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การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับภาคของประเทศไทย
รศ.ดร.วิชิต หลอจีระชุณหกุล รศ.ดร.จิราวัลย จิตรถเวช
คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
บทคัดยอ
การศึกษานี้ไดพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาค โดยการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของและคนหาแหลงขอมูลที่สวนราชการไดจัดเก็บตามอํานาจหนาที่ของตนเองเปนประจํา เพื่อสามารถ
คํานวณคาดัชนีและตัวชี้วัดไดโดยไมตองมีการสํารวจขอมูล มิติของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นําเสนอในการศึกษา
นี้คือ แรงขับเคลื่อน (Driving Force) แรงกดดัน (Pressure) สภาวะ (State) และผลกระทบ (Impact) ตามกรอบ
แนวคิด DPSIR
มิ ติ แ รงขั บ เคลื่ อ น ประกอบด ว ย ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคประชาชน ภาค
เกษตรกรรมมีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ พื้นที่การเพาะปลูก รอยละของอัตราผูปวยจากเคมีภัณฑทางการเกษตรตอจํานวน
ประชากรหนึ่งแสนคน ภาคอุตสาหกรรมมีตัวชี้วัด 1 ตัว คือ รอยละของผลิตภัณฑรวมภาคการผลิต ณ ราคาคงที่ป
2531 ตอผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาคงที่ป 2531 และภาคประชากรมีตัวชี้วัด 1 ตัว คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนประชากรในรอบ 10 ป
มิติแรงกดดัน ประกอบดวย การใชวัตถุดิบ การใชพลังงาน และการกอ ใหเกิดและการบริหาร
จัดการของเสีย การใชวัตถุดิบจะวัดโดยอัตราสวนของผลิตภัณฑรวม ณ ราคาคงที่ในป 2531 ตอคนในวัยทํางาน
การใชพ ลังงานจะวัด ดวยตัวชี้ วัด 1 ตั ว คื อ ความเขม ขน ในการใช พลั ง งาน วั ด โดยการใช พลังงานน้ํามั นต อ
ผลิตภัณฑรวม ณ ราคาคงที่ป 2531 การกอใหเกิดและการบริหารจัดการของเสีย จะวัดดวยตัวชี้วัด 1 ตัว คือ
สัดสวนของขยะตอคนตอวัน
มิติสภาวะ ประกอบดวย คุณภาพสภาวะแวดลอมและคุณภาพสุขภาพ ดัชนีคุณภาพสภาวะแวดลอม
จะวัดจากดัชนีคุณภาพอากาศ ตัวชี้วัดคุณภาพน้ําในแมน้ํา ตัวชี้วัดพื้นที่ปาและตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
ดัชนีคุณภาพสุขภาพจะวัดจาก ตัวชี้วัด 4 ตัวคือ อัตราตายของทารกแรกเกิด ความคาดหมายของการคงชีพเมื่อแรก
เกิด การเขาถึงน้ําสะอาดและสุขอนามัย
มิติผลกระทบ ประกอบดวย 6 มิติยอยคือ ดัชนีโครงสรางทางเศรษฐกิจซึ่งมีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การ
กระจายรายได การมีงานทํา และสถานภาพการคลัง ดัชนีความยากจน ดัชนีความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ ดัชนีสถานที่อยูอาศัย และดัชนีวัดโอกาสการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในระดับ มิติของภาคเหนือ สรุปไดวาการพั ฒนาสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคาดัชนีทุกมิติในทิศทางที่แยลง คาดัชนีในระดับภาคในป 2550 มีคาลดลงรอยละ 0.20 และในป 2552
มีคาลดลงรอยละ 2.39 เมื่อเทียบกับป 2548
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดัชนีในระดับมิติมีการเปลี่ยนแปลง คาดัชนีลดลงรอยละ 0.97 ในป
2550 และลดลงรอยละ 1.03 ในป 2552 เมื่อเทียบกับป 2548
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ในภาคกลางเป น ภาคเดี ย วที่ มี ค า ดั ช นี เ ปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ในป 2550 มี ค า ดั ช นี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.96 และในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.83 เมื่อเทียบกับป 2548
ในภาคใตก็เชนเดียวกันเหมือนกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
คาดัชนีในทิศทางที่แยลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีลดลงรอยละ 1.85 ในป 2550 และลดลงรอยละ 3.81 ในป
2552 เมื่อเทียบกับป 2548
ในภาพรวมของประเทศ สรุปไดวาการพัฒนาในชวงป 2548–2552 มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
เปนลบเล็กนอย เมื่อเทียบกับป 2548 กลาวคือ มีคาดัชนีเปลี่ยนแปลงในป 2550 ลดลงรอยละ 0.04 และในป 2552
มีคาดัชนีลดลง 0.63
คําสําคัญ การพัฒนาที่ยั่งยืน มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน ดัชนีและตัวชี้วัด
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดรับการยอมรับมากขึ้นใหเปนเปาประสงคของนโยบาย เปนแนวคิดที่พัฒนาจาก
แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีนักวิชาการตั้งคําถามวา การเติบโตทางเศรษฐกิจจะนํามาสูสภาวะแวดลอมที่
เสื่อมโทรมลงอยางรุนแรง และความลมสลายทางสังคม (Societal Collapse) ในระดับโลกหรือไม (Meadows et
al, 1972; Jahoda et al, 1973) ตลอดทศวรรษที่ 1970 ไดมีการศึกษาในหลายประเด็นอยางมากมาย (Pirages, 1977;
Cleveland, 1979; Connor, 1979) จนอาจสรุปไดวา การพัฒนาทางเศรษฐกิจไมสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน
นอกจากจะตองคํานึงถึงความเกี่ยวของของสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติดวย
ในตนทศวรรษ 1980 แนวคิดอยางกวาง ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืนไดถูกเผยแพรโดย IUCN, 1980
กลายเป น ศู น ย ก ลางในความคิ ด เกี่ ย วกั บ สภาวะแวดล อ มและการพั ฒ นานํ า พาไปสู ร ายงานบรั น ท แ ลนด
(Brundtland Report)(WCED, 1987) และรายงานสภาวะแวดลอม การเติบโตและการพัฒนาของธนาคารโลก
(World Bank, 1987) รายงานบรันทแลนดไดนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนวา เปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการ
ของคนในอนาคต โดยไมมีการประนีประนอมความสามารถของคนในอนาคตที่จะตอบสนองความตองการของ
ตนเอง
“Sustainable development is development that meets the needs of future generations without
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p.43)
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีคํานิยามมากมายหลากหลาย (Barbier, 1987; Brown et al, 1987 ; Pearce 1988) ซึ่ง
นําพาไปสูดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Index: SDI) ที่หลากหลาย (Segnestam, 2002;
Kristensen, 2004 ; DEFRA, 2009; Van de Kerk and Manuel, 2008)
คํา ความสามารถที่ อ ยู ไ ด อ ย า งยั่ งยื น (Sustainability) มี ค วามหมายได ห ลายอย า งที่ แ ตกต า งกัน อย า ง
มากมาย แมแตในหมูนักวิชาการดวยกัน เฮลสและเพรสคอท–อัลเลน, 2002 (Hales and Prescott–Allen, 2002) ได
ตระหนักถึงความจําเปนที่จ ะตองมีคํานิ ยามสากลที่ยอมรับ ไดของความสามารถที่อยูไดอยางยั่งยืน เพื่อ ที่จ ะ
สามารถวัดระดับความสามารถที่อยูไดอยางยั่งยืนในปจจุบัน และบงชี้ใหทราบถึงความหางระหวางตําแหนงใน
ปจจุบันจากตําแหนงที่สามารถอยูไดอยางยั่งยืนอยางสมบูรณ (Complete Sustainability)IUCN, UNEP และ WWF
นิยามการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) วา การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย โดยมีชีวิตอยู
ภายในขีดความสามารถที่ตอเนื่องในการรองรับระบบนิเวศน (IUCN, 1991) ความสามารถที่อยูไดอยางยั่งยืนโดย
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ปราศจากคุณภาพชีวิต เปนการอยูไดอยางไมมีความหมายใด ๆ และคุณภาพชีวิตที่ปราศจากความสามารถที่อยูได
อยางยั่งยืนก็ไมมีอะไรที่จะตองพิจารณา กรรมาธิการบรัทแลนด (Brundtland Commission, WCED, 1987) ได
นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ประกอบดวย 3 มิติ คือ
1. มิติสภาพทรัพยากร เพื่อใหมีทรัพยากรคงเหลือไวใหคนรุนหลังใช
2. มิ ติ ส ภาวะแวดล อ มและนิ เ วศน เพื่ อ สามารถอยู ไ ด ภ ายใต ส ภาวะแวดล อ มที่ ส ะอาดและ
สุขอนามัยที่ดี ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
3. มิติคุณภาพชีวิต เพื่อใหมีความเปนอยูที่ดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต
องคประกอบทั้ง 3 ประการดังกลาว ไดมีนักวิชาการมากมายขยายความในนัยที่แตกตางกัน (Pezzey,
1989; Solow, 1993; Mebratu, 1998; van de Kerkand Manuel, 2008) ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการขยายความของ
แวนเดอ เกริก และมานูเอล ที่ไดเพิ่มมิติจาก 3 มิติเปน 5 มิติ พรอมกับดัชนี 22 ตัว คือ
1. มิติการพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
2. มิติสภาวะแวดลอมที่สะอาด (Clean Environment)
3. มิติสังคมที่มีความสมดุลยที่ดี (Well-balanced Society)
4. มิติการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Use of Resources)
5. มิติโลกที่ยั่งยืน (Sustainable World)
นอกจากนี้ ยังไดสรางดัชนี SSI (Sustainability Society Index) จากมิติทั้ง 5 ดังกลาว เพื่อวัดการพัฒนา
ของประเทศตาง ๆ 150 ประเทศทั่วโลก โดยใชขอมูลทุติยภูมิในป พ.ศ. 2549 ปรากฏวา ประเทศไทยอยูในอันดับ
119 โดยประเทศนอรเวย สวิตเซอรแลนด และสวีเดน อยูอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ประเทศเวียตนาม พมา
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนลาว กัมพูชา ฟลิปปนส มาเลเซีย อยูในอันดับที่ 8, 47, 51, 53, 54, 91 และ 117
ตามลําดับ (van de Kerkและ Manuel, 2008)
ดัชนี SSI มีวัตถุประสงคที่จะใชเปรียบเทียบการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับโลก มิไดมีวัตถุประสงคที่จะ
ใชเปรียบเทียบการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับประเทศ ณ เวลาที่แตกตางกัน จึงตองปรับวิธีการคํานวณดัชนีใหม
หากจะนํามาใชในระดับประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใชมิติ 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ดัชนีทั้งหมด 10 ตัว เปนกรอบในการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งหมด 38 ตัว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548)
1. มิติเศรษฐกิจ มีดัชนี 3 ตัว คือ
1.1 ดัชนีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย ตัวชี้วัด 5 ตัว
1.2 ดัชนีการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ ประกอบดวย ตัวชี้วัด 4 ตัว
1.3 ดัชนีการกระจายความมั่นคง ประกอบดวย ตัวชี้วัด 2 ตัว
2. มิติสังคม มีดัชนี 4 ตัว คือ
2.1 ดัชนีการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนฐานความรู มีตัวชี้วัด 3 ตัว
2.2 ดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีตัวชี้วัด 5 ตัว
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2.3 ดัชนีการพัฒนาชุมชนมีความเขมแข็ง–ภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดเพียง 1 ตัว
2.4 ดัชนีความเสมอภาคและความมีสวนรวม มีตัวชี้วัด 4 ตัว
3. มิติสิ่งแวดลอม มีดัชนี 3 ตัว คือ
3.1 ดัชนีการสงวนรักษา มีตัวชี้วัด 5 ตัว
3.2 ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี มีตัวชี้วัด 6 ตัว
3.3 ดัชนีการมีสวนรวมและการกระจายการใชทรัพยากร มีตัวชี้วัด 3 ตัว
สศช. พบวา ขอมูลที่ตองใชในการคํานวณตัวชี้วัดบางตัวยังไมมีการจัดเก็บ หรือมีขอมูลอยูแตไมมีการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ดังนั้น ภายใตขอจํากัดของขอมูล สศช. ในป พ.ศ. 2548 จึงไดปรับปรุงดัชนีชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเปนชุดที่ 2 โดยยังคงมิติไว 3 มิติดังเดิม แตปรับลดดัชนีลงเหลือ 8 ตัว และตัวชี้วัดเหลือเพียง 24 ตัว
ดังนี้
1. มิติเศรษฐกิจ ยังคงดัชนีไวดังเดิม
1.1 ดัชนีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ลดตัวชี้วัดเหลือ 4 ตัว และปรับถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 ดัชนีการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ ปรับลดตัวชี้วัดเหลือ 3 ตัว
1.3 ดัชนีการกระจายความมั่นคง คงตัวชี้วัดไว 2 ตัว แตปรับถอยคําใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2. มิติสังคม ปรับลดดัชนีเหลือ 3 ตัว คือ
2.1 ดัชนีการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนฐานความรู ยังคงตัวชี้วัด 3 ตัวดังเดิม โดยไม
มีการปรับปรุงถอยคํา
2.2 ดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ปรับลดตัวชี้วัดเหลือเพียง 3
ตัว และปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนมากขึ้น
2.3 ดัชนีการสรางความเสมอภาคและการมีสวนรวม ปรับลดตัวชี้วัดเหลือเพียงตัวเดียว
3. มิติสิ่งแวดลอม ปรับลดดัชนีเหลือเพียง 2 ตัว คือ
3.1 ดัชนีการสงวนรักษา ปรับลดตัวชี้วัดเหลือ 4 ตัว และปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนมากขึ้น
3.2 ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ปรับลดตัวชี้วัดเหลือ 4 ตัว และปรับปรุงถอยคําใหชัดเจน
มากขึ้น
ในประเทศอังกฤษ Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ไดมีการพัฒนา
ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในป พ.ศ. 2542 และนํามาใชในป พ.ศ. 2548 โดยดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 4 มิติ
(DEFRA, 2009) คือ
1. มิติการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production : SCP)
2. มิติการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศและพลังงาน (Climate Change and Energy : CCE)
3. มิติการปอ งกันทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสรางใหสภาพแวดลอมดี ขึ้น (Protecting
Natural Resource and Enhancing the Environment : PNR)
4. มิติการสรางชุมชนที่ยั่งยืนและโลกที่มีความเปนธรรมมากขึ้น (Creating Sustainable
Communities and a Fairer World : CSC)
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ใน 4 มิติดังกลาวนี้ ไดมีการพัฒนาตัวชี้วัดทั้งหมด 68 ตัว ซึ่งมีตัวชี้วัดบางตัวยังไมมีขอมูลในการคํานวณ
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา มิติที่ใชวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความหลากหลาย แตก็มีความใกลเคียงในประเด็นการ
วัด โดยมิไดมุงเนนในมิติเศรษฐกิจอยางในประเทศไทย แตก็แฝงอยูในมิติอื่น เชน ในประเทศอังกฤษ ตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจจะแฝงอยูในมิติการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และมิติโลกที่มีความเปนธรรมมากขึ้น เปนตน ดังนั้น จึง
นาจะพิจารณาที่หลักการทั่วไปในการพัฒนาตัวชี้วัด
2. หลักการพัฒนาตัวชี้วัด
เมื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัด (Indicator) มีคําศัพทหลายคําที่มีการกลาวถึงคอนขางบอย คือ ขอมูล (Data)
ตัวชี้วัด (Indicator) ดัชนี (Index) และสารสนเทศ (Information) คําเหลานี้มีความหมายแตกตางในบริบทที่
แตกตางกันสําหรับบุคคลที่มีพื้นฐานแตกตางกัน เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน จึงขอนิยามคําศัพทเหลานี้กอนตาม
เอกสารของธนาคารโลก (Segnestam, 2002)
ขอมูลไมมีความหมายในตัวเอง แตเปนพื้นฐานสําหรับการสรางตัวชี้วัด ดัชนี และสารสนเทศ
ตัวชี้วัดซึ่งสรางขึ้นจากขอมูล เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งจะให
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะเงื่อนไขและแนวโนมของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนปจจัยนําเขาปจจัยหนึ่งในการ
กําหนดนโยบายตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางกลุมคนตาง ๆ ที่มีพื้นฐานความรูที่แตกตางกันได
เชน ตัวชี้วัดทางการเงิน:D/E ratio, ROIC ฯลฯ ตัวชี้วัดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง แตไม
จําเปนจะตองเปดเผยใหเห็นถึงประเด็นตาง ๆ ที่เปนเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง
ในเอกสารวิชาการ ตัวชี้วัดกับดัชนีมีการใชทดแทนซึ่งกันและกัน แตในการศึกษานี้จะนิยามดัชนีเปน
การบูรณาการระหวางตัวชี้วัด 2 ตัวขึ้นไป เพื่อใชแสดงเปนภาพรวมในมิติใดมิติหนึ่ง ในระดับภาค หรือใน
ระดับชาติ ความสัมพันธระหวางดัชนีกับตัวชี้วัดจะยิ่งสลับซับซอนมากหากภาพรวมยิ่งกวางมากขึ้น และเปนผล
การวิเคราะหคาดัชนีและตัวชี้วัดเชน ดัชนีผูบริโภค เปนตน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธขอมูลตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในปญหาและเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล
ความเกี่ยวของระหวางขอมูล ตัวชี้วัด ดัชนี และสารสนเทศ ไดแสดงไวในรูปที่ 1
ตัวชี้วัด

ขอมูล

สารสนเทศ

ดัชนี
รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางขอมูล ตัวชี้วัด ดัชนี และสารสนเทศ
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัด เปนการกําหนดโครงสรางของตัวชี้วัดเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ตีความ ตัวชี้วัดจํานวนหนึ่งตองใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงมิติตาง ๆ ของปญหา เพื่อใหแนใจวามิติของปญหาไดนํามา
พิจารณาอยางครบถวน กรอบแนวคิดสามารถชวยใหเขาใจถึงความเกี่ยวของของมิติตา ง ๆ ได
กรอบแนวคิดหลักที่นิยมใช มี 3 กรอบดวยกันคือ
1. กรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของโครงการ (Project-Based Framework) ซึ่งบางครั้งอาจเรียก
กรอบแนวคิดปจจัยนําเขา-ผลผลิต-ผลลัพธ-ผลกระทบ (Input-Output-Outcome-Impact Framework) กรอบ
แนวคิดนี้ใชติดตามสัมฤทธิผลของโครงการซึ่งมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงสภาวะแวดลอมโดยเฉพาะใน
โครงการที่ไมไดเนนสภาวะแวดลอมเปนเปาหมายหลัก
2. กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดย OECD สําหรับการวิเคราะหในระดับชาติ ภูมิภาค และระหวาง
ประเทศ กรอบแนวคิดนี้ในระยะแรกเรียกวากรอบแนวคิดความกดดัน-สภาวะ-การตอบสนอง (Pressure-StateResponse, PSR, Framework) ซึ่งไดพัฒนาตอมาใน 3 แนวทาง แนวทางที่ 1 เปลี่ยนประเภทความกดดันเปน
ประเภทตัวชี้วัดกําลังขับเคลื่อน (Driving Force Indicator) เปนกรอบแนวคิด DSR แนวทางที่ 2 เพิ่มประเภทไปอีก
หนึ่งประเภทคือ ผลกระทบ (Impact) เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด PSR เปนกรอบแนวคิด PSIR (Pressure-StateImpact-Response Framework) และแนวทางที่ 3 เปนแนวทางที่รวมตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติเขาดวยกันเปนกรอบแนวคิด
DPSIR
3. กรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของสภาวะแวดลอมหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกรอบแนวคิดที่
UNCSD พัฒนาขึ้นโดยใชกรอบแนวคิด PSR ในการเลือกตัวชี้วัดเพื่อวัดสภาพแวดลอมในทัศนะเดียวกัน
การติดตามในระดับของโครงการ
วัฏฏจักรของโครงการจะชวยในการกําหนดกรอบความคิดสําหรับตัวชี้วัดในระดับโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนปจจัยนําเขา ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการ และขั้นตอนผลผลิต
ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา ใชติดตามทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชในโครงการ เชน งบประมาณที่ใช จํานวน
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช เปนตน
ตัวชี้วัดผลผลิต ใชวัดผลผลิตและบริการที่เกิดจากโครงการ เชน จํานวนสถานีสูบน้ําที่ไดติดตั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ ใชวัดผลผลลัพธระยะสั้นของโครงการ เชน ปริมาณน้ําสะอาดที่ผลิตขึ้นไดเพิ่มเติม
จากโครงการ
ตัวชี้วัดผลกระทบ ใชวัดผลลัพธระยะยาวหรือผลลัพธที่แพรกระจายมากขึ้นของโครงการ เชน รอย
ละของประชาชนที่จะเขาถึงน้ําที่สะอาด ตัวชี้วัดผลกระทบจะเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโครงการ
ในบางครั้งความแตกตางระหวางผลลัพธกับผลกระทบอาจไมชัดเจน จึงเปนเหตุผลที่หลายครั้งจะ
รวมตัวชี้วัดผลลัพธกับตัวชี้วัดผลกระทบเขาดวยกัน ดังแสดงไวในรูปที่ 2
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ระยะของวัฏฏ-จักร
โครงการ

ปจจัยนําเขา
โครงการ

องคประกอบ
โครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลลัพธและ
ผลกระทบระยะยาว
ของโครงการ

วัตถุประสงค
ของ
โครงการ

ประเภทตัวชี้วัด

ปจจัยนําเขา

ผลผลิต

ผลลัพธและ
ผลกระทบ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดบนพื้นฐานของโครงการ
การติดตามในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ
ในระดับที่กวางขึ้นซึ่งจะมีรายละเอียดนอยลง ทําใหการระบุปจจัยนําเขาและผลผลิตที่เกี่ยวของ
กระทําไดลําบาก กรอบแนวคิด PSR จะมีประโยชนมากกวา ซึ่งพยายามแยกประเภทสิ่งแวดลอมในแงมุมที่
แตกตางกัน
ตัวแปรความกดดัน (Pressure Variable) จะใชอธิบายกิจกรรมของมนุษยที่กอใหเกิดความกดดันตอ
สิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุหลักของปญหา สาเหตุอาจเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน กิจกรรมใหม หรือการ
ลงทุนใหม ตัวอยางของความกดดันที่มีศักยภาพ คือ การเติบโตของรายได รูปแบบและกิจกรรมการคาขาย การใช
พลังงาน การเพิ่มขึ้นของประชากร เปนตน
ตัวแปรสภาวะ (State Variable) อธิบายคุณลักษณะทางกายภาพที่สามารถวัดได บางประการของ
สิ่งแวดลอมที่เปนผลมาจากความกดดัน ตัวอยางคือ คุณภาพของน้ํา การเขาถึงน้ําของประชาชน การทําลายปา การ
เสื่อมโทรมของดิน และการเกิดขึ้นของชุมชนที่มีคุณภาพ
ตัวแปรการตอบสนอง (Response Variable) วัดการตอบสนองของสังคมตอการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมและความหวงใยในสิ่งแวดลอม เชน นโยบาย การดําเนินการ หรือการลงทุน เพื่อแกไขปญหา ในขณะ
ที่การตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมเหลานี้อาจกระทบสภาวะไมทางตรงก็ทางออม หากเปนทางออม การ
ตอบสนองเหลานั้นมีวัตถุประสงคที่จะใหเกิดความกดดันขึ้น เชน วิธีการกําหนดคาใชน้ํา การกําหนดคาเชา
คาบริการในการใชทรัพยากร โครงการฟนฟูปลูกปา เปนตน
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กรอบแนวคิด PSR ในรูปที่ 3 อยูบนพื้นฐานของแนวคิดของสาเหตุและผล (Causality) กลาวคือ
กิจกรรมของมนุษยกอใหเกิดความกดดันตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของปริมาณของ
ทรัพยากรตามธรรมชาติ สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะถูกสื่อสารถึงผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
ในสังคม ซึ่งจะตอบสนองโดยผานนโยบายดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ การตอบสนองทางสังคมเหลานี้มุงทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งสงผลยอนกลับในการปรับปรุงสภาวะของสิ่งแวดลอม จุดเดน
ของกรอบแนวคิด PSR คือ การแสดงถึงความเชื่อมโยงตาง ๆ ของตัวแปร แตมีแนวโนมที่จะใชความสัมพันธเชิง
เสนในปฏิกิริยา (interaction) ระหวางกิจกรรมของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ขอโตแยงอีกขอหนึ่งคือ สิ่งแวดลอมที่
เสื่อมลงยอมมีผลกระทบตอสวัสดิการของมนุษย ดังนั้น หัวลูกศรของความกดดันระหวางกลอง “สภาวะ” กับ
กลอง “ความกดดัน” ควรเปน 2 ทาง
กรอบแนวคิด PSR ไดมีการพัฒนาเพิ่มเติมหลายดาน การพัฒนาที่ 1 คือ ใชตัวชี้วัดแรงขับเคลื่อน
(Driving Force Indicator) และตัวชี้วัดความกดดัน เพราะตัวชี้วัดแรงขับเคลื่อนสามารถครอบคลุมไดกวางกวา
รวมทั้งประเด็นนี้ตัวชี้วัดความกดดันครอบคลุมแลว ยังครอบคลุมถึงประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และองคกรดวย
นอกจากนี้ แรงขับเคลื่อนยังทําใหเกิดความรูสึกทางบวกมากกวาความกดดัน (Virtual Research and Development
Center, 2001) การพัฒนาที่ 2 ของกรอบแนวคิด PSR รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดประเภท 4 คือ ตัวชี้วัดผลกระทบ
(Impact Indicator) เพื่อแยกสภาวะของสิ่งแวดลอมออกจากการเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นของสิ่งแวดลอมกลายเปน
กรอบแนวคิด PSIR (Winograd et al, 1998)
ความกดดัน

สภาวะ

การตอบสนอง

สารสนเทศ
กิจกรรมของมนุษย
– พลังงาน
– คมนาคม
– อุตสาหกรรม
– เกษตรกรรม
– อื่น

ความกดดัน

ทรัพยากร

สภาวะของสิ่งแวดลอม
สารสนเทศ
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
– อากาศ
– น้ํา
– ที่ดิน
– ทรัพยากรที่มีชีวิต
การตอบสนองทาง
สังคม

ตัวแทนดาน
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม
– การบริหาร
– ครัวเรือน
– นิติบุคคล
– นานาชาติ

การตอบสนองทางสังคม
รูปที่ 3 กรอบแนวคิดความกดดัน–สภาวะ–การตอบสนอง (PSR) (OECD, 1994)
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ในกรอบแนวคิด PSIR ตัวแปรสภาวะมีขอไดเปรียบที่สามารถเนนเฉพาะคุณลักษณะทางกายภาพที่
สามารถวัดไดของสิ่งแวดลอมในนโยบายปจจุบัน เชน นโยบายราคาคาน้ํา และสามารถเนนวิธีการจัดการที่ใชอยู
เชน วิธีการจัดการที่ดินเพื่อใหชาวนามีที่ดินในระดับเดียวกัน วิธีการปองกันการไหลซึมของคลองชลประทาน
เปนตน ตัวชี้วัดดังกลาวจะอธิบายวามีปจจัยตัวใดที่มีผลตอความกดดันที่เกิดขึ้น และยังแสดงถึงสภาวะปจจุบัน
ของสิ่งแวดลอมดวย
รูปที่ 4 แสดงถึงวัฏฏจักรเมื่อใชกรอบแนวคิด PSIR ความกดดันที่เกิดขึ้นสงผลไปยังสภาวะของ
สิ่งแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ ตอสิ่งแวดลอม เชน การใชสารเคมีในการเกษตร อาจมีผลกระทบตอ
สภาวะของทรัพยากรน้ําที่อยูใกลเคียงโดยผานน้ําเสียที่ไหลซึมออกมา ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเสียงที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยดวย เพื่อลดความกดดัน ผูมีอํานาจตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุหลักของ
พฤติกรรมของเกษตรกร เพื่อสรางตัวชี้วัดสภาวะใหเกิดความรูในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับราคาสําหรับ
สารเคมีทางเกษตรกรรม การอุดหนุนที่เปนไปได และรูปแบบการเพาะปลูก เปนตน การตัดสินใจของผูมีอํานาจที่
ไดกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว ตองมีการติดตาม ซึ่งจะใชตัวชี้วัดการตอบสนอง ซึ่งสามารถสะทอนอยางนอย
3 ดานทางสังคม
นโยบายใดหรือการลงทุนใดที่ไดดําเนินการ มีผลทําใหความกดดันลดนอยลง
1) มาตรการมีการดําเนินการอยางถูกตองดวยหรือไม
2) พฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของและกิจกรรมตาง ๆ ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความกดดัน
ตามที่คาดหวังหรือไม
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือ ไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง โครงการและ/หรือ ตัวชี้วัด
ทั้งหมด อาจตองทบทวนใหมหมด รวมทั้งการเชื่อมโยงตาง ๆ ดวย กรอบแนวคิด PSIR มีความยืดหยุนและยัง
สลับซับซอนเพียงพอในการเก็บประเด็นตาง ๆ ทั้งหมดได
กรอบแนวคิด PSRไดเพิ่มมิติเพิ่มเติมเปน 5 มิติ แรงขับเคลื่อน ความกดดันสภาวะ ผลกระทบและ
การตอบสนอง ในกรอบแนวคิดเดียว กรอบแนวคิด DPSIR ดังในรูปที่ 5 ไดใหเครื่องมือทั้งหมดในการวิเคราะห
ปญหาสิ่งแวดลอม โดย
แรงขับเคลื่อน ไดแก อุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรม พลังงาน และอื่น ๆ ที่กอใหเกิดมลภาวะ
ฯลฯ
ความกดดันตอสิ่งแวดลอม ไดแก มลภาวะที่ถูกปลอยออกมาจากแรงขับเคลื่อน ซึ่งทําใหคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง
สภาวะของสิ่งแวดลอม ไดแก คุณภาพของอากาศ น้ํา สภาพที่ดิน และทรัพยากรที่มีชีวิต
ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยตอระบบนิเวศน ทําใหเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการตอบสนองของ
สังคม
การตอบสนอง ไดแก มาตราการ นโยบายตาง ๆ เชน กฎ ระเบียบ สารสนเทศและภาษี ซึ่งมุงเนน
ไปยังสวนหนึ่งสวนใดของระบบ เพื่อลดแรงกดดัน
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แรงกดดัน

สภาวะ

ผลกระทบ

การตอบสนอง
รูปที่ 4 กรอบแนวคิด PSIR

แรงขับเคลื่อน

แรงกดดัน

สภาวะ

ผลกระทบ

การตอบสนอง
รูปที่5 การประยุกตกรอบแนวคิด DPSIR ตาม NERI (National Environment Research Institute, Denmark)
กรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Commission on Sustainable
Development : UNCSD) ไดพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อติดตามการพัฒนาที่ยั่งยืน ในป 1995 โดยใชกรอบแนวคิด PSR ใน
การคัดเลือกตัวชี้วัด อยางไรก็ตาม ปรากฏวาตัวชี้วัดเหลานั้นไมเปนที่นิยมใช จึงไดถูกยกเลิกไป ในที่สุด UNCSD
เปลี่ยนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักในการสรางกรอบแนวคิดที่ประกอบดวย
Themes และ Sub-themes เพื่อเกิดความเขาใจความยั่งยืน เปนการสนับสนุนผูกําหนดนโยบายในการตัดสินใจใน
ระดับประเทศ (UNCSD, 2000) เชน ดังตัวอยางในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ดานหลักThemes และ Subthemes จากการริเริ่มของ UNCSD(UNCSD, 2001)
ดานหลัก
Themes
Subthemes
ความเสมอภาค
ความยากจน
ความเสมอภาคทางเพศ GDI
สุขภาพ
สถานภาพอาหารที่เพียงพอ
การตาย
สุขอนามัย
สังคม
น้ําดื่มสะอาดที่เพียงพอ
การบริการรักษาสุขภาพ
การศึกษา
โอกาสในการศึกษา
การอานออกเขียนได
สถานที่อยู
สภาพการอยูอาศัย ความหนาแนนที่อยูอาศัย
ความมั่นคง
อาชญากรรม
ประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากร
บรรยากาศ
การเปลี่ยนแปลง CO
การลดลงของชั้นโอโซน
คุณภาพอากาศ: NO2, SO2, PM10
มหาสมุทรทะเลและชายฝง
สภาพแถบชายฝง
การประมง
ที่ดิน
เกษตรกรรม
สิ่งแวดลอม
พื้นที่ปาไม
การเปนทะเลทราย
ความเปนอยูในเมือง
น้ําสะอาด
คุณภาพน้ํา
ปริมาณน้ํา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศน
พันธุกรรมทางชีวภาพ
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ตารางที่ 1(ตอ)
ดานหลัก

เศรษฐกิจ

Themes
โครงสรางทางเศรษฐกิจ

การบริโภคและรูปแบบการผลิต

กรอบของสถาบัน
ความสามารถของสถาบัน
สถาบัน

Subthemes
ผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
การคา การกระจายรายได การมีงานทํา
สถานภาพการคลังหนี้สาธารณะ
การใชวัตถุดิบ
การใชพลังงาน
การเกิดและการบริหารสิ่งเหลือใช
คมนาคม
การดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความรวมมือระหวางประเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ
โครงสรางพื้นฐานการสื่อสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ความพรอมในการรับและการตอบสนองตอสา
ธารณภัย

วิชิตและจิราวัลย (2554) ไดใชกรอบแนวคิด DPSIR (Driving Force–Pressure–Date–Impact–
Response) (NERI.)เพื่อพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ โดยตัดมิติ Response ออก
เหลื อ เพี ย ง 4 มิ ติ คื อ DPSI เพื่ อ มิ ต อ งประเมิ น นโบบายของรั ฐ บาลที่ ไ ม มี ค วามต อ เนื่ อ ง มิ ติ แ รงขั บ เคลื่ อ น
ประกอบดวย ดัชนีแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ รอยละพื้นที่การเพาะปลูก ตัวชี้วัดการใช
ปุยเคมี ตันตอตารางกิโลเมตร และตัวชี้วัดการใชยากําจัดศัตรูพืช ตันตอตารางกิโลเมตร
ดัชนีแรงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม มีตัวชี้วัดตัวเดียว คือ รอยละการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตอ
การลงทุ น ทั้ ง หมด ส ว นดั ช นี แ รงขั บ เคลื่ อ นภาคประชากร มี ตั ว ชี้ วั ด ตั ว เดี ย วเช น กั น คื อ ค า เฉลี่ ย อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรในรอบ 10 ป ในมิติแรงขับเคลื่อนจึงมีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัว เพื่อกําหนดคาดัชนีแรง
ขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชากร มิติแรงกดดัน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 3 ดาน คือ
ตัวชี้วัดการใชวัตถุดิบ, GDP ตอคนในวัยทํางาน ดัชนีการใชพลังงานมีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ความเขมขนการใช
พลังงาน, ตันของน้ํามันเทียบคา (oil equivalent) ตอ GDP และการใชพลังงานอยางยั่งยืน, สัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียน ดัชนีที่ 3 ของดัชนีแรงกดดัน คือ ดัชนีของเสีย ประกอบดวย ตัวชี้วัด 2 ตัว คือ การกอใหเกิดของเสีย,
น้ําหนักขยะตอคนตอวัน และการบริหารจัดการของเสีย รอยละของขยะที่นํากลับมาใชใหมในมิติแรงกดดัน ก็มี
ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัว เพื่อกําหนดคาดัชนีการใชวัตถุดิบ ดัชนีการใชพลังงาน และดัชนีการใชพลังงานอยางยั่งยืน
มิติสภาวะ ประกอบดวย ดัชนีคุณภาพสภาวะแวดลอม และดัชนีคุณภาพสุขภาพ ดัชนีคุณภาพสภาวะแวดลอม มี
ตัวชี้วัด 4 ตัว คือ คุณภาพอากาศ ซึ่งจะวัดรอยละของครั้งที่วัดที่ปริมาณเฉลี่ยSO2, NO2 CO ใน 1 ชั่วโมง และ
คาเฉลี่ย ใน 24 ชั่วโมง มีคาสูงกวาคามาตรฐานที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้ําในแมน้ํา วัดโดยรอย
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ละของครั้งที่วัดที่คา DO มีคาต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดในแตละชวงของแมน้ํา สภาพพื้นที่ปา วัดโดยรอยละ
ของพื้นที่ปาตอพื้นที่ของประเทศ ตัวชี้วัดสุดทาย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ วัดโดยรอยละพื้นที่ปาสงวน
และพื้นที่รักษาพันธสัตวปาตอพื้นที่ของประเทศ ดัชนีคุณภาพสุขภาพ ซึ่งเปนดัชนีที่ 2 ในมิติสภาวะ มีตัวชี้วัด 4
ตัว คือ อัตราการตายของทารกที่มีอายุต่ํากวา 28 วัน ความคาดหวังการคงชีพเมื่อแรกเกิด การเขาถึงน้ําสะอาด วัด
โดยรอยละประชากรที่มีน้ําสะอาดใช และสุขอนามัย วัดโดยรอยละของประชากรที่มีสวมซึมและสวมชักโครกใช
จึงสรุปไดวาในมิติสภาวะ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัว เพื่อกําหนดคาดัชนีสภาวะแวดลอมและคุณภาพสุขภาพ
มิติผลกระทบ ประกอบดวย ดัชนี 6 ดาน คือ ดัชนีโครงสรางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การ
กระจายรายได วัดโดยดัชนีจินนี การมีงานทํา วัดโดยอัตราการจางงาน สถานภาพการคลัง วัดโดยอัตราสวนหนี้
สาธารณะตอ GDP ดัชนีที่ 2 คือ ความยากจน ซึ่งจะวัดดวยดัชนี HPI–1 ซึ่งประกอบดวย ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การมี
ชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดี วัดโดยรอยละของประชากรที่ตายกอนอายุ 40 ป การมีความรู วัดโดยรอยละของ
ประชากรที่อานออกเขียนได และมาตรฐานการดํารงชีพที่เหมาะสม ซึ่งจะใชคาเฉลี่ยของรอยละของประชากรที่
ไมมีแหลงน้ําพัฒนาใชและรอยละของเด็กต่ํากวา 6 ปที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ดัชนีที่ 3 คือ ความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยสิน วัดโดยจํานวนคดีอาชญากรรมที่มีภัยตอชีวิตและทรัพยสินตอประชากรหนึ่งแสนคน ดัชนีที่ 4 คือ
ความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งวัดโดย GDI มีมิติ 3 มิติเหมือนกับดัชนี HPI–1 แตแตกตางในตัวชี้วัดมิติแรกใน GDI
คือ ความคาดหมายการคงชีพที่เทาเทียมกัน วัดโดยดัชนี EDLEI (Equally distributed life expectancy index) ซึ่ง
คํานวณจากตัวชี้วัด 7 ตัว คือ ความคาดหมายการคงชีพจําแนกตามเพศ และสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศ มิติที่
2 ใน GDI คือ การศึกษาที่เทาเทียมกัน วัดโดย EDEI (Equally distributed education index) ซึ่งคํานวณจากตัวชี้วัด
6 ตัว คือ อัตราประชากรที่อานออกเขียนไดจําแนกตามเพศ สัดสวนประชากรที่เขาศึกษาในระบบจําแนกตามเพศ
และสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศ มิติที่ 3 ใน GDI คือ การกระจายรายไดที่เทาเทียมกัน วัดโดย EDII (Equally
distributed income index) ซึ่งคํานวณจากตัวชี้วัด 7 ตัว คือ คาจางแรงงานจําแนกตามเพศ จํานวนแรงงานจําแนก
ตามเพศ จํานวนประชากรจําแนกตามเพศ GDP per capita PPP us $ รายละเอียดการคํานวณคา GDI ไดแสดงไว
ใน วิชิตและจิราวัลย 2554 ดัชนีที่ 5 คือ ความหนาแนนที่อยูอาศัย วัดโดยจํานวนครัวเรือนตอตารางกิโลเมตร ดัชนี
ที่ 6 คือ การมีโอกาสทางการศึกษา วัดโดยจํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
ขอมูลที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัดทั้งหมดเปนขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานภาครัฐ โดยการศึกษา
ดังกลาวมิไดมีการสํารวจจัดเก็บขอมูลแตประการใด
จะเห็ น ได ว า เมื่ อ นํ า ตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล า วมาใช ใ นระดั บ ภาคภู มิ ศ าสตร คื อ ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จะประสบกับความไมเหมาะสม และความขาดแคลนขอมูลในระดับ
ภาค เชน เมื่อนําการบริหารจัดการของเสียในดัชนีของเสียในมิติแรงกดดัน ซึ่งวัดโดยรอยละขยะที่นํากลับมาใช
ใหม มาใชในระดับภาค จะพบวา ไมสามารถหาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจํานวนขยะที่นําเก็บมาใชใหมในระดับภาค
เปนตน จึงจําเปนตองปรับปรุงตัวชี้วัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานภาครัฐดวย
3. แนวทางในการกําหนดมิติการพัฒนาดัชนีในการวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาค
ในการศึกษานี้ยังคงใชกรอบแนวคิดของ DPSIR เปนแนวทางในการกําหนดประเด็นที่จะใชวัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยเริ่มพิจารณาแรงขับเคลื่อน (Driving Force : D) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ของ
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มนุษยและภาคเศรษฐกิจไปสูแรงกดดัน (Pressure : P) มักจะหมายถึง การปลอยกาซมลพิษ และของเสีย เคลื่อน
ตอไปยังสภาวะ (States : S) ซึ่งหมายถึง สภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และตอไปยังผลกระทบ (Impact : I)
ซึ่งหมายถึง คุณภาพของสภาวะสิ่งแวดลอม เชน อากาศ น้ํา ดิน ฯลฯ และมีอิทธิพลตอแรงขับเคลื่อนดวยสุขภาพ
ของมนุษย สวนการตอบสนอง (Response : R) คือ นโยบายสาธารณะของรัฐบาล ซึ่งจะสงผลไปยังแรงขับเคลื่อน
และแรงกดดัน ดังในรูปที่5
ดังนั้น มิติที่ใชในการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในการศึกษานี้ จะมีเพียง 4 มิติ คือ DPSI ดังนี้
1. แรงขับเคลื่อน (Driving Force : D)
2. แรงกดดัน (Pressure : P)
3. สภาวะ (State : S)
4. ผลกระทบ (Impact : I)
ทั้งนี้ เพราะในการศึกษานี้ มิไดมีวัตถุประสงคที่ประเมินนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่มีผลกระทบตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (วิชิต และจิราวัลย, 2554) เปนการนําเสนอคา
ดัชนีและตัวชี้วัดในระดับประเทศ แตการศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาในมิติของพื้นที่ในระดับภาคเพื่อใหเห็นถึงพื้นที่
ที่ ได รับ ผลกระทบจากการพัฒ นาในทั ศ นะของการพัฒ นาที่ยั่ งยืน โดยยึด ตัวชี้ วัด ในระดับ ประเทศเปน หลั ก
นอกจากตัวชี้วัดบางตัวที่ไมสามารถคํานวณคาดัชนีในระดับภาคได เนื่องจากไมมีขอมูลในระดับภาค จึงไดมีการ
ปรับตัวชี้วัดเพื่อใหสามารถคํานวณคาดัชนีในระดับภาคได และสามารถใชเปนตัวแทนตัวชี้วัดเดิมไดใกลเคียงกัน
แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดและการคํานวณคาดัชนียังคงยึดหลักการเดิมคือจะไมมีการใชขอมูลในระดับปฐมภูมิ แต
จะใชขอมูลทุติยภูมิที่หนวยงานราชการไดจัดเก็บเปนประจําอยูแลว เพื่อรายงานสถานการณตาง ๆ ตามหนาที่
ความรับผิดชอบหลักของหนวยงานนั้น ๆเพื่อแสดงถึงความเหมือนและความแตกตางของดัชนีและตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศที่ไดพัฒนาขึ้นแลว (วิชิตและจิราวัลย 2544) กับดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับภาคที่ไดพัฒนาขึ้น (วิชิต และจิราวัลย 2555) จึงไดสรุปไวในตารางที่ 2
ฐานขอมูล
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลทุติยภูมิ
ที่หนวยงานภาครัฐไดเก็บรวบรวมเปนประจําตามหนาที่ที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหการคํานวณคาดัชนีและ
ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สามารถกระทํ า ได โดยไม ต อ งมี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล สิ่ ง ที่ ต อ งใช ง บประมาณ
ดําเนินงานสูง และทําใหสามารถคํานวณคาดัชนีและตัวชี้วัดเหลานี้ไดอยางตอเนื่อง ขอมูลที่ใชในการคํานวณคา
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ไดพัฒนาขึ้นเปนขอมูลที่ไดมาจาก หนวยงานภาครัฐตอไปนี้
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543–2568 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
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 สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
 การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
 รายงานการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548–2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดัชนีและตัวชี้วัดในมิติแรงขับเคลื่อนในระดับภาค
การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติแรงขับเคลื่อน ควรมีวัตถุประสงคที่จะลดดัชนีตาง ๆ ในมิติแรงขับเคลื่อน เพื่อ
ลดแรงกดดัน การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาชน ในระดับภาค ไดแสดงไวในตารางที่ 3 ซึ่งพบวา ในระดับภาคของประเทศและในระดับประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีในมิติแรงขับเคลื่อนในป 2550 และ 2552 มีคาลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ใ นมิ ติ แ รงขั บ เคลื่ อ น มี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ในทุ ก ภาคและในระดั บ ประเทศ กล า วคื อ การ
เปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติแรงขับเคลื่อนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคใต และใน
ระดับประเทศ มีคาลดลงเทากับรอยละ 4.61 4.24 0.91 18.34 และ 4.25 ตามลําดับ ในป 2550 เมื่อเทียบกับป 2548
แตการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางที่ดีขึ้นในป 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 โดยมีทิศทางที่ดีขึ้นในป 2552 เมื่อเทียบกับป
2548 โดยมีคาลดลงรอยละ 8.18 1.01 0.2720.34 และ 2.60 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต และในระดับประเทศ ตามลําดับ
อนึ่ง การคํานวณคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงดัชนีระดับภาคในการศึกษานี้ กระทําโดยคํานวณคาเฉลี่ย
เรขาคณิตของการเปลี่ยนแปลงที่เปนบวกและที่เปนลบ แลวคํานวณยอนกลับไปประมาณการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ซึ่งจะนําไปคํานวณคาเฉลี่ยเลขคณิตตอไป
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ตารางที่ 2

สรุปตัวชี้วัดในระดับประเทศและระดับภาค

มิติ/ดัชนี
แรงขับเคลื่อน
ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคประชากร
แรงกดดัน
การใชวัตถุดิบ
การใชพลังงาน

การกอใหเกิดของเสียและ
การ
บริหารจัดการของเสีย
สภาวะ
ดัชนีคุณภาพสภาวะ
แวดลอม

ดัชนีคุณภาพสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับประเทศ
รอยละพื้นที่การเพาะปลูก
การใชปุยเคมีตัน/ตารางกิโลเมตร
การใชยากําจัดศัตรูพืช ตัน/ตารางกิโลเมตร
ความเขมขนการใชพลังงาน
รอยละการใชพลังงานหมุนเวียน
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบ 10 ป

ตัวชี้วัดระดับภาค

รอยละของอัตราผูป วยจากเคมีภณ
ั ฑทาง
การเกษตรตอจํานวนประชากรแสนคน
รอยละของผลิตภัณฑรวมภาคการผลิตตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาคงที่ 2531



ผลิตภัณฑรวมณ ราคาคงที่ 2531 ตอคนในวัย
ทํางาน
ความเขมขนการใชพลังงาน
รอยละการบริโภคพลังงานน้ํามันตอ
สัดสวนการบริโภคพลังงานหมุนเวียนกับการ ผลิตภัณฑรวม ณ ราคาคงที่ 2531
บริโภคพลังงานทั้งหมดใน 1 ป
น้ําหนักของของเสียที่เปนของแข็งใน 1 ปตอ น้ําหนักขยะตอคนตอวัน
ประชากรทั้งหมด
รอยละของปริมาณของเสียที่นํากลับมาใชตอ
ปริมาณของเสียทั้งหมด
รอยละของจํานวนครั้งที่ปริมาณสาร SO2
NO2 CO PM10
ในอากาศเกินคามาตรฐาน
รอยละของจํานวนครั้งที่คา DO ที่วัดจาก
แมน้ําต่ํากวาคามาตรฐาน
รอยละของพื้นที่ปาตอพื้นที่ทั้งหมด
รอยละของพื้นที่ปาสงวนและพื้นที่รักษา
พันธสัตวปาตอพื้นที่ทั้งหมด
อัตราการตายของทารกที่มีอายุต่ํากวา 28 วัน
ความคาดหมายการคงชีพของประชากร
รอยละของประชากรที่มีน้ําสะอาดใช
รอยละของประชากรที่มีสวมถูกสุขลักษณะ
ใช
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ตารางที่ 2

(ตอ)

มิติ/ดัชนี
ผลกระทบ
ดัชนีโครงสรางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดระดับประเทศ
การกระจายรายได วัดโดยดัชนีจินนี
อัตราการจางงาน
อัตราสวนหนี้สาธารณะตอGDP

ดัชนีความยากจน

ตัวชี้วัดระดับภาค


สัดสวนจํานวนหนี้เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตอครัวเรือน




คาเฉลีย่ รอยละประชากรที่อานออกเขียนได
เด็กอายุต่ํากวา 5 ป มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
ความมั่นคงชีวิตและ
จํานวนอาชญากรรมที่มีภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
ทรัพยสินตอประชากร 1 แสนคน
ความเสมอภาคทางเพศ
ความคาดหมายการคงชีพที่เทาเทียมกัน
GDI
EDLEI
การศึกษาที่เทาเทียมกัน EDEI
การกระจายรายไดที่เทาเทียมกันEDII
ความหนาแนนที่อยูอาศัย จํานวนครัวเรือนตอตารางกิโลเมตร
การมีโอกาสทางการศึกษา จํานวนปเฉลี่ยทีไ่ ดรับการศึกษาของ
ประชากรที่มีอายุ15 ปขึ้นไป
หมายเหตุ เครื่องหมายถูกหมายถึงตัวชี้วัดในระดับประเทศและระดับภาคเหมือนกัน







ดัชนีและตัวชี้วัดในมิติแรงกดดันในระดับภาค
ดั ช นี แ รงกดดั น ประกอบด ว ย ตั ว ชี้ วั ด
3 ด า น คื อ ตั ว ชี้ วั ด การใช วั ต ถุ ดิ บ ดั ช นี ก ารใช พ ลั ง งาน
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ตัว และดัชนีการกอใหเกิดและบริหารจัดการของเสีย ประกอบดวยดัชนี 2 ตัวดังในตาราง
ที่ 2 สรุปการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติแรงกดดันจําแนกตามภาคและตามปแสดงไวในตารางที่ 4 ภาพรวม
ของดัชนีในมิติแรงกดดัน สรุปไดวา ในภาคกลางและภาคใต มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีในมิติแรงกดดันที่ดีขึ้นในป
2550 รอยละ 3.99 และ 3.76 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2548 และในระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นในป
2550 รอยละ 1.74 เมื่อเทียบกับป 2548 สวนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนแปลงดัชนีใน
มิติแรงกดดันแยลงในป 2550 โดยลดลงรอยละ 0.07 และ 2.24 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2548 แตในป 2552 ใน
ทุกภาค ยกเวน ภาคใตและในระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงดัชนีในมิติแรงกดดันแยลง โดยลดลงรอยละ 1.56
6.82 0.18 และ 0.38 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2548 สวนการเปลี่ยนแปลงดัชนีในภาคใต ป 2552 ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.22 เมื่อเทียบกับป 2548
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติแรงขับเคลื่อนจําแนกตามภาคและป
แรงขับเคลื่อน
2550
ภาคเกษตรกรรม
ภาคเหนือ
1.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8.10
ภาคกลาง
–2.23
ภาคใต
–37.74
ทั้งประเทศ
–5.47
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ
–9.77
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
–9.68
ภาคกลาง
–1.56
ภาคใต
7.79
ทั้งประเทศ
–1.85
ภาคประชากร
ภาคเหนือ
0.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.18
ภาคกลาง
0.04
ภาคใต
0.14
ทั้งประเทศ
0.13
เฉลี่ย
ภาคเหนือ
–4.61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
–4.24
ภาคกลาง
–0.91
ภาคใต
–18.34
ทั้งประเทศ
–4.25

2552
–16.72
1.44
–5.35
–42.24
–14.14
0.46
–2.63
–0.07
11.19
0.75
0.29
0.26
0.05
0.22
0.19
–8.18
–1.01
–0.27
–20.34
–2.60
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ตารางที่ 4

การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติแรงกดดันจําแนกตามภาคและป

แรงกดดัน
ดัชนีการใชวัตถุดิบ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ทั้งประเทศ
ดัชนีการใชพลังงาน
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ทั้งประเทศ
ดัชนีของเสีย
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ทั้งประเทศ
คาเฉลี่ย
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ทั้งประเทศ

อัตราการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีจากปฐาน, รอยละ
2552
2550
–10.75
–3.03
–13.10
–8.69
–7.03
–8.12
–1.11
1.28
–7.97
–3.90
9.95
2.67
17.22
14.75
14.33

4.17
–4.03
21.77
16.67
15.66

–2.40
–1.68
–0.98
–2.72
–1.82

–6.49
–9.06
0.66
–2.58
–3.74

–0.07
–2.24
3.99
3.76
1.74

–1.56
–6.82
–0.18
2.22
–0.38

ดัชนีและตัวชี้วัดในมิติสภาวะในระดับภาค
ตามที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2 ดัชนีในมิติสภาวะ ประกอบดวย ดัชนีคุณภาพสภาวะแวดลอมและดัชนี
คุณภาพสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติสภาวะ จึงเทากับคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนี
คุ ณ ภาพสภาวะแวดล อ ม และการเปลี่ ย นแปลงของค า ดั ช นี คุ ณ ภาพสุ ข ภาพ ดั ง ในตารางที่ 5 กล า วคื อ การ
เปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติสภาวะเพิ่มขึ้นรอยละ 2.09 5.63 1.30 และ 1.67 ในป 2550 เมื่อเทียบกับป 2548 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และในระดับประเทศ ตามลําดับ สวนในภาคเหนือ การเปลี่ยนแปลง
ของคาดัชนีคุณภาพสุขภาพแยลงเล็กนอยในป 2550 เมื่อเทียบกับป 2548 คือ ลดลงรอยละ 0.76 แตการ
เปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิตินี้ ในภาคเหนือและภาคใตแยลงรอยละ 3.37 และ 2.70 ในป 2552 เมื่อเทียบกับป
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2548 ตามลําดับ สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และในระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนี
ในมิติสภาวะดีขึ้นรอยละ 5.59 5.39 และ 1.24 ในป 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติสภาวะจําแนกตามภาคและป
การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนี
2550
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ภาคเหนือ
–0.85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
–2.29
ภาคกลาง
11.49
ภาคใต
0.89
ทั้งประเทศ
1.93
คุณภาพสุขภาพ
ภาคเหนือ
–0.68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.90
ภาคกลาง
–0.22
ภาคใต
1.91
ทั้งประเทศ
0.76
เฉลี่ย
ภาคเหนือ
–0.76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.09
ภาคกลาง
5.63
ภาคใต
1.30
ทั้งประเทศ
1.67

2552
–6.78
14.17
11.50
–9.16
4.41
0.03
2.21
–0.71
3.77
0.30
–3.37
5.59
5.39
–2.70
1.24

ดัชนีและตัวชี้วัดในมิติผลกระทบในระดับภาค
ดัชนีมิติผลกระทบ ประกอบดวย ดัชนีและตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว ดังในตารางที่ 2ดัชนีในมิติผลกระทบ
เปนคาเฉลี่ยของดัชนีที่เปลี่ยนแปลงใน 6 มิติจําแนกตามภาค ดังแสดงไวในตารางที่ 6 ซึ่งสรุปไดวา ในภาคเหนือ
คาดัชนีในมิติผลกระทบมีคาดัชนีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในป 2550 รอยละ 1.08 และในป 2552 คาดัชนีเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.97 เมื่อเทียบกับป 2548 อาจกลาวไดวาในภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีในมิติผลกระทบ
ในทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอยในป 2550 และ 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 แตเกือบไมมีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีในมิติ
ผลกระทบระหวางป 2550 กับ 2552
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ตารางที่ 6

การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในมิติผลกระทบ
มิติ

ภาคเหนือ
โครงสรางเศรษฐกิจ
ความยากจน
ความมั่นคงในชีวติ และทรัพยสิน
ความเสมอภาคทางเพศ
ความหนาแนนทีอ่ ยูอาศัย
การมีโอกาสทางการศึกษา
เฉลี่ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงสรางเศรษฐกิจ
ความยากจน
ความมั่นคงในชีวติ และทรัพยสิน
ความเสมอภาคทางเพศ
ความหนาแนนทีอ่ ยูอาศัย
การมีโอกาสทางการศึกษา
เฉลี่ย
ภาคกลาง
โครงสรางเศรษฐกิจ
ความยากจน
ความมั่นคงในชีวติ และทรัพยสิน
ความเสมอภาคทางเพศ
ความหนาแนนทีอ่ ยูอาศัย
การมีโอกาสทางการศึกษา
เฉลี่ย
ภาคใต
โครงสรางเศรษฐกิจ
ความยากจน
ความมั่นคงในชีวติ และทรัพยสิน
ความเสมอภาคทางเพศ
ความหนาแนนทีอ่ ยูอาศัย
การมีโอกาสทางการศึกษา
เฉลี่ย

รอยละของการเปลี่ยนแปลง
2550
2552
2.87
0.77
–1.06
1.96
–0.91
4.62
1.08

5.14
8.57
–18.56
3.00
–5.96
15.38
0.97

1.94
1.15
–16.20
2.36
–2.91
4.41
–0.82

3.14
7.78
–30.13
3.49
–4.80
16.18
0.06

1.45
10.68
–9.52
–0.61
–6.31
3.19
0.18

–0.25
19.42
–21.96
–1.96
–12.80
4.03
0.66

0.51
6.97
–13.81
1.51
–5.86
1.32
–1.91

9.47
8.93
–31.48
2.38
–16.58
6.58
–3.59
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ตารางที่6

(ตอ)
มิติ

ทั้งประเทศ
โครงสรางเศรษฐกิจ
ความยากจน
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
ความเสมอภาคทางเพศ
ความหนาแนนที่อยูอาศัย
การมีโอกาสทางการศึกษา
เฉลี่ย

รอยละของการเปลี่ยนแปลง
2550
2552
1.42
3.67
–10.71
1.01
–4.02
4.05
–0.75

5.10
9.43
–25.18
1.09
–9.48
9.46
–2.01

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดัชนีในมิติผลกระทบลดลงในป 2550 รอยละ 0.82 แตปรับขึ้นมาเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.06 ในป 2552 เทียบกับป 2548 ในภาคกลาง มีการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติผลกระทบในป
2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.18 เมื่อเทียบกับป 2548 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องในป 2552 เปนรอยละ 0.66 เมื่อเทียบกับป 2548
แสดงใหเห็นวา คาดัชนีในมิติผลกระทบในภาคกลางมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในภาคใต คาดัชนีในมิติ
ผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงในป 2552 เทียบกับป 2548 มีรอยละลดลง 1.91 และลดลงเพิ่มขึ้นในป 2552 เทียบ
กับป 2548 เปนรอยละ 3.59 ในภาพรวมของประเทศ พบวา การเปลี่ยนแปลงดัชนีโครงสรางเศรษฐกิจ ความ
ยากจน และโอกาสทางการศึกษา มีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางชัดเจนในป 2550 และ 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 แตการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินและความหนาแนนที่อยูอาศัย มีแนวโนมที่แยลงอยางชัดเจน
เชนกัน ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอย โดยเฉลี่ยแลวการเปลี่ยนแปลงในคา
ดัชนีในมิติผลกระทบ มีแนวโนมที่แยลง ในป 2550 และแยลงมากขึ้นในป 2552 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
4. สรุปผลการศึกษา
ดัชนีและตัวชี้วัดในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาค ไดสรางขึ้นจากขอมูลทุติยภูมิที่หนวยงานภาครัฐได
เก็บรวบรวมเปนประจําตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยยังคงใชมิติ 4 มิติ คือ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สภาวะ
และผลกระทบ เชนเดียวกับมิติที่ใชในการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดที่ยั่งยืนในระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงในคา
ดัชนีในระดับมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคและสรุปไดสูระดับประเทศ ไดสรุปแสดงไวในตารางที่ 7
การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในระดับมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในภาคเหนือในป 2550 คาดัชนีที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับป 2548 มีคา
ลดลงรอยละ 0.20 และยังคงลดลงเพิ่มขึ้นในป 2552 เปนรอยละ 2.39 เมื่อเทียบกับป 2548 เมื่อพิจารณาในแตละ
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มิติ พบวา มิติแรงขับเคลื่อน คาดัชนีในป 2550 เปลี่ยนแปลงจากคาดัชนีในป 2548 ลดลงรอยละ 4.61 และในป
2552 มีคาลดลงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8.18 สรุปไดวาดัชนีในมิติแรงขับเคลื่อนมีแนวโนมที่แยลง ดัชนีในมิติแรง
กดดันของภาคเหนือก็เชนเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในป 2550 และป 2552 เทียบกับป 2548 มีคา
ลดลงรอ ยละ 0.07 และ 1.56 ตามลํ าดับ สําหรับดัชนีในมิติส ภาวะ ในป 2550เทีย บกับ ป 2548 คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.76 และคาดัชนีในป 2552 เทียบกับป 2548 มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แยลง
เพิ่มขึ้น คือ ลดลงรอยละ 3.37 ในมิติผลกระทบเปนมิติเดียวที่มีการพัฒนาในทิศทางที่เปนบวก ในป 2550 และป
2552 มีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.08 แตลดลงเปนรอยละ 0.97 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับคาดัชนีในป 2548
ในภาพรวมของภาคเหนือ สรุปไดวา การพัฒนาสงผลใหการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีทุกมิติในทิศทาง
ที่แยลง สงผลใหการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีมีคาลดลงรอยละ 0.20 และ 2.39 ในป 2550 และ 2552 เมื่อเทียบกับป
2548 ดังในรูปที่6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางที่แยลง ในป 2550
และ 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 โดยมีคาลดลงรอยละ 0.96 และ 1.01 ตามลําดับ แมการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีใน
มิติสภาวะมีทิศทางที่ดีขึ้นอยางชัดเจนในป 2550 และป 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 และการเปลี่ยนแปลงของคา
ดัชนีในมิติแรงขับเคลื่อนมีทิศทางที่ดีขึ้น ในป 2552 ก็ตาม แตการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีในมิติแรงกดดันและ
ผลกระทบ มีทิศทางที่แยลงอยางชัดเจน จึงสงผลใหภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงของ
คาดัชนีในป 2550 และ 2552 เกือบคงที่คือ ลดลงรอยละ 0.96 และ 1.01 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2548 ดังในรูปที่
7
ภาคกลาง
ภาคกลางเปนภาคเดียวที่การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในภาพรวมที่มีคาเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นรอยละ
0.97 และ 0.83 ในป 2550 และ 2552 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2548 การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีมีทิศทางที่ดีขึ้นใน
มิติแรงขับเคลื่อนและผลกระทบ สวนมิติแรงกดดัน ที่การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีเพิ่มขึ้นรอยละ 3.99 ในป 2550
แตลดลงเปนรอยละ 0.18 ในป 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 และในมิติสภาวะการเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในป 2550
และ 2552 เกือบเทากัน เมื่อเทียบกับป 2548 ดังในรูปที่ 8
ภาคใต
การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในภาคใตมีทิศทางที่แยลงในทุกมิติและในภาพรวม แมการเปลี่ยนแปลง
ในคาดัชนีในมิติแรงกดดันเพิ่มขึ้นรอยละ 3.76 และ 2.22 ในป 2550 และ 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 แตก็เปนการ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ดังในรูปที่9
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ตารางที่ 7

การเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในระดับมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มิติ

ภาคเหนือ
แรงขับเคลื่อน
แรงกดดัน
สภาวะ
ผลกระทบ
เฉลี่ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แรงขับเคลื่อน
แรงกดดัน
สภาวะ
ผลกระทบ
เฉลี่ย
ภาคกลาง
แรงขับเคลื่อน
แรงกดดัน
สภาวะ
ผลกระทบ
เฉลี่ย
ภาคใต
แรงขับเคลื่อน
แรงกดดัน
สภาวะ
ผลกระทบ
เฉลี่ย
ทั้งประเทศ
แรงขับเคลื่อน
แรงกดดัน
สภาวะ
ผลกระทบ
เฉลี่ย

หนวย : รอยละ
2550

2552
–4.61
–0.07
–0.76
1.08
–0.20

–8.18
–1.56
–3.37
0.97
–2.39

–4.24
–2.24
2.09
–0.82
–0.97

–1.01
–6.82
5.59
0.06
–1.03

–0.91
3.99
5.63
0.18
0.96

–0.27
–0.18
5.39
0.66
0.83

–18.34
3.76
1.30
–1.91
–1.85

–20.34
2.22
–2.70
–3.59
–3.81

–4.25
1.74
1.67
–0.75
–0.04

–2.60
–0.38
1.24
–2.01
–0.63

25

ภาพรวมของประเททศ
การพัฒนาที่ผานมาส
า
งผลใหการเปลี่ยนแปลงในคาดัชนีในภาพรวมมี
ใ
คาลดลงรอยละ 0.04 ในป
2550 และลดลงมากขึ้นเปนรอยละ
อ 0.63 ในปป 2552 เมื่อเทียบกับป 2548 อยางไรก็ตาม กาารเปลี่ยนแปลงงในคาดัชนี
ในมิติแรงขับเคคลื่อน มีแนวโนนมที่ดีขึ้น แมในป
น 2552 ยังมีคาลดลงจากป
า
25548 รอยละ 2.660 ก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ในคาดัชนีในมิมิติแรงกดดัน สภภาวะและผลกรระทบ มีทิศทางที่แยลง ดังในรูป 10
จึ ง อาาจกล า วได ว า ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิมิ ที่ ห น ว ยงาน ภาครั ฐ ได เ ก็ บรวบรวมเป
บ
น ประจํ า ตามหนน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ มีความเพี
ค
ยงพอทีที่จะใชในการคํานวณดัชนีและตัวชี้วัดการพััฒนาที่ยั่งยืนไดดในระดับภาค อนึ่ง ดัชนี
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ได ส ร า งขึ้ น มาาเป น เพี ย งควา มพยายามของงผู เ ขี ย นบทคววามนี้ เ ท า นั้ น ยั ง ต อ งการคํ า วิ จารณ จ าก
สาธารณะ เพื่อปรั
อ บปรุงใหสะท
ส อนความเปปนจริงมากขึ้นของผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศที่มุมุงเนนดาน
เศรษฐกิจเปนหลั
หก

ย่
าดัดชนี จําแนกตามมิติและปในภภาคเหนือ
รูปที่ 6 รอยลละของการเปลียนแปลงในค
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6.00
4.00
2.00
0.00
แรงขับเคลือ่ น

แรงกดดัน

สภาวะ

ผลกระทบ

เฉลีย่

‐2.00
‐4.00
‐6.00
‐8.00

รูปที่ 7 รอยละของกาารเปลี่ยนแปลงงในคาดัชนี จําแนกตามมิ
แ
ติและะป
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ 8 รอยลละของการเปลียนแปลงในค
ย่
าดัดชนี จําแนกตามมิติและปในภภาคกลาง

2
2550
2
2552
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รูปที่ 9 รอยละของการเปลี
ย
ลี่ยนแปลงในคาดั
า ชนี จําแนกตตามมิติและปในนภาคใต

รูปที่ 10 รอยละะของการเปลี่ยนแปลงในค
น
าดัชนี
ช จําแนกตามมิติและปในระดับประเทศ
บรรณานุกรม
1.
2.

ค งชาติ (25548) รายงานโคครงการพัฒนาตตัวชี้วัดการ
สํานักงานคณะกรรมกาารพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยระยะที่ 2
วิชิต หลลอ จี ระชุณหกุล และ จิ ราวั ลย จิตรถเวช (22554) การพัฒนาดั
ฒ ชนี และตัตัวชี้วัดการพั ฒนาที่ ยั่งยื น
รายงานกการวิจัยเสนอตอ ศูนยศึกษาเศรรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิต–พั
ต ฒนบริหารรศาสตร กันยายยน 2554
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