยแพรประชาสัมพันธใหเหน็ประโยชนจากการนาํไปใช
ตองานของผูปฏิบัติเอง เปนตน 
  5) ขาดการพฒันามาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยทั่วไปมาตรฐานและตวัช้ีวดัทางสังคมจะ
แตกตางจากมาตรฐานดานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม ตรงที่จําเปนตองมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
และบางเรื่องจาํเปนตองดําเนนิการในลักษณะเฝาระวัง ในกรณีทีม่ีความเสี่ยงสงูตอผลกระทบ หาก   
มาตรฐานและตัวช้ีวดัไมไดรับการพัฒนากอ็าจเปนผลใหขาดการยอมรบั และใชประโยชนไดไมเตม็ที่  
  6) ขาดการประชาสัมพันธมาตรฐานตัวช้ีวัดใหเปนทีย่อมรับความสําคญั และความ       
จําเปนในวงกวาง เพื่อใหประชาชนเขาใจและสรางพลังประชาชนในการรวมมือ วิพากษวจิารณเพื่อ
ปรับปรุง และติด ตามตรวจสอบการดําเนนิงานในขั้นตอนตาง ๆ ของหนวยปฏิบัต ิ
  เพื่อประโยชนในการผลักดันใหมีการนาํมาตรฐานและตวัช้ีวัดนีไ้ปสูการปฏิบัติ การใช
ประโยชน และการพัฒนาขั้นตอไปจึงเสนอประเดน็ตอไปนี้ คือ 1) ความสอดคลองของมาตรฐานและ  
ตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษยกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ 2) แนวทางการนํามาตรฐานและ
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ตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษยไปสูการปฏิบัติ 3) แนวทางการพัฒนามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของ
มนุษย ดังนี ้
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6.1 ความสอดคลองของมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษยกับนโยบาย 
 และยุทธศาสตรของประเทศ 
  การกําหนดทศิทางการพัฒนาประเทศ  โดยทั่วไปมักพิจารณาถึงทรัพยากรที่มอียูใน
ประเทศ ไดแก ทุนสวนในสวนที่เปนตวัเงิน ทุนในสวนที่เปนธรรมชาติเชน ลักษณะของดนิฟาอากาศ 
การใชประโยชนจากทีด่ินดานการเกษตร และการผลติอื่น ๆ  รวมถึงทุนในสวนที่เปนบุคลากร เชน 
ความรูความสามารถโดยรวมของคนในชาติ ภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมา  นอกจากทีก่ลาวมาสิ่งที่
สําคัญที่สุดคือ นโยบาย และยุทธศาสตรของประเทศ ซ่ึงมีหลายระดับและหลายมิติประกอบกัน  
  ทั้งนี้ เมื่อยอนมองการพัฒนาที่ผานมาเมื่อรัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรเชนใด กิจกรรมการ
พัฒนามักตองสอดรับ สวนจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยข้ึนอยูกับขีดความสามารถในการบริหาร
ประเทศภายใตทรัพยากรทีม่ีอยู อาทิเชน การกําหนดวากรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง นําไปสูการตั้ง
บานเรือน ศูนยราชการ  ศูนยกลางธุรกิจ และ ศูนยกลางคมนาคม  จนมีผลการเติบโตทางเศรษฐกจิสูงสุด
เมื่อเทียบกับจงัหวัดอืน่ ๆ  ในชวงเริ่มตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก ไดกําหนดยทุธศาสตร
ดานโครงสรางพื้นฐานการพัฒนา ในยคุสมัยตอมา ประเทศไทยกเ็ต็มไปดวยโครงสรางพื้นฐานพัฒนา 
ตาง ๆ เชน ถนน เสนทางรถไฟ ไฟฟา เขื่อน ทาเรือน้ําลึก ในชวงตอมา ไดกําหนดยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ก็เปนผลใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแหง เชน นิคมอตุสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ขอนแกน ลําพูน ฯลฯ ดังที่ไดกลาวมาเบื้องตนเหน็ไดวา 
การพัฒนาใน 2-3 ทศวรรษที่ผานมา มกัมียุทธศาสตรการพัฒนาทีชั่ดเจนและไมซับซอน  สวนในยุค
ปจจุบันประเทศไทยไดเปดประเทศ ติดตอทําการคาและการทูตกับประเทศอื่น ๆ ยทุธศาสตรการพัฒนา
จึงไมสามารถกําหนดไดตามลําพงั เนื่องจากตองคํานงึถึงกระแสโลกาภวิัฒน  และการใหคุณคาของ      
กิจกรรมการพฒันาในระดับสากล 
  ดังนั้นเมื่อประเทศไทยไดมีการปรับปรุงระบบโครงสรางหนวยงานราชการใหม ตาม 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545   ไดกอใหเกดิกระทรวงใหม พนัธกิจ
ใหม หนึ่งในนั่นคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ช่ือกระทรวงกําหนดหนาที่
หลัก 2 ประการคือ “การพฒันาสังคม” และ “ความมั่นคงของมนุษย” ทั้งนี้ในสวนของ “ความมั่นคงของ
มนุษย” เรียกไดวาเปนหนาที่ใหม จําเปนตองสรางองคความรูใหม ๆ ขึ้นรองรับ รวมถึงการสราง        
มาตรฐานและตัวช้ีวดัดวย   
  ตามที่ไดกลาวไวเบื้องตนวา การกําหนดยุทธศาสตรเปนเชนใดตองมีกจิกรรมที่
สอดคลอง  ในสวนของการดําเนินการจดัทํามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยก็เชนกัน คณะผู
ศึกษาจึงวิเคราะหและคดัเลือกเฉพาะยุทธศาสตรและนโยบายที่สอดคลองกับความมัน่คงของมนุษย มีขอ
คนพบดังนี ้
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 6.1.1 ความสอดคลองกับสถานการณระดับประเทศ 
  ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสโลกาภวิัตนซ่ึงเปนอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอก 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยทัง้ในดานเศรษฐกิจ การเมอืง สังคม และเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงดงักลาวทําใหคนไทยอยูในภาวะเสีย่ง  เพราะสภาวะทางสังคมมีการแขงขันอยางรุนแรง มี
ความแตกตางในองคความรู ความหลากหลายในคานยิม และแนวคิดระหวางความเปนสากล และ
เอกลักษณไทย จนเกิดปญหาทั้งในเรื่องยาเสพติด การคามนุษย และการละเมิดสิทธใินรูปแบบตาง ๆ  
  ประกอบกับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
ตลอดจนมีการปฏิรูประบบสุขภาพ การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ และการกระจาย
อํานาจการปกครองใหแกทองถ่ิน เพื่อใหโอกาสคนยากจนสามารถเขาถึงบริการของรัฐ แหลงความรู 
ทรัพยากร และหลักประกันความมั่นคงในชีวิต การเปลีย่นแปลงดังกลาวเปนไปเพือ่ใหสถาบันทางสังคม
ทําหนาที่อยางสมบูรณ  
  การศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย มคีวามสอดคลองกับสถานการณ
ระดับประเทศที่สําคัญดังนี้ 
  1) ถือเปนกลุมประเทศแรกในเวทีโลก ที่ไดริเร่ิมสรางมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมัน่คง
ของมนุษย   
  2) ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับเวทีโลกเรื่องสถานการณความมั่นคงของมนุษยใน
มิติของกลุมประเทศซีกโลกตะวนัออก ที่ใหความสําคญัทางดานจิตวญิญาณ หรือจากสิ่งภายในตัวของ
มนุษยเอง 
   
 6.1.2 ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ในสวนที่
เกี่ยวของกับกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คือ ขอ 10 นโยบายเสริมสรางสังคม
เขมแข็ง โดยระบุวา  “รัฐบาลจะพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมทั้งเสริมสราง
สังคมใหเขมแขงและยั่งยืน เพื่อใหประเทศไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมที่สมดุล” 
  ดานครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรีและผูสูงอายุ รัฐบาลมีนโยบายในการสรางครอบครัว
ใหอบอุนและเขมแข็ง เปนหนวยพื้นฐานในการฟนฟูเศรษฐกจิและเปนภูมิคุมกนัจากปญหาสงัคมแก
สมาชิกทุกวยัในครอบครัว ดงันี้  1) จดัตั้งศนูยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการมีสวนรวมของบคุลากร
ในชุมชนเพื่อใหคําปรึกษาและบริการตาง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ทั้งดานสุขภาพ การวางแผนและแกไข
ปญหาครอบครัว  2) สนับสนุนใหมีศูนยเล้ียงเด็กกอนวยัเรียนที่มีคณุภาพ และไดมาตรฐานในชุมชนและ
สถานประกอบการ 3) แกไขปรับปรงุกฎหมายและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
ปราบปรามและลงโทษอยางจริงจังตอผูกระทําผิด ที่ละเมิดสิทธิและการทําทารุณกรรมตอเด็กในทกุดาน 
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4) มุงสงเสริมสิทธิ สถานภาพและบทบาทสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีใหสามารถมีสวนรวมอยาง
เต็มที่ในการพฒันาชุมชนและประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งสงเสริมความเทา
เทียมกนัของสตรีในการรับราชการ 5) ยกยองและใหหลักประกนัแกผูสูงอายุ โดยการสรางโครงขาย
ความปลอดภยัทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนาํประสบการณและภูมิ
ปญญาของผูสูงอายุมาชวยในการพัฒนาสงัคม 
  ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส 1) ใหการสงเคราะหและสนับสนุนการพัฒนาอยางมสีวน
รวมแกผูยากไร ผูพิการ หรือ ผูทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาส ใหมคีุณภาพชวีิตทีด่ีและสามารถพึ่งพา    
ตนเองได 2) สนับสนุนองคกรสาธารณกุศล เพื่อบรรเทาสาธารณภยัและสงเคราะหผูประสบภัยใน
ระดับชาติ และในระดับชุมชน 3) จัดระบบการศึกษาและการฝกอาชีพที่สอดคลองกับระดับ และลักษณะ
ของความพิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งพฒันาสื่อการเรียนการสอน การเสริมทักษะเฉพาะดาน และการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 

  การศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยมีความสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลที่สําคัญดังนี ้
  1) ใชเปนเครื่องมือในการวัดระดับการพัฒนาคน   
  2) ใชเปนเครื่องมือในการสํารวจสถานการณ และวัดความมั่นคงของมนุษย ดาน 
ครอบครัว 
  3) ใชเปนเครื่องมือในการสาํรวจภาวะคุกคาม และการลิดรอนสิทธิและโอกาสของเด็ก 
เยาวชน สตรี และผูสูงอาย ุ
  4) ใชเปนเครื่องมือในการสาํรวจสถานการณและสํารวจภาวะคุกคาม และการลิดรอน
สิทธิและโอกาสผูดอยโอกาสในสังคม  
 
 6.1.3  ความสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกระทรวงที่จดัตั้งตามนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ และเปนกระทรวงแรกของโลก ความชดัเจนในความหมายจึงเปนสิ่งสาํคัญที่จะ
สรางความรวมมือในการผลักดันแนวคิดใหบรรลุผลสําเร็จได 
  การพัฒนาสังคม ตามคําจํากัดความของ แผนพัฒนางานสวัสดกิารสังคมและสังคม
สงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545 – 2549) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม เพื่อประชาชนจะไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึน้ ทั้งดานอาหาร ที่
อยูอาศัย การศกึษา สุขภาพอนามัย การมีงานทํา มีรายไดที่เพียงพอในการครองชีพ ประชาชนไดรับความ
เสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชวีิต ทัง้นี้ประชาชนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุก
ขั้นตอนอยางเปนระบบ 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 6-6 

  ความมั่นคงของมนุษย เปนคําใหมสําหรับสังคมไทย   คนสวนใหญเคยชนิกบัความ   
มั่นคงของรัฐ ในขณะที่เอกสารของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดรายงานวาความมั่นคง
ของมนุษยเปนผลรวมของมิติเจ็ดดานของความมั่นคง ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานอาหาร ดานสุขภาพ ดาน
ส่ิงแวดลอม ดานสวนบุคคล ดานชุมชนและดานการเมือง เพราะความไมมั่นคงในเรื่องเหลานี้ อาจนาํไปสู
วิกฤตของประเทศ และการเสนอเอกสารรายงานจากประเทศแคนนาดาไดผลักดนัแนวคดิคดิของความ
มั่นคงของมนุษย เพื่อใหมนษุยปราศจากความหวาดกลัว ปราศจากความขาดแคลน และไดรับความเสมอ
ภาค อยางไรก็ตาม แนวคดิของตางประเทศไดสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยตามนยิามของ 
แผนพัฒนางานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545 – 2549) ซ่ึงหมายถึง การที่
ประชาชนไดรับหลักประกนัดานสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตอความจําเปนขั้นพื้นฐาน สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมศีักดิ์ศรีไมประสบปญหาความยากจน ไมส้ินหวังและมคีวามสขุ ตลอดจน
ไดรับโอกาสอยางเทาเทยีมกนัในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ  1) 
เพื่อแปลงนโยบายของคณะรฐัมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา ในสวนที่เกีย่วของกบัอํานาจและหนาที่ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไปสูการปฏิบัติ 2) เพื่อกําหนดทิศทางของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยในชวงป พ.ศ. 2546–2548 ภายใตขอจาํกดัของสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกองคกร และ 3) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป 
  นโยบายของรฐับาลในการพฒันาสังคม ไดสะทอนภาพความตองการของสังคมที่จะเปน
สังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมสมดุล เพราะเปนการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดสรรทรัพยากร และเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งสนับสนุนใหนําทุนทางวัฒนธรรม คือ ความเอื้ออาทร 
เกื้อกูล คานยิม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชใหสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุบัน 
เพื่อใหเกิด จติสํานึกที่ดี ครอบครัวมีความอบอุนและมคีุณภาพ สังคมมีความสมดลุกับสิ่งแวดลอม ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง มีสิทธิ
อยางเสมอภาค      ยุติธรรม มีระบบการจัดสวัสดิการสงเคราะหแกผูดอยโอกาส ใหสามารถเขาถึงระบบ
การจัดสวัสดกิารสังคมสงเคราะหตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีสามารถดํารงตนในสังคมได
อยางปกติสุข    สมควรแกอัตภาพ   

  ดังนั้นการจัดทํามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย จึงมคีวามสอดคลองกับ
นโยบายของรฐับาลดังนี ้
  1) สรางความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากมีการระบุถึงประเด็นพิจารณาที่       
ชัดเจนความมัน่คงของมนุษยรายดาน  
  2) สามารถพัฒนาขึ้นเปนเครื่องมือในการสํารวจ สถานการณความมัน่คงของมนุษยเปน
รายพื้นที่ ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ ภาคและประเทศ ตลอดจนเปรียบเทยีบกับระดับสากล 
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 6.1.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวง 
  การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ตามอํานาจหนาที่ของพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 หมวด 6 และภายใตเงื่อนไขที่เปนปจจยัทั้งภายในและ      
ภายนอกองคกร มีกลยุทธ และวิธีการหลัก ดังนี ้
  วิสัยทัศน ระบุวา  “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนองคการ
และกลไกระดบัชาติที่เอื้ออํานวยและประสานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคสวน เพือ่ใหประชาชนมีความ     
มั่นคงในการดาํรงชีวิตมีบริการสวัสดิการและคุมครองอยางทั่วถึง เปนธรรม และเสมอภาค สามารถ
ชวยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนใหเปนสังคมสันติสุข นาอยูและยั่งยนื” 
  พันธกิจ ระบุวา  “1) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาสงัคม 2) พัฒนา
หลักประกนัความมั่นคงและสงเสริมการพัฒนาทุนทางสงัคม 3) สงเสริมการพัฒนาทนุทางสังคม” 
  ยุทธศาสตร    มี  4   ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1) ยทุธศาสตรดานการพฒันานโยบายและระบบสารสนเทศการพฒันาสังคม มีวัตถุ 
ประสงคคือ (1) เพื่อมีขอมลู เครือขาย และสารสนเทศของกลุมเปาหมายในมิตติาง ๆ ทั้งสถานภาพ เพศ 
วัย พื้นที่ สภาพการอยูอาศัย ที่เปนปจจุบนั และเชื่อถือได  (2) เพื่อใชประโยชนจากขอมูล และสารสนเทศ
ในการพัฒนานโยบาย และจัดบริการไดอยางเปนธรรม ทั่วถึง และไมเลือกปฏิบัติ (3) เพื่อสนับสนุน  
มาตรการเฝาระวังในสังคมในชุมชน 
  2) ยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นคงในดานการดํารงชีวิต มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน (2) เพื่อกระจายโอกาสและทรัพยากรลงในพื้นที่ชุมชน (3) 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการในชมุชน (4) เพื่อสรางความมั่นคงในการอยูอาศัย 
  3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบริการทางสังคมเชิงรุก มีวตัถุประสงคคือ (1) เพื่อสงเสริม
ศักยภาพของกลุมเปาหมายใหมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (2) เพื่อสรางกระบวนทัศนขาราชการ
ใหทํางานปองกันและเฝาระวังปญหา 
  4) ยุทธศาสตรดานการรวมพลังพัฒนาทุนทางสังคม มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อสราง    
ทัศนคติของประชาชนใหเหน็คุณคาและเขาใจหลักการของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (2) เพื่อคุมครองและ
เสริมสรางความเสมอภาคในสังคม (3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวติ (4) เพื่อสงเสริมคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 
  เปาหมายเชงิยทุธศาสตร พบวา การบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ใหบรรลุวิสัยทัศนในชวงป พ.ศ.2546-2548 มีเปาหมายการดําเนินงานในป พ.ศ.2547 ดังนี้ (1) 
ระบบขอมูล สารสนเทศ ของกลุมเปาหมาย ครอบครัว และการจัดสวัสดิการในระดับชุมชน (2) ระบบ
เครือขายเฝาระวังทางสังคมในชุมชน (3) นโยบายทางสงัคมและความมั่นคงของมนุษย (4) ความเขมแข็ง
ของครอบครัว (5) สงเสริมและสนับสนุนชุมชนและทองถ่ินจัดสวสัดิการทางสังคม (6) จัดบริการ       
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สวัสดิการและสงเคราะหกลุมเปาหมาย (7) การมีที่อยูอาศัยมั่นคง (8) เครือขายการดแูลกลุมเปาหมายใน
พื้นที ่(9) มาตรฐานทางสังคมที่เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย (10) มาตรฐานการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ 
ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล (11) กลุมเปาหมายมสีวนรวมในกระบวนการพฒันาชุมชนและสังคม 
(12) ความเสมอภาคหญิงชาย 
  หากพิจารณาจากยุทธศาสตรดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวา มีความสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษย ดังนี ้
  1) ความสอดคลองกับวิสัยทัศนของกระทรวงฯ โดยเมื่อมีการดาํเนินการที่สมบูรณ
สามารถพิจารณาถึงสถานการณที่คุกคามความมั่นคงของมนุษย และสามารถพัฒนาระบบบริการ
สวัสดิการและการคุมครอง 
  2) ความสอดคลองกับพันธกิจของกระทรวงฯ ในประเด็นการพัฒนาหลักประกนัความ
มั่นคงและสงเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม โดยการเรงสํารวจภยัคุกคามดานตาง ๆ และกําหนดเปน   
โครงการที่สรางหลักประกนัความมั่นคงในรายองคประกอบและรายดาน 
  3) ความสอดคลองกับยุทธศาสตร โดยเฉพาะดานยทุธศาสตรดานการพัฒนานโยบาย
และระบบสารสนเทศการพฒันาสังคม  โดยนําตวัช้ีวดัดังกลาวไปออกเปนแบบสํารวจที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมเปาหมายในมิตติาง ๆ ทั้งสถานภาพ เพศ วัย พื้นที่ สภาพการอยูอาศัย ที่
เปนปจจุบนั และนําไปสูการจัดบริการ และการสรางระบบการเฝาระวงัทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ  
  4) ความสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ สามารถนําเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
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6.2 แนวทางการใชประโยชนจากมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษยของ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  ในภาพรวมของการศึกษามาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยในรายงานฉบับนี้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสามารถนําไปประยุกตและใชประโยชนไดทั้งระดับ
เวทีโลกและระดับการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานยุคใหมของระบบราชการ ไดใหความสําคัญ
กับประชาชนในฐานะลูกคา(Customer Oriented) กลาวคือ ตองมุงเนนใหความสําคัญกับลูกคา ประชาชน 
องคกรชุมชน หรือภาคเอกชน ดังนั้นจะตองเนนคุณภาพในการใหบริการดานตาง ๆ ที่จะสงมอบหรือ
ใหบริการโดยคํานึงถึงความพอใจเปนสําคัญ การสรางคุณภาพในการใหบริการของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรตองพิจารณา ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในภาพรวม อาทิเชน        
โครงสรางการดําเนินงาน การจัดระบบงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการมุงเนนผลลัพธในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ในการนํามาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษยไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน
สูงสุด จึงควรมีการดําเนนิการตอไปนี้ 
 
 6.2.1 การสรางภาพลักษณประเทศไทยในเวทีโลก 
  การนําเสนอมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษยที่มีประเด็นพิจารณาชัดเจน ทั้ง
ปจจัยในตวัมนุษยเองและปจจัยภายนอก ถือไดวาประเทศไทยเปนกลุมประเทศแรกของโลกที่ให
ความสําคัญตอประเด็นดังกลาว ดังนั้น จึงควรนําเสนอชุดมาตรฐานและตัวช้ีวัดดังกลาว สูเวทีวชิาการ
ระดับสากล  เพื่อใหเกิดกระแสการถกเถียงเชิงวิชาการ  เพื่อการสรางสรรคและปรับประยุกตตัวช้ีวดัความ
มั่นคงของมนุษยในประเทศอื่นและในเวทเีจรจาระหวางประเทศ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ควรเปนเจาภาพในการผลักดันใหรัฐบาลไทยผานทางกระทรวงการตางประเทศใน
การเปนผูนําผลักดันใหประเทศอื่นไดมีการศึกษาความมัน่คงของมนุษย เพื่อลดภาวะคุกคามความมั่นคง
ของมนุษยของประเทศนั้น ๆ  
 
 6.2.2 การใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศและประสานงานระหวางกระทรวง 
  การนําตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย มาเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล ทําใหสามารถ
ทราบขอมูล ขอเท็จจริงในแตละพื้นที่ ซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจกําหนดโครงการ และการเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมกับประเด็นปญหา ความรุนแรง โดยใชวิธีการดําเนินการที่เหมาะสม 
  สําหรับประเด็นตัวช้ีวัด ความมั่นคงของมนุษย ที่อยูนอกเหนือขอบเขต อํานาจหนาที่
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อาจพิจารณาสรางกลไกการประสานงาน
ระหวางกระทรวง เพื่อใหเกิดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่ตรงกัน สามารถใชขอมูลรวมกัน เพื่อลดความ  
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ซํ้าซอนของงาน อีกทั้งไดขอมูลเชิงสถิติดังกลาวของแตละกระทรวงตรงกัน ตามลักษณะของการบูรณา
การระหวางกระทรวง 
 
 6.2.3 การใชเปนเครื่องมือในการบริหารและจัดการระบบขอมูล 
  ในปงบประมาณถัดไป ควรมีการสํารวจสถานการณความมั่นคงของมนุษย ในทุกพืน้ที่
จําแนกเปนรายจังหวัด ตามเขตการรับผิดชอบของ สํานักงานการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวดั เมื่อสํารวจขอมูลไดระดบัหนึ่ง จึงควรนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อกําหนดและจัดสรร       
งบประมาณ ตามความรุนแรงของปญหา และ ตามกิจกรรมที่สอดคลองกับปญหาของแตละพื้นที่ รวมถึง
การกําหนดความเรงดวนและการจัดลําดับความสําคัญใหหนวยงานภายในของกระทรวง ดังนี ้  
  1) การจัดแบงและมอบหมายงาน 
  เมื่อมีมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยทีไ่ดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว 
สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรจัดแบงงานดานการ
จัดทําเกณฑมาตรฐาน การสาํรวจวเิคราะหสถานการณ และการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด  ตลอดจน
การประชาสัมพันธเผยแพรวาควรเปนของหนวยงานใดบาง แลวจดัทําเปนหนังสอืส่ังการ หนังสือขอ
ความรวมมือ รวมทั้งคูมือตาง ๆ เพื่อใหฝายปฏิบัติและผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป ตลอดจนเผยแพร      
ขอมูลผานสื่อตาง ๆ ดวย 
  2) การจัดระบบงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  จากการจดัทํามาตรฐานและตัวช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย พบวา ขอมูลที่มีอยูและ
หนวยงานทีเ่กบ็ขอมูลเหลานั้น มีลักษณะตางคนตางทํา  ไมไดบูรณาการกันเทาที่ควร ประกอบกับขอมูล
ที่มีการจัดเก็บมักมุงสนองพนัธกิจของหนวยงานที่จัดเกบ็เปนหลัก  ดงันั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจําเปนตองมีระบบฐานขอมูลที่ออกแบบเพื่อรองรับพันธกิจและภารกิจของ
กระทรวง   ดังนั้นจงึควรจัดระบบงานขอมลู โดยเนนการพัฒนา  3  สวนคือ 
   2.1) กลไกการเก็บขอมูล 
   การเก็บขอมูลมี 2 ลักษณะ คือ ขอมูลที่มีหนวยงานอืน่จัดทําอยูแลว กับขอมูลที่
เปนพันธกจิโดยตรงของกระทรวงและยังไมมีหนวยงานใดจดัเก็บเลย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานม ี 
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ควร
ดําเนินการดังนี้ 
   (1) การรวบรวมขอมูล ควรกําหนดใหเปนบทบาทของศูนยเทคโนโลยีสารสน 
เทศและการสือ่สาร สํานักงานปลัดกระทรวง โดยทําการประสานงานไปยังสํานกังานปลัดกระทรวงทุก
กระทรวง เพื่อขอรับเอกสารสถิติที่กระทรวงอื่นไดจัดทําไวทั้งในปจจบุันและยอนหลังไปประมาณ   5  ป 
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   (2) การจัดเกบ็ขอมูลปฐมภูมิ เปนการนําประเด็นตวัช้ีวดัความมั่นคงของมนุษย
ที่ไดจัดทําขึน้ไปทําการเก็บขอมูลจากประชาชนในแตละจังหวัด โดยมอบหมายใหเปนหนาที่ของ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ทั้งนี้ ขอมูลที่จัดเก็บควรสุมทุกตําบล และทุกอําเภอใน
ขอบเขตการดาํเนินงานระดบัจังหวดั 
   (3) การติดตามประเด็นความรุนแรง (Hot Issue) ที่สอดคลองกับพันธกิจของ
กระทรวง โดยถือเปนพนัธกิจของศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ติดตามขาวสารจาก
ส่ือมวลชนโดยเนนที่โทรทศัน และหนงัสือพิมพ โดยสงประเด็นดังกลาวไปยังสํานักนโยบายและยุทธ
ศาสตรเพื่อพิจารณาถึงมาตรการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยควรแสดงบทบาท
ตอสาธารณชนเชนใด ในชวงจังหวัดใด และโดยผูบริหารกระทรวงระดับใด เชน อธิบดี ปลัดกระทรวง 
หรือรัฐมนตรี จากนั้นจึงมอบหมายใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธประสานงานกับสื่อมวลชนที่
เกี่ยวของ เพื่อแสดงถึงความฉับไวในการแกปญหา และเปนการสรางภาพลักษณทีด่ีใหกับกระทรวงฯ 
   2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
   ในระบบราชการยุคเกามักเนนการสื่อสารดวยเอกสารที่เปนลายลักษณอักษร 
แตสําหรับงานดานดัชนแีละตัวช้ีวดั เปนลักษณะงานดานขอมูลและสารสนเทศ จึงควรมีการใชระบบ
คอมพิวเตอรทีส่ามารถเชื่อมตอขอมูลถึงกันได เพื่อการบริหารงานภายใน (Intranet) และสามารถเรียกดู
ขอมูลจากภายนอก (Internet) ไดดวย  ทั้งนีค้วรกําหนดกลุมผูใชงานเปน   5   กลุม ดงันี้ 
   (1) ผูบริหารกระทรวง มีฐานะการเขาถึงขอมูลไดทุกระดับ และมีอํานาจในการ
เรียกดูรายงานจากฐานขอมูลของกระทรวงตามที่ไดกําหนดไว 
   (2) ผูบริหารฐานขอมูล  มีหนาที่ออกแบบฐานขอมูล กําหนดขั้นของการเขาถึง
ฐานขอมูล 
   (3) เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล เปนเจาหนาที่ภายใตการกาํกับของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยไดรับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิ ขอมูลในฐานขอมูลสวนกลางตาม
หนาที่ซ่ึงถูกกาํหนดไว 
   (4) เจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จะ
ไดรับ E-mail เปนสวนบุคคล  และ E-mail สวนของสํานักงาน โดยการสื่อสารถึงกันอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเขาดูขอมูลตัวช้ีวัดตาง ๆ ของกระทรวง เพื่อใชในการวางแผน  แตหากตองการขอมูลใน     
รูปแบบของสารสนเทศดานความมั่นคงของมนุษยที่มากกวารูปแบบปกติที่เผยแพร ใหประสานงานกับ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง 
   (5) บุคคลภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะสวนที่เผยแพรเทานั้น หาก
ตองการมากกวาที่เผยแพร  ตองจัดทําคําขอเพื่อรับการพจิารณาเปนรายกรณ ี
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   (6) ประชาชนโดยทัว่ไป ควรมีโอกาสไดรับทราบในประเดน็สําคัญที่เปนที่
นาสนใจ หรือมีผลกระทบตอตัวเขาเอง กลุม หรือชุมชนที่เขาสังกัดอยูดวย โดยจะตองมีการสรุปประเด็น
สําคัญในรูปแบบที่อานเขาใจงาย เพื่อเผยแพรในวงกวางดวยลักษณะที่นาสนใจตดิตามเปนครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม 
 
 6.2.4 การใชประโยชนดานการมุงเนนผลลัพธการปฏิบตังิาน 
  การบริหารราชการแบบเดิม ถูกวิพากษวิจารณวาเนนกฎระเบยีบ การดําเนนิงานตาม   
ขั้นตอนตาง ๆ เปนผลใหเปาหมายหลักของระบบราชการที่มุงปฏิบัติงานเพื่อสนอง ความตองการของ
ประชาชนเบี่ยงเบนไป จึงเปนที่มาของแนวคิดการบริหารงานแบบมุงผลลัพธในการดําเนนิงาน (Result-
based)  ดงันั้น การจดัทําดัชนีและตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย จึงสามารถปรับมาเปนกลไกการ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result-based Management) ไดดงันี ้

1) การใชประโยชนจากตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษยเพื่อประเมินพันธกิจดานการ 
พัฒนาหลักประกันความมั่นคง 
  จากพันธกจิของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กําหนดไว 3 
ประการ คือ  1) เพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการพัฒนาสังคม   2) พัฒนาหลักประกันความมั่นคง และ 
3) สงเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม ในสวนของตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยสามารถพิจารณาถึงกลุม 
เปาหมายของกระทรวงวาสามารถไดรับหลักประกันความมั่นคงมากนอยเพียงใด อาทิเชน  
   (1) ความมั่นคงดานที่อยูอาศยั  สามารถพิจารณาจากกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย ซ่ึง
ในปจจุบนัพบวา คนไทยยังคงเชาที่อยูอาศยั ถึง 1,673,639 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543) คิด
เปนรอยละ 10.5 ของครัวเรือนทั้งหมด  ดังนั้น จึงควรพิจารณาโครงการประเภทของการสรางที่อยูอาศัย
ราคาถูก เชน บานเอื้ออาทร  จากนั้นจึงพิจารณาเปนรายป เพื่อดู อัตราการเชาอยูอาศัยวาลดลงเพียงใด 
หรืออีกนัยหนึง่คือการมีกรรมสิทธิ์มากขึ้น หมายถึง การมคีวามมั่นคงในที่อยูอาศัยนัน่เอง 
   (2) ความมัน่คงดานครอบครัว ซ่ึงพิจารณาจากอัตราการหยาราง เชน จากขอมูล
ของกรมสุขภาพจิต (2545) ช้ีวาป 2543 มีคูสมรส 339,408 คู และหยาราง 70,810 คู คิดเปนอัตราหยาราง
รอยละ 20.86 แสดงใหเห็นวาครอบครัวไทยขาดความรกั ความเขาใจซึ่งกันและกัน  ดังนั้นควรกาํหนด
บทบาทใหสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวสรางกิจกรรม เพื่อลดอัตราการหยาราง โดยอาจตั้งเปาหมาย
ในการลดลงรอยละ 2 ตอป และใหคงที่ระหวางรอยละ 5-10 ตอป 
  2) เพื่อประเมินการใชงบประมาณตอหนวยของกิจกรรม 
  ในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ สามารถใชการบริหารงบประมาณแบบแผนงาน
การแสดงผลงาน (Performance-based Program Budgeting) มาเปนฐานในการดําเนนิงาน  ทั้งนี้สามารถ
พิจารณาไดทั้งงานสังคมสงเคราะห และงานพัฒนา เชน การประเมนิคาใชจายในการสรางความมั่นคง
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ของมนุษยดานบุคคล อาจใชดัชนดีานคนไทยปลอดอุบัติเหตุโดยประเมินจากกิจกรรมดานการสงเสริม
ปองกันการเกดิอุบัติเหตใุนปที่ผานมาเทียบเคียงกับปปจจุบัน ควบคูกบัการพิจารณาอัตราการเกิดอบุัติเหตุ
ในปที่ผานมาควบคูกับปจจบุัน จากนั้นจงึนําสวนตางของงบที่ใชในปที่ผานมาเทียบเคียงกับปจจบุัน เพื่อ
พิจารณาคาใชจายตอหนวยของการลดอุบัติเหตตุอราย เปนตน 
  3) การใชพิจารณาความดคีวามชอบประจําป 
  ตัวช้ีวดัตาง ๆ ที่อยูในกรอบมาตรฐานดังกลาว อาจเลือกนาํมาใชประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากนโยบายสําคญัของกระทรวง และใชนํามาเปรียบเทียบอัตราความกาวหนาใน
การปฏิบัติงานในจังหวดัเดยีวกัน หรือใชเปรียบเทยีบการปฏิบัติงานระหวางจังหวัดที่มีลักษณะปญหา
คลาย คลึงกนั ซ่ึงจะสามารถนําผลการประเมินมาใชในการพจิารณาความดีความชอบประจําป หรือใช
ประกอบการแตงตั้งโยกยาย เล่ือนขั้น หรือตําแหนงไดดวย ทั้งนี้โดยดูจากการจัดเกบ็บันทึกขอมูล และ
การวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมทั้งขอเสนอในการพัฒนาตัวช้ีวดัใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดวย 
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6.3  การพิจารณามิติของความมั่นคงของมนุษย 
  มิติของการพิจารณามีความสาํคัญตอการกําหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดั  โดยพิจารณา
ควบคูกับแนวคิดดานความมัน่คงของมนุษย  ทีเ่นนมติิของภัยคุกคาม ทั้งในดานของการลิดรอนสิทธิ    
ลิดรอนโอกาส  รวมถึงการคุกคามอื่น ๆ ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดดานคุณภาพชวีิต ที่มุงเนนความเปนอยูที่
เปนสุข  อยางไรก็ดีแนวคดิดานคุณภาพชวีิต ถือวาในวงวิชาการของทั้งในระดับสากลและไทยตางคุนเคย
กันเปนอยางด ี อีกทั้งไดมกีารพัฒนามาอยางชานาน เชน ดัชนีวดัความจาํเปนพื้นฐาน  ดัชนีวดัความอยูดีมี
สุข เปนตน 
  สําหรับประเดน็ที่ช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยที่เกี่ยวพันกบัหลายมิติของการพิจารณา 
อาทิเชน การลดิรอนสิทธิ การมิไดรับสนองความตองการ การไมไดโอกาสที่เทาเทียม ซ่ึงอาจเรียกรวม ๆ 
วาดานภัยคกุคาม  จึงแตกตางจากแนวคดิของคุณภาพชีวิตที่ยิ่งมีมากหรือยิ่งไดรับ  ยิ่งทําใหมวีิถีชีวิตที่  
สุขสบายยิ่งขึ้น  แตเมื่อคุณภาพชีวติบางดานลดลง  ซ่ึงไมไดสงผลใหเกิดความไมมัน่คงในชวีิตอยางแจม
ชัด  เวนแตการลดลงของคุณภาพชวีิตบางดานนั้นสงผลถึงความไมมั่นคง อาทิเชน การกินอาหารที่ปลอด
สารพิษปนเปอน ถือวาเปนคุณภาพชีวิตดี ในทางกลับกันถากินอาหารที่มสีารพิษปนเปอน ยอมเปนภยั
คุกคามตอสุขภาพ 
  ดังที่ไดกลาวไวเบื้องตน สะทอนใหเหน็วาบางมุมมองของคุณภาพชวีิตที่ลดลงยอมเปน
ภัยคุกคามตอความมั่นคง หรือเปนสาเหตขุองความไมมัน่คงของมนุษยได  ดังนั้น คณะผูศึกษาจงึทําการ
เทียบเคียงประเด็นชีว้ัดความมั่นคงของมนุษย กับ มิตกิารพิจารณาวาเปน แนวคดิความมั่นคงของมนุษย 
หรือแนวคิดดานภัยคกุคาม หรือทั้งคู 
 
 6.3.1 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ 
  ในแนวคิดดานสุขภาพพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวติจน
เกิดเปนภยัคุกคามความมั่นคงของมนุษย ถึง 3 ใน 10  และเปนเรื่องของภัยคุกคาม 7 ใน 10 ดาน ใน
จํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชีวิตและภยัคุกคาม 1 ตัวช้ีวดั ดังตารางที่ 6-1 
 
ตารางที่ 6-1 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานสขุภาพจําแนกตามมิติการพิจารณา 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต ภัยคุกคาม 

1. อัตราผูไมออกกําลังกายเปนประจํา   1.คนไทยมีนิสัยสราง
เสริมสุขภาพที่เหมาะสม 2.อัตราผูขาดการฝกจิตใจใหสะอาดผองแผวเปน

นิจ 
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ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต ภัยคุกคาม 
2.คนไทยมีนิสัยปองกัน
การเจ็บปวยท่ีปองกันได 

3. อัตราผูไมไดรับวัคซีนปองกันโรคที่ปองกัน
ได 

  

 4. อัตราผูติดเชื้อเอดส (HIV) และโรคติดตอ
รายแรง 

  

5. อัตราผูปวยที่ไมสามารถเขาถึงสถานพยาบาล
ที่มีมาตรฐานภายใน 40 นาที 

  
3.คนไทยไดรับการรักษา
เม่ือเจ็บปวย และฟนฟู
เม่ือหายปวยถาจําเปน 6. อัตราผูไมสามารถเขาถึงระบบประกนัสุขภาพ   

7. อัตราผูสูบบุหร่ี   4.คนไทยปลอดจากการ
คุกคามดานสุขภาพ 8. อัตราผูติดสุราเรื้อรัง   
 9. อัตราผูติดสารเสพติด   

 10. อัตราผูพยายามฆาตัวตาย   
 
 6.3.2 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานอาหาร 
  ในแนวคิดดานอาหาร พบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวติจน
เกิดเปนภยัคุกคามความมั่นคงของมนุษย ถึง  2  ใน  4  และเปนเรื่องของภัยคุกคาม  3 ใน 4 ดาน ใน
จํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชีวิตและภยัคุกคาม   1  ตัวช้ีวดั  ดงัตารางที่ 6-2 
 
ตารางที่ 6-2 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานอาหารจําแนกตามมิติการพิจารณา 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 

11. อัตราผูมีอาหารกินไมครบมื้อ   1.คนไทยสามารถมีอาหาร
กินพอเพียง 12. อัตราผูมีภาวะทุพโภชนาการ   
2.คนไทยกินอาหารที่
ปลอดภัย 

13. อัตราผูกินเนื้อสัตวที่ไมปรุงสุกดวยความ
รอน 

  

3.คนไทยไมกินอาหารเกิน
จําเปน 

14. อัตราผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา   
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 6.3.3 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา 
  ในแนวคิดดานการศึกษาพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวิต
จนเกดิเปนภัยคุกคามความมัน่คงของมนุษย ถึง 5 ใน 6 และเปนเรื่องของภัยคุกคาม 2 ใน 6 ดาน ใน
จํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชีวิตและภยัคุกคาม  1  ตัวช้ีวดั ดังตารางที่ 6-3 
 
 
ตารางที่ 6-3 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานการศึกษาจําแนกตามมิติการพิจารณา 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 

15. อัตราคนไทยที่อานและเขียนภาษาไทยไมได   1.คนไทยสามารถสื่อ
ภาษาในชีวิตประจําวันได 16. อัตราคนไทยที่พูดภาษาไทยไมได   
2.คนไทยมีสิทธิและ
โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17. อัตราผูที่ไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่
มีมาตรฐาน 

  

 18. อัตราผูไมจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน   
3.คนไทยมีโอกาสเรียนรู
สิ่งที่มีคุณคาแกชีวิต 

19. อัตราคนไทยที่ขาดความรูพื้นฐานภูมิปญญา
ไทย 

  

 20. อัตรานักเรยีน  /  นกัศึกษา ที่ถูกลวงละเมิด
ทางเพศจากครู  /  อาจารย 

  

 
 6.3.4 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานศาสนาและความเชื่อ 
  ในแนวคิดดานศาสนาและความเชื่อพบวา โดยสวนใหญมักเรื่องของภัยคุกคามทั้งหมด
รวม 4 ดาน ในจํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชีวติและภยัคุกคาม 1 ตัวช้ีวดั ดงัตารางที่ 6-4 
 
ตารางที่ 6-4   แสดงดัชนแีละตัวชี้วัดความมั่นคงดานศาสนาและความเชื่อจําแนกตามมิติการพิจารณา 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 
1.คนไทยไดรับการ
เผยแพรหลักคําสอนที่
ถูกตองตามหลักศาสนา 

21. อัตราผูถูกหลอกลวงใหหลงเชื่อหลักคาํสอน
ทางศาสนา หรือลัทธิความเชื่อที่ผิดเพี้ยน   

2.คนไทยปฏิบัติตนถูก
หลักศาสนา 

22. อัตราผูติดอบายมุข 
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ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 

 23. อัตราผูประพฤติผิดคําสอนขอหามทาง
ศาสนาที่รายแรง 

  

 24. อัตราผูบริโภคสื่อลามก   
 
 6.3.5 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัย 
  ในแนวคิดดานที่อยูอาศัยพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวิต
จนเกดิเปนภัยคุกคามความมัน่คงของมนุษย ถึง 5 ใน 7 และเปนเรื่องของภัยคุกคาม 3 ใน 7 ดาน ใน
จํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชีวิตและภยัคุกคาม  1  ตัวช้ีวดั ดังตารางที่ 6-5 
 
ตารางที่ 6-5 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานที่อยูอาศัยจําแนกตามมิติการพจิารณา 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มิตกิารพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 
1.คนไทยมีท่ีอยูอาศัย 25. อัตราผูมีที่อยูอาศัยในสภาพผุพัง   
 26. อัตราผูที่ประสบปญหาที่อยูอาศัยจากอคัคีภัย   
2.คนไทยมีท่ีอยูอาศัยไม
แออัด 

27. อัตราผูใหญที่ไมมีหองสวนตวัในที่อยูอาศัย 
  

3.คนไทยมีสิทธ์ิในที่อยู
อาศัย 

28. อัตราผูถูกไลร้ือ หรือถูกบังคับยายออกจากที่
อยูอาศัย 

  

4.คนไทยมีสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

29. อัตราครัวเรือนที่ไมมีน้ําประปา 
  

 30. อัตราครัวเรือนที่ไมมีไฟฟา   
5.ท่ีอยูอาศัยของคนไทย
ปลอดจากวัตถุอันตราย
และเหตุรําคาญ 

31. อัตราครัวเรือนที่อยูในภาวะเสีย่งตออุบัติภัย
จากวัตถุอันตรายหรือสารพิษ   
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 6.3.6 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานสิง่แวดลอม 
  ในแนวคิดดานสิ่งแวดลอมพบวา  เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชวีิตและภยัคุกคามทั้งหมด 
ดังตารางที่ 6-6 
 

ตารางที่ 6-6 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานสิง่แวดลอมจําแนกตามมิติการพิจารณา 
ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 

  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 
1.มลพิษในสิ่งแวดลอม 32.อัตราผูปวยจากมลพิษทางอากาศ   

 33.อัตราผูปวยที่ใชแหลงน้ําธรรมชาติที่มีสารพิษ
ปนเปอน 

  

 34.อัตราผูไดรับอันตรายจากจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

  

 

 6.3.7 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยสวนบคุคล 
  ในแนวคิดดานความมั่นคงสวนบุคคล พบวา โดยสวนใหญเปนเรื่องของภัยคุกคาม
ทั้งหมด ในจํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชวีิตและภยัคุกคาม   1   ตัวช้ีวดั ดังตารางที่ 6-7 
 

ตารางที่ 6-7 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงสวนบุคคลจําแนกตามมิติการพิจารณา 
ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 

  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 
1.คนไทยมีอาชีวอนามัย 35. อัตราผูทุพลภาพและเสยีชีวิตจากอุบตัิเหตุ 

หรือสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  

36. อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาเดก็   2.คนไทยไมเปนเหยื่อจาก
การคามนุษย 37. อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาประเวณ ี   
 38. อัตราผูถูกขมขืน   
 39. อัตราคนไทยที่ตกเปนเหยื่อในขบวนการคา

แรงงาน 
  

40. อัตราผูถูกประทุษรายขัน้รุนแรง   3.คนไทยปลอดการ
ประทุษรายและไมเปน
เหยื่ออาชญากรรม 41. อัตราผูที่ถูกฆาตกรรม   

42. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบตัภิัยและภยัธรรมชาติ   4.คนไทยปลอดอุบัติเหตุ
และอุบัติภัย 43. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุการจราจร   
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ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 
5.คนไทยปลอดจากวินาศ
ภัยและการคุกคามของรัฐ 

44. อัตราผูเสียชีวิตหรือสูญหายจากการกระทํา
ของรัฐ (เจาหนาที่) 

  

 45. อัตราผูเสียชีวิตหรือหายสาปสูญจากการกอ
การราย หรือสืบราชการลับของตางชาติ 

  

 

 6.3.8 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัว 
  ในแนวคิดดานครอบครัวพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวิต
จนเกดิเปนภัยคุกคามความมัน่คงของมนุษย ถึง 4 ใน 12 ตัวช้ีวดั และเปนเรื่องของภัยคุกคาม 9 ใน 12    
ตัวช้ีวดั  ในจํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชวีิตและภยัคุกคาม   1   ตัวช้ีวดั   ดังตารางที่ 6-8 
 

ตารางที่ 6-8 แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานครอบครัวจําแนกตามมิติการพจิารณา 
ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 

  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 

46. อัตราคูสมรสที่แตงงานกอนบรรลุนิติภาวะ   1. คนไทยมีความพรอม
กอนแตงงาน 47. อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมมีอาชีพหรือ

รายไดพอเพียงตอการมีครอบครัว 
  

48. อัตราคูสมรสที่ไมมีการตรวจเลือด   2. คนไทยมีแผนดําเนิน
ชีวิตครอบครัว 49. อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมจดทะเบยีน

สมรส 
  

50. อัตราทารกที่ถูกทอดทิ้ง    3. คนไทยมีระบบ
ความสัมพันธใน
ครอบครัว 

51. อัตราเด็กทีถู่กทอดทิ้ง   

 52. อัตราผูพิการที่ถูกทอดทิ้ง   
 53. อัตราผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง   
 54. อัตราเด็กทีท่ําผิดกฏหมาย   
 55. อัตราผูถูกกระทํารุนแรงโดยสมาชิกใน

ครอบครัว 
  

 56. อัตราผูถูกลวงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกใน
ครอบครัว 

  

 57. อัตราการหยาราง   
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 6.3.9 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานชุมชน 
  ในแนวคิดดานชุมชนพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวติจน
เกิดเปนภยัคุกคามความมั่นคงของมนุษย ถึง 1 ใน 3 ตัวช้ีวัดและเปนเรื่องของภัยคุกคาม 2 ใน 3 ตัวช้ีวดั   
ดังตารางที่ 6-9 
 

ตารางที่ 6-9  แสดงดัชนีและตัวชี้วัดความมั่นคงดานชุมชนจําแนกตามมิติการพิจารณา 
ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 

  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 
1.คนไทยสามารถปรับตัว
เขากับชุมชน 

58. อัตราผูไมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
หลักของชุมชน 

  

2.คนไทยสามารถมี
ความสัมพันธกับชุมชน 

59. อัตราผูประสบอันตรายจากความขัดแยงหรือ
แบงฝกฝายของชุมชน 

  

3.คนไทยสามารถดํารง       
เอกลักษณของชุมชน 

60. อัตราผูตกเปนเหยื่อวัฒนธรรมตางถิ่นที่เปน
พิษภยั 

  

 

 6.3.10 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานเศรษฐกิจ 
  ในแนวคิดดานเศรษฐกจิพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวิต
จนเกดิเปนภัยคุกคามความมัน่คงของมนุษย ถึง  4  ใน  5  ตัวช้ีวัด   และเปนเรื่องของภัยคุกคาม  1  ใน  5  
ตัวช้ีวดั   ดังตารางที่ 6-10 
 

ตารางที่ 6-10  แสดงดัชนแีละตัวชี้วัดความมั่นคงดานเศรษฐกิจจําแนกตามมิติการพจิารณา 
ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 

  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 

61. อัตราเกษตรกรที่ไมมีปจจัยการผลิต   1.คนไทยมีปจจัยการผลิต
ท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได 62. อัตราผูขาดความมั่นคงในรายได   

 63. รอยละของคนวางงาน   
2.คนไทยบริโภคไมเกิน
ความสามารถการผลิต 

64. อัตราครัวเรือนที่มีหนี้สินเกินขดี
ความสามารถชําระคืน 

  

3.คนไทยมีการลงทุนและ
การออมที่เปนธรรม 

65. อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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6.3.11 มิติของการพิจารณาความมั่นคงของมนุษยดานการเมือง 
  ในแนวคิดดานการเมืองพบวา โดยสวนใหญมักเปนเรื่องของการลดทอนคุณภาพชีวิต
จนเกดิเปนภัยคุกคามความมัน่คงของมนุษย ถึง  1  ใน  5  ตัวช้ีวัด    และเปนเรื่องของภัยคุกคามทั้งหมด  4 
ใน  5  ตัวช้ีวัด   ในจํานวนนี้ เปนทั้งการลดทอนคุณภาพชวีิตและภยัคุกคาม   1   ตัวช้ีวดั   ดังตารางที ่6-11 
 
ตารางที่ 6-11  แสดงดัชนแีละตัวชี้วัดความมั่นคงดานการเมืองจําแนกตามมิติการพิจารณา 

ดัชน ี ตัวชี้วัด มิติการพิจารณา 
  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต 

66. อัตราผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง   1.คนไทยมีสิทธิเสรีภาพ
พื้นฐานทางการเมือง 67. อัตราผูประทวงหรือแสดงออกทางการเมือง   
 68. อัตราผูอยูในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศกึ   
2.คนไทยมีอิสระจากการ
ใชอํานาจทางการเมือง
โดยไมชอบธรรม 

69. อัตราผูเสียชีวิตจากการปราบจราจล 
  

3.คนไทยปลอดจากการ
สูญเสียประโยชนจากการ
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

70. จํานวนเงนิตอหัวประชากรที่สูญเสีย
เนื่องจากการคอรรัปชัน   
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6.4  ขอเสนอมาตรฐานความมัน่คงของมนษุย 
  ในสวนของมาตรฐานความมัน่คงของมนุษยไดกําหนดเปน  11 องคประกอบ  และ 70 
ตัวช้ีวดั  ซ่ึงมีขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน ดังนี้ 
 1) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1  อัตราผูไมออกกําลังกายเปนประจํา ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  
รอยละ 5   
  ตัวชี้วัดท่ี 2 อัตราผูขาดการฝกจิตใจใหสะอาดผองแผวเปนนิจ ขอเสนอมาตรฐาน 
เบื้องตนไมเกนิ รอยละ20  
  ตัวชี้วัดท่ี 3  อัตราผูไมไดรับวัคซีนปองกันโรคที่ปองกันได ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน รอยละ 5  
  ตัวชี้วัดท่ี 4  อัตราผูติดเชื้อเอดส (HIV) และโรคติดตอรายแรง ขอเสนอมาตรฐาน 
เบื้องตนไมเกนิ 3 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 5  อัตราผูปวยท่ีไมสามารถเขาถึงสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานภายใน 40 นาที 
ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน รอยละ 5  
  ตัวชี้วัดท่ี 6  อัตราผูไมสามารถเขาถึงระบบประกันสุขภาพ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน รอยละ 5  
  ตัวชี้วัดท่ี 7  อัตราผูสบูบหุรี่ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน เพศชายไมเกินรอยละ 20  
เพศหญิงไมเกนิรอยละ3  
  ตัวชี้วัดท่ี 8  อัตราผูติดสุราเรื้อรัง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน เพศชายไมเกินรอยละ3  
เพศหญิงไมเกนิรอยละ 1  
  ตัวชี้วัดท่ี 9  อัตราผูติดสารเสพติด ขอเสนอมาตรฐานเบือ้งตนไมเกนิ ชายรอยละ 2 
หญิงรอยละ 1 
  ตัวชี้วัดท่ี 10  อัตราผูพยายามฆาตัวตาย ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 5 / แสน 
 2) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานอาหาร 
  ตัวชี้วัดท่ี 11  อัตราผูมีอาหารกินไมครบมือ้ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ รอยละ 1 
  ตัวชี้วัดท่ี 12  อัตราผูมีภาวะทุพโภชนาการ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน รอยละ 15 
  ตัวชี้วัดท่ี 13  อัตราผูกินเนื้อสัตวท่ีไมปรุงสุกดวยความรอน ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน รอยละ 10 
  ตัวชี้วัดท่ี 14  อัตราผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังเปนประจํา ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน 
ไมเกิน รอยละ 5 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 6-23 

 3) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 15  อัตราคนไทยที่อานและเขียนภาษาไทยไมได ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน รอยละ 1 
  ตัวชี้วัดท่ี 16  อัตราคนไทยที่พูดภาษาไทยไมได ขอเสนอมาตรฐานเบือ้งตนไมเกนิ  
5 / พัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 17  อัตราผูท่ีไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ขอเสนอ 
มาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 5 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 18  อัตราผูไมจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขอเสนอมาตรฐานเบือ้งตนไมเกนิ 
รอยละ 10 
  ตัวชี้วัดท่ี 19  อัตราคนไทยที่ขาดความรูพื้นฐานภูมิปญญาไทย ขอเสนอมาตรฐาน 
เบื้องตนไมเกนิรอยละ 5 
  ตัวชี้วัดท่ี 20  อัตราผูเรียนท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศจากผูสอน ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน 1 / แสน 
 4) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานศาสนาและความเชื่อ 
  ตัวชี้วัดท่ี 21  อัตราผูถูกหลอกลวงใหหลงเชื่อหลักคําสอนทางศาสนา หรือลัทธิความเชื่อ
ท่ีผิดเพี้ยน ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 2 / หมืน่ 
  ตัวชี้วัดท่ี 22  อัตราผูติดอบายมุข ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ รอยละ 7 
  ตัวชี้วัดท่ี 23  อัตราผูประพฤติผิดคําสอนขอหามทางศาสนาที่รายแรง ขอเสนอ 
มาตรฐานเบื้องตน  พระและนักบวชไมเกนิ  1 /  ลาน   และประชาชนทั่วไป ไมเกนิ 3 / หมื่น  
  ตัวชี้วัดท่ี 24  อัตราผูบริโภคสื่อลามก ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน  1 / แสน 
 5) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานที่อยูอาศัย 
  ตัวชี้วัดท่ี 25  อัตราผูมีท่ีอยูอาศัยในสภาพผุพัง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 
รอยละ 5 
  ตัวชี้วัดท่ี 26  อัตราผูท่ีประสบปญหาที่อยูอาศัยจากอัคคีภัย ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน  7 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 27  อัตราผูใหญท่ีไมมีหองสวนตวัในที่อยูอาศัย ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน 
ไมเกิน 5 / พัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 28  อัตราผูถกูไลร้ือ หรือถูกบังคับยายออกจากที่อยูอาศัย ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิ  5 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 29  อัตราครัวเรือนท่ีไมมีน้ําประปา  ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  1 / พัน 
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  ตัวชี้วัดท่ี 30  อัตราครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา  ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกินรอยละ 10 
  ตัวชี้วัดท่ี 31  อัตราครัวเรือนท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตออุบัตภิยัจากวัตถุอันตรายหรือสารพิษ 
ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกินรอยละ 5 
 6) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานสิ่งแวดลอม 
  ตัวชี้วัดท่ี 32 อัตราผูปวยจากมลพิษทางอากาศ  ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน 
ไมเกิน 2 / พัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 33 อัตราผูปวยท่ีใชแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีสารพษิปนเปอน ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิ 2 / พัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 34 อัตราผูไดรับอันตรายจากจากสารเคมีทางการเกษตร ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิ  5 / พัน 
 7) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานสวนบุคคล 
  ตัวชี้วัดท่ี 35 อัตราผูทุพลภาพและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ขอเสนอมาตรฐานเบือ้งตนไมเกนิ 5 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 36  อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตกุารจราจร  ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน
2 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 37  อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาเด็ก ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน
2 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 38  อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการคาประเวณี ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน 
ไมเกิน 2 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 39  อัตราผูถูกขมขืน ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 3 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 40  อัตราคนไทยที่ตกเปนเหยื่อในขบวนการคาแรงงาน ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิ 5 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 41  อัตราผูถูกประทุษรายขั้นรุนแรง  ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  
5 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 42  อัตราผูท่ีถูกฆาตกรรม ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  1 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 43  อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติภยัและภัยธรรมชาติ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน
ไมเกิน 5 / ลาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 44  อัตราผูเสียชีวิตหรือสูญหายจากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ ขอเสนอ 
มาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  2 / ลาน 
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  ตัวชี้วัดท่ี 45  อัตราผูเสียชีวิตหรือหายสาปสูญจากการกอการราย หรือสืบราชการลบั
ของตางชาติ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 2 / ลาน 
 8) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานครอบครัว 
  ตัวชี้วัดท่ี 46  อัตราคูสมรสที่แตงงานกอนบรรลุนิตภิาวะ ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน 
ไมเกิน 1 / หมืน่ 
  ตัวชี้วัดท่ี 47  อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมมีอาชีพหรอืรายไดพอเพยีงตอการม ี
ครอบครัว ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 5 / หมืน่ 
  ตัวชี้วัดท่ี 48  อัตราคูสมรสที่ไมมีการตรวจเลือด ขอเสนอมาตรฐานเบือ้งตนไมเกนิ 
5 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 49  อัตราคูสมรสที่แตงงานโดยไมจดทะเบียนสมรส ขอเสนอมาตรฐาน 
เบื้องตนไมเกนิรอยละ 20 
  ตัวชี้วัดท่ี 50  อัตราทารกที่ถูกทอดท้ิง ซ่ึงหมายถึงทารกทีแ่รกคลอดเปนหลัก ขอเสนอ
มาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  1 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 51  อัตราเด็กท่ีถูกทอดท้ิง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 6 / หมื่น 
  ตัวชี้วัดท่ี 52  อัตราผูพิการท่ีถูกทอดท้ิง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 5 / หมืน่ 
  ตวัชี้วัดท่ี 53  อัตราผูสงูอายท่ีุถูกทอดท้ิง   ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 7 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 54  อัตราเด็กท่ีทําผิดกฏหมาย  โดยพิจารณาจากการทําผิดกฎหมายอาญา 
ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน 3 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 55  อัตราผูถูกกระทํารุนแรงโดยสมาชิกในครอบครัว ขอเสนอมาตรฐาน 
เบื้องตนไมเกนิ  5 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 56  อัตราผูถูกลวงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกในครอบครัว ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิ 2 / แสน 
  ตัวชี้วัดท่ี 57  อัตราการหยาราง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  5 / พัน 
 9) องคประกอบความมั่นคงของมนุษยดานชุมชน 
  ตัวชี้วัดท่ี 58  อัตราผูไมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมหลักของชุมชน ขอเสนอ 
มาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  5 / พัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 59  อัตราผูประสบอันตรายจากความขัดแยงหรือแบงฝกฝายของชุมชน  
ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน  3 / หมืน่ 
  ตัวชี้วัดท่ี 60  อัตราผูตกเปนเหยื่อวัฒนธรรมตางถิน่ท่ีเปนพิษภยั ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิรอยละ 1 



การศึกษาและพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 6-26 

 10) องคประกอบความมัน่คงของมนษุยดานเศรษฐกิจ 
  ตัวชี้วัดท่ี 61  อัตราเกษตรกรที่ไมมีปจจัยการผลิต ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 
รอยละ 10 
  ตัวชี้วัดท่ี 62  อัตราผูขาดความมั่นคงในรายได  ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 
รอยละ 5 
  ตัวชี้วัดท่ี 63  รอยละของคนวางงาน ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิรอยละ 4 
  ตัวชี้วัดท่ี 64  อัตราครัวเรือนท่ีมีหนี้สินเกินขีดความสามารถชําระคืน ขอเสนอมาตรฐาน
เบื้องตนไมเกนิรอยละ 5 
  ตัวชี้วัดท่ี 65  อัตราผูตกเปนเหยื่อในขบวนการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอเสนอ 
มาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  5 / หมื่น 
 11) องคประกอบความมัน่คงของมนษุยดานการเมือง 
  ตัวชี้วัดท่ี 66  อัตราผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกินรอยละ 30 
  ตัวชี้วัดท่ี 67  อัตราผูประทวงหรือแสดงออกทางการเมือง ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตน 
ไมเกิน 3 / หมืน่ 
  ตัวชี้วัดท่ี 68  อัตราผูอยูในพืน้ท่ีประกาศกฎอัยการศึก ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกิน
รอยละ 4 
  ตัวชี้วัดท่ี 69  อัตราผูเสียชีวิตจากการปราบจราจล ขอเสนอมาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ 
1 / สิบลาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 70  จํานวนเงินตอหัวประชากรที่สูญเสียเนื่องจากการคอรรัปชัน ขอเสนอ
มาตรฐานเบื้องตนไมเกนิ  1,000 บาทตอคน 
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6.5  การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด 
  การสรางมาตรฐานและตวัช้ีวัดความมั่นคงของมนุษยในรายงานฉบับนี ้ เปนการจัดทํา
เพื่อใหไดเกณฑมาตรฐานขัน้ตน ซ่ึงมีองคประกอบ ดชันี และตวัช้ีวดั โดยแตละตวัช้ีวดัไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่าํ (Minimum) และขั้นเทยีบชั้น (Bench mark) ในการพัฒนามาตรฐานและตวัช้ีวัดมี
ประเด็นทีด่ําเนินการ   6  ประการดังนี ้
  1) การปรับปรุงระดับมาตรฐานของแตละตวัช้ีวดั ทั้งมาตรฐานขั้นต่ําและมาตรฐานเทยีบ
ช้ัน ใหสอดคลองกับสถานการณของสังคมและเปาหมายที่ควรจะเปน ทั้งนี้โดยการนําผลการศึกษาวิจยั 
และขอสรุปความเหน็ ตลอดจนมาตรฐานเทียบเคยีงของหนวยงานและสถาบันอื่น ที่ไดจัดทําไวมา
พิจารณาเทยีบเคียงเปนระยะ ๆ ทุก ๆ ชวงเวลา 3-5 ป โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศและ
สภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องที่เกีย่วกับความมัน่คงของมนุษย 
  2) ปรับปรุงตัวช้ีวดั ดัชนีและองคประกอบซึ่งจะตองทําพรอมกันไป โดยนําผลจากการ
ศึกษาวจิัย ตลอดจนผลจากการปรับปรุงมาตรฐานในขอที่ 1) มาพิจารณาประกอบแนวทางการปรับปรุง
ตัวช้ีวดั ทําโดยพิจารณาถึงความชัดเจนแมนตรงของตัวช้ีวดัแตละตัว ประกอบกับการพจิารณา
ความสัมพันธระหวางตัวช้ีวดัในกลุมดัชน ี และระหวางดัชนีในแตละองคประกอบ ดังนั้น จึงอาจทําให
จํานวนองคประกอบ ดัชนี และตัวช้ีวัดเปลีย่นแปลงไปดวย การพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวดัที่ดี ควรปรบั
ใหจํานวนตัวช้ีวัดมีไมมากนัก แตเปนตัวช้ีวัดที่สามารถวัดในประเด็นที่สําคัญ ครอบคลุม และสะทอนสิ่ง
ที่วัดได 
  3) การพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวดั ควรพิจารณาความสะดวก คุมคาในทางปฏิบัตดิวย 
กลาวคือ ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ผูปฏิบัติควรสามารถจัดเก็บขอมูลไดโดยสะดวก และมีคาใชจาย
นอย หรือผูรับผลการปฏิบัติก็สามารถใหขอมูลและประเมินผลไดดวยการพัฒนาตวัช้ีวดั จึงควรพัฒนา
เครื่องมือการบันทึกขอมูล และการประเมินผลพรอมกันไปดวย 
  4) การพัฒนาบุคลากรและเจาหนาที่ทีเ่กีย่วของใหมีความเขาใจ สามารถใชและใหขอ 
เสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานและตวัช้ีวดัไดดวย 
  5) ควรใชการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการเผยแพรและพฒันามาตรฐานและตัวช้ี 
วัดความมั่นคงของมนุษย โดยผานองคกรในรูปคณะกรมการ หรือหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบ ซ่ึงจะ
ทําหนาที่รับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะจากผูเกีย่วของผานกระบวนการเผยแพรและประชาสมัพันธ 
  6) ควรมีการจัดสัมมนาหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานในสังกัดกระทรวงอื่น ที่ตองขอความรวมมือเกีย่วกบัขอมูลตัวช้ีวดัเหลานี้
ดวย เพื่อรวมกันปรับปรุงมาตรฐานและตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษยเปนระยะ ๆ โดยในชวงแรกอาจจะ
จัดสัมมนาหลงัจากนาํไปใชในชวง 1-2 ป  หลังจากนัน้จึงควรปรับปรุงทุกชวง 3-5 ป ตามสถานการณ 
และชวงเวลาของแผนระดับชาติ หรือแผนกระทรวง 
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) . การพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable development), (พิมพคร้ังที่ 5) 

สํานักพิมพ มลูนิธิพุทธธรรม กรุงเทพมหานคร,2543 
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ สุชาติ  กิจพิทกัษ.  ชุดฝกอบรมครู: ประมวลสาระการประกันคุณภาพการศึกษา.  

กรุงเทพฯ ,2545 
พันธทิพย  สุนันทิยกุลและคณะ.  ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการที่อยูอาศัยในโครงการ    บานเอื้ออาทร

กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2546 

พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท และคณะ.  การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม.  กรุงเทพฯ ,2534 
พีรพัศ    ปาลกะวงศ   ณ อยธุยาและคณะ. การศึกษาการนํานโยบายโครงการบานเอื้ออาทร เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะท่ี 1 ไปปฏิบตั.ิ  เอกสารการพัฒนาที่อยูอาศัยการเคหะ
แหงชาต,ิ2546 

เพ็ญศรี พิชัยสนิธ. ครอบครวั ชุมชน และสังคม กับความมั่นคงของมนุษย , เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ เร่ือง ความเปนธรรมดานสุขภาพกับความมั่นคงของมนุษย : ความทาทายในดาน
สาธารณสุข. คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,2546 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม.  “อะไรนะ ความมัน่คงของมนษุย”  ในมติชนรายวนั 2545 
ไพศาล ไกรสิทธิ์ .การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพฯ ,2541 
ภัทรวิมล  อัตตวนิช.ความตองการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรอบขาง   ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

กําหนดความตองการที่อยูอาศัย และปริมาณการแนวโนมความตองการป 2536-2540, ปริญญา
นิพนธคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร,2536 

ภัทราวดี  ศรีปญญาวุฒิคุณ. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความตองการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, 
ปริญญานิพนธ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2540 

ภัทราวดี คงวงค สุภาชัย สาระจรัส. “การสรางมาตรฐานสังคมดวยตัวชี้วัด” ในเอกสารประกอบการ
สัมมนา การพัฒนาบุคคลเพื่อการจัดการพัฒนาสังคมยคุใหม , กรุงเทพ : กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ คณะพัฒนาสงัคม สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
,2546 

ยนต  ชุมจิต. การศึกษาและความเปนครูไทย.  กรุงเทพฯ,2544 
ราชบัณฑิตยสถาน  . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพคร้ังที ่ 5) บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท.

จํากัด กรุงเทพมหานคร,2525     
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ราตรี  พิริยะประสาชน.  ความตองการที่อยูอาศัยในเขต กทม.และปริมณฑล : การศึกษาปจจัยกําหนด
และผลกระทบจากการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล, วิทยานิพนธ   คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2534 

รุง  แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ,2540 
รุจา  ภูไพบูลย.  การพยาบาลครอบครัว. แนวคิด ทฤษฎี และการนําไปใช. (พิมพคร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ : 

หจก. วี เจ พร้ินติ้ง,2541 
วิพุธ ผูลเจริญ. ระบบบริการสุขภาพแบบใหม : อยางไร-เพื่อใคร? สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : 

<http://www.hsri.or.th.html/article1.htm >,2546 
วิไล  ตั้งจิตสมคิด. การศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ,2539 
วิสา  ตั๊นตระกูล. การลงทุนในโครงการเคหะของการเคหะแหงชาติ, วิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2520 
วิสา  เบ็ญจะมโน. ความมั่นคงดานสุขภาพในกลุมผูดอยโอกาสในสังคมและผูใชแรงงาน. เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ คร้ังที่ 10 เร่ือง “ความเปนธรรมดานสุขภาพ 
กับความมั่นคงของมนุษย : ความทาทายในงานสาธารณสุข : คณะสาธารณสุข-ศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2546 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน สุภาชัย สาระจรัส(บรรณาธิการ). ทิศทางใหมความมั่นคงองมนษุยของประเทศไทย , 
กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อความมั่นคงของมนุษย สํานกัวิชาการชยัพฤกษ , 2546 

ศศิพร  ยอดเพชร. สถาบันครอบครัว : มุมมองของนักสวัสดิการสังคม. กรุงเทพมหานคร : เจพริ้นต,มปป 
ศิริ  ผาสุก. กลุมเกษตรกรกับการพัฒนา : กรณีกลุมเกษตรกรจังหวัดสุรินทร. กรุงเทพ : โครงการศึกษา

ทางเลือกการพัฒนา.สถาบันวิจยัสังคม.จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,2528 
ศึกษาธิการ. กระทรวง.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ ,2542 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) .วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน ชวิีตกับ

สิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสุรวัฒน ,2544 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ.   โครงการสํารวจวิจัยและปฏิบตัิงานสังคมในชุมชนโครงการฟนฟูเมืองชมุชน

ดินแดง.  กรุงเทพฯ:มปป. 
สนธยา  พลศรี.    ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พร้ินติ้งเฮาส,2533 
สนธิ  คชสิทธิ์.  การศึกษากับสังคม.  กรุงเทพฯ ,2527 
สมชาย  สุขสิริเสรีกุล. แนวคิดและสถานการณความเปนธรรมเชิงเศรษฐศาสตรดานสุขภาพในระดับ

สากลและในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการสาธารณสุขแหงชาต ิ คร้ังที่ 10 
เร่ือง “ความเปนธรรมดานสุขภาพ กับความมั่นคงของมนุษย : ความทาทายในงานสาธารณสุข : 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,2546 
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สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.   สังคมวิทยาชุมชน :  หลักการศึกษา วิเคราะห และปฎิบัตงิานชุมชน. ขอนแกน :    
มหาวิทยาลัยขอนแกน,2534 

สหประชาติ(UN), รายงานการพัฒนา คน ของประเทศไทย 2546  กรุงเทพฯ : ไมปรากฏชื่อโรงพิมพ , 
2546 

สังคม คุณคณากรสกุล.ศัพทพัฒนาสงัคม.(พิมพคร้ังที่ 2),กรุงเทพฯ:โรงพิมพธเนศวร , 2544 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน.  การพัฒนาชุมชน. (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช,2526 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  รายงานผล การจัดระดับคุณภาพการศึกษา กันยายน 2541.  

กรุงเทพฯ: มปพ.,2541  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.   แนวทางพัฒนา เคร่ืองชี้วัดเมืองนาอยู  

ชุมชนนาอยู.  กรุงเทพฯ :   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2546 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  ความอยูดีมีสุขของคนไทย    5 ป หลัง

วิกฤตเศรษฐกิจ (พิมพคร้ังที่ 2)  กรุงเทพฯ : บริษัทเพชรรุงการพิมพจํากดั,2546 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เคร่ืองชี้สภาวะสังคม 2537, กรุงเทพฯ : 

ไมปรากฏชื่อโรงพิมพ ,2541 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. โครงการพัฒนาดัชนตีัวชี้วัดการพัฒนา

ท่ียั่งยืนของประเทศไทย (รายงานการศกึษาขั้นตน) ,2546 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับงานพัฒนา, กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ
กรุงเทพ (1984) จํากดั,มปป 

สํานักงานชุมชนจังหวัดพัทลุง.    เอกสารประกอบการสัมมนา องคกรเครือขาย เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชมุชน. พัทลุง:  สํานักงานชุมชนจังหวัดพัทลุง,2542 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม .  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เก่ียวของ . กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม. 
กรุงเทพมหานคร,2535 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กองสารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ.สถานภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ,2537 

สํานักงานปฏรูิประบบสุขภาพแหงชาต.ิ ธรรมนูญสุขภาพคนไทย ฉบบัปรับปรงุ 24 กันยายน 2542 (พิมพ
คร้ังที่ 2), 2546 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. www.nso.go.th .< http://www.nso.go.th/thai/indext.htm> Retrieved 4 Nov 
2004. 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2546 ,กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,2547 

สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. สรุปยอรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 
2542-2543. กรุงเทพฯ :ยุทธรินทร การพิมพจํากัด  ,2542 

สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. การประกันคณุภาพการศึกษา.   กรุงเทพฯ ,2541 
สุจิตรา  รนร่ืน. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. ธนะการพิมพ,2527 
สุดารัตน เกยรุาพันธ. ยุทธศาสตรดานการสรางสุขภาพ. เอกสารประกอบในการประชุมวิชาการประจําป 

กระทรวงสาธารณสุข คร้ังที่ 11 ,2546 
สุธิวงศ  พงศไพบูลย.  พุทธศาสน.  (พิมพคร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526. 
สุนีย  รัษวิทย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกริก,2536 
สุนีย ละกาํปน และคณะ.การพัฒนาความมั่นคงดานสขุภาพในกลุมผูดอยโอกาสในสังคมและผูใช

แรงงาน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ คร้ังที่ 10 เร่ือง “ความเปน
ธรรมดานสุขภาพ กับความมั่นคงของมนุษย : ความทาทายในงานสาธารณสุข : คณะสาธารณสขุ
ศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล,2546 

สุพล  พยอมแยม.    ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน.  กาญจนบุรี:  สหายพัฒนาการพิมพ,2537 
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