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การสัมมนา
“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา”

วันพฤหัสบดีที่  6 ธันวาคม พศ  2561
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมสุโขทัย  กรุงเทพฯ
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ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีคุณูปการต่อ
การพัฒนาของประเทศไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์  ทรงให้แนว
ทางการด ารงชวีิต การประพฤติปฏิบัติ และการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน และเป็นองคร์วม รวมเรียกว่า

“ศาสตร์พระราชา”
โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นองค์ประกอบหลัก และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

แต่การศึกษา “ศาสตร์พระราชา” ในเชิงปริมาณยังมีไม่มากนัก 
โดยเฉพาะการศึกษาความเชือ่มโยงระหว่างศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 
มีความเป็นวิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การศึกษาประกอบด้วยสองสว่นคือ
พัฒนาระบบตัวชี้วัดที่แสดงถึงการประพฤติปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
ของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ อันสามารถแสดงผลในระดับชมุชน 
ระดับภาค หรือระดับประเทศ และสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ได้

1

2 ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการประพฤติปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
กับผลลัพธ์การพฒันาที่ส าคัญ เพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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การใช้ประโยชน์

➢ ใช้ในการติดตามว่าประชาชนไทยน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
o ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด

➢ น าเสนอศาสตร์พระราชาต่อประชาคมโลกในฐานะที่เป็นหนทาง 
(path) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
o สอดรับกับแนวคิด Means of Implementation และ Financing for 

Development (FfD) ภายใต้ SDGs ของสหประชาชาติ
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position ของ SCI 
ในระดับสากล

▪ ไม่คาดหวังให้เป็น mainstream ของการวัดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

▪ มีลักษณะเป็น Alternative Measure มากกว่า
• คล้าย Gross National Happiness (GNH) ของภูฐานมากกว่า 
• GNH ใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควร (ตั้งแต่ก่อนปี 2010) และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 
• GNH มีบทบาทในการก าหนดนโยบายของภูฐานระดับหนึ่ง แต่บทบาท

ดังกล่าวไม่นิ่ง นายกรัฐมนตรีปัจจุบันให้ความสนใจน้อยกว่าในอดีต



สรุป
การด าเนินงาน

• ศึกษาแนวคิดศาสตร์พระราชา ในภาพรวมและองค์ประกอบ
• ทบทวนงานวิจัย

– ศึกษาระบบดัชนีวัดการพัฒนาระดับสากล SDGs, World Happiness Index, 
Bhutan’s GNH

– ทบทวนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของไทย NESDB’s HAI  การส ารวจโดยกรมสุขภาพจิต
จปฐ. กชช 2ค

– ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร ปิดทองหลังพระ บางโครงการ
ของมูลนิธิม่ันพัฒนา) เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ

ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการก ากับโครงการ

• พัฒนากรอบแนวคิด SCI 
• พัฒนาแบบสอบถาม ส ารวจทั่วประเทศ
• จัดสร้างตัวชี้วัด SCI และศึกษาความเชื่อมโยงศาสตร์พระราชากับผลลัพธ์การพัฒนา
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กรอบ Construct: 
ศาสตร์พระราชากับ

ความยั่งยืน

Intrinsic Values 

Sufficiency 
Behaviors

Sustainable 
Outcomes

คุณธรรม: ความซื่อสัตย์ ความเพียร แบ่งปัน จิตสาธารณะ
ความรู้: ความรู้

พอประมาณ รอบคอบ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ระเบิดจากข้างใน นวัตกรรม สามัคคี พึ่งตนเอง เป็นผู้น า

ทุนเศรษฐกิจ: รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ 
หลุดพ้นความจน การท างาน

ทุนสังคม: ทุนทางสังคม ความเท่าเทียม สุขภาพ การศึกษา
ทุนสิ่งแวดล้อม: สถานะสิ่งแวดล้อม การรักษา สวล
ทุนวัฒนธรรม: วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
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ศาสตร์พระราชา
ที่ใช้เป็นหลักอ้างอิง
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SCI ประกอบด้วย SCI-S4S และ SCI-OC
SCI-S4S: การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา

1. ความพอประมาณ (moderation) 
2. ความเพียร (perseverance) 
3. รอบคอบ ระมัดระวัง (prudence)
4. ความซ่ือสัตย์ (honesty)
5. ความมีเหตุผล (reasonableness)
6. ความรอบรู้ (knowledge, learning, information)
7. การมีภูมิคุ้มกัน (resilience)
8. แบ่งปัน ช่วยเหลือ (sharing/helping)
9. สามัคคี (social coherence)
10. รักษาสิ่งแวดล้อม (environmental protection)
11. ระเบิดจากภายใน (explosion from within)
12. การมีจิตสาธารณะ (public mind)
13. พึ่งตนเอง (self-reliance)
14. ความเป็นผู้น า (leadership)
15. นวัตกรรมชุมชน (community innovation)

SCI-OC: ผลลัพธ์การพัฒนาที่ส าคัญ
1. ความสุข ความพอใจ (happiness)
2. การหลุดพ้นความยากจน (poverty_free)
3. สุขภาพ (health)
4. โอกาสทางการศึกษา (education)
5. การมีงานท า (employment)
6. สามารถใช้จ่ายได้เพียงพอ (sufficient expenditure)
7. มีรายได้เพียงพอ (sufficient income)
8. สภาพความเป็นอยู่ (living condition)
9. ทรัพย์สิน (asset)
10. ทุนทางสิ่งแวดล้อม (environmental capital)
11. ความเท่าเทียม (equality)
12. ทุนทางสังคม (social capital)
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แนวคิดการสร้างตัวชี้วัด SCI
• ศึกษา ‘ความหมาย’ ของแต่ละองค์ประกอบ SCI_S4S
• แปลงเป็น ‘พฤติกรรม/ความคิด/ความเห็น’ ที่คนทั่วไปคุ้นเคย ใช้ถ้อยค าง่าย  
• สร้างแบบสอบถามครัวเรือน

– ข้อมูลครอบครัว บุคคล 
– พฤติกรรม/ความคิด/ความเห็นที่สะทอ้นการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา

• ป้องกันความคลาดเคลื่อนของค าตอบ
– หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่โยงไปถึงศาสตร์พระราชา (เช่นเศรษฐกิจพอเพยีง)
– บางข้อถาม ถามความเห็นเกี่ยวกับ ‘คนในชุมชนท่าน’
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ความร่วมมือด้านข้อมูล

ส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  และมูลนิธิมั่นพัฒนา 
จึงได้จัดท า โครงการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อศึกษาข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งจะท าการส ารวจทุก 2-3 ปี
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การปฏิบัติงานสนาม
ปี 2561

เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 
ทั้งนอกเขตและในเขตเทศบาล ทั่วประเทศ
จ านวน 5672 EA รวม 85,080 ครัวเรือน

ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2561

โดยใช้ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลสมาชิกและครัวเรือน

• ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรอืน และสุขภาพ
• ลักษณะทั่วไปของครวัเรือน
• รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สินและการออมของครวัเรือน
• พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของครวัเรือน
• ความเห็นเกี่ยวกับคนในหมู่บ้าน/ชมุชน/ละแวกบ้าน
• ความเหลื่อมล้ าและสิง่แวดล้อม
• ความสุขและความพึงพอใจในชวีิต
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ความพอประมาณ
ครัวเรือนวางแผนการใช้จ่าย

รายเดือน

ซื้อของเพราะจ าเป็นต้องใช้

ไม่ซ้ือของตามๆ กันจนเกินก าลัง

ไม่มีหนี้ หรือมีหนี้น้อยเทียบกับ
รายได้

ไม่ผ่อนหนี้จนกินอยู่ล าบาก

คนในหมู่บ้านไม่เป็นคนโลภมาก

ข้อถามเพื่อค านวณ SCI-S4S sub-indicators
ความเพียร

ตั้งใจท าอะไร จะท าจน
ส าเร็จ แม้พบอุปสรรค

รอบคอบ ระมัดระวัง
ก่อนท าอะไร จะศึกษา

อย่างรอบคอบ

เวลาลงทุนจะเริ่มจาก
น้อยๆ ก่อน

ความซื่อสัตย์
เปิดประตูบ้านทิ้งไว้ ของไม่หาย 

ของหายในหมู่บ้านจะได้คืน

กระเป๋าเงินหายจะได้คืน

เลือกคนไม่โกง

ไม่เลือกเพราะได้ประโยชน์
ส่วนตน

ไม่ใช้เส้นสายเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน

นิยามแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง (ก) กทม (ข) ในเขตเทศบาล (ค) นอกเขตเทศบาล

มีเหตุผล
คนในหมู่บ้านแก้ปัญหาโดย

พูดคุยกัน ไม่ใช้อารมณ์

ความรอบรู้
ติดตามข่าวสารสม่ าเสมอ

หาความรู้จากช่องทางต่างๆ

ในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้าน

คนในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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มีภูมิคุ้มกัน
มีเงินออม

หารายได้หลายแหล่ง ป้องกัน
ความไม่แน่นอน

หาเงินฉุกเฉิน 10,000 บาทได้

จัดการกับวิกฤติที่
เคยเกิดขี้นได้ดี

แบ่งปัน ช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้านมักช่วยผู้อื่นเม่ือ

มีปัญหา

มีการลงแขก เอาแรง

สามารถฝากเพื่อนบ้านช่วย
ดูแลเด็กเมื่อไม่อยู่

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

สามัคคี
คนในชุมชนไม่แบ่งพรรค

แบ่งพวก

คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดกัน

รักษาสิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมรักษา

สิ่งแวดล้อม (ลดการใช้
ถุงพลาสติก)

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ดูแลแหล่งน้ า

แยกขยะ 
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

นิยามแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง (ก) กทม (ข) ในเขตเทศบาล (ค) นอกเขตเทศบาล

ข้อถามเพื่อค านวณ SCI-S4S sub-indicators
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ความเป็นผู้น า
ระดับความเป็นผู้น าของผู้น า

ชุมชน

จ านวนคนหนุ่มสาวกลับมา
พัฒนาชุมชน

มีจิตสาธารณะ
มีอาสาสมัครในโครงการ

พัฒนา

พึ่งตนเอง
หมู่บ้านประชุมร่วมเพื่อ

แก้ปัญหาส่วนรวม

คนในครอบครัวเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว

ปกติหมู่บ้านจะไม่ขอความ
ช่วยเหลือจากข้างนอก

ระเบิดจากภายใน
แผนชุมชนตรงความ
ต้องการคนในหมู่บ้าน

คนในหมู่บ้านรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการ

คนในหมู่บ้านร่วมมือท า
โครงการเพื่อส่วนรวม นวัตกรรมชุมชน

มีการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ

มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ

นิยามแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง (ก) กทม (ข) ในเขตเทศบาล (ค) นอกเขตเทศบาล

ข้อถามเพื่อค านวณ SCI-S4S sub-indicators



ข้อถามเพื่อค านวณ SCI-OC sub-indicators
ความสุข ความพอใจ

ระดับความสุข

ความพึงพอใจในชีวิต

รู้สึกสบายใจ

รู้สึกภูมิใจในตนเอง

หลุดพ้นจากความยากจน
สัดส่วนคนไม่จนด้านรายได้ และด้าน

รายจ่าย

กินอิ่มทุกมื้อ

การศึกษา
จบการศึกษาสูง

สมาชิกอายุ 15-45 มีโอกาสเรียน
ถึงมัธยมต้น/ปลาย

เด็กเล็กมีโอกาส
เข้าศูนย์เด็กเล็ก

การมีงานท า
มีงานท า

สุขภาพ
มีสุขภาพโดยรวมที่ดี

เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ดี

มึความสามารถช่วยตัวเอง
ได้เต็มท่ี

พักผ่อนเพียงพอ

นิยามแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง (ก) กทม (ข) ในเขตเทศบาล (ค) นอกเขตเทศบาล



รายได้ รายจ่าย
เพียงพอ

รายได้ครอบครัวสูงกว่า
เส้นความยากจน 5 เท่า

รายจ่ายครอบครัวสูงกว่า
เส้นความยากจน 5 เท่า

ทรัพย์สิน
มีทรัพย์สินเพียงพอ

สภาพความเป็นอยู่
ความเป็นอยู่ดี (เป็นเจ้าของ

บ้านมั่นคง กว้างขวางเพียงพอ 
ไม่แออัด กันแดดกันฝนได้ดี มี
ไฟฟ้าใช้และมีส้วมท่ีดี มีน้ าดื่ม

น้ าใช้)

ความเท่าเทียม
ผลต่างสัดส่วนคนรวยกับ
สัดส่วนคนจนในหมู่บ้าน

ความรู้สึกของช่องว่างคนรวย
คนจน

ทุนทางสิ่งแวดล้อม
สภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 

(ป่า น้ า ดิน เสียง อากาศ) 

ทุนทางสังคม
การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 

ในชุมชน

นิยามแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง (ก) กทม (ข) ในเขตเทศบาล (ค) นอกเขตเทศบาล

ข้อถามเพื่อค านวณ SCI-OC sub-indicators



การให้คะแนน SCI

• คะแนน 0 ถึง 100 
• SCI-S4S: 100 หมายถึงปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาเต็มที่
• SCI-OC:  100 หมายถึง outcomes ดีที่สุด

• ให้คะแนนตาม ‘ล าดับ’ (ordinal scoring)
เช่นข้อถาม “คนในหมู่บ้านรู้สึกอย่างไรต่อกัน?”
– ห่างเหินกันมาก คะแนน 0
– ห่างเหินกัน คะแนน 25
– กลาง ๆ คะแนน 50
– ใกล้ชิดกันพอสมควร คะแนน 75
– ใกล้ชิดกันมาก คะแนน 100

• ศึกษา distribution ของคะแนนแต่ละข้อประกอบการให้คะแนน



ผลตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา (SCI)
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SCI-S4S ตัวชี้วัดย่อย
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

เก่งมากโกงมาก

เก่งน้องโกงน้อย
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เก่งน้องโกงน้อย
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จะเลือกคนเก่งหรือโกง
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ถ้าท ากระเป๋าเงินหายจะ
ได้คืนหรือไม่

ถ้าท าของหายจะได้คืน
หรือไม่

เปิดประตูบ้านไว้ของจะ
หายหรือไม่

ความซื่อสัตย์

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

โกงแต่คนเลือกได้ประโยชน์

ซื่อสัตย์คนเลือกไม่ได้ประโยชน์

ไม่ตอบ
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ใน
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ต
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ศบ
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เลือกคนซื่อสัตย์หรือได้ประโยชน์

พบว่าในเขตได้คะแนนต่ าจาก ‘ของหายไม่ได้คืน’ 
ส่วนเรื่อง เลือกคนเก่ง/โกง ใช้เส้นสาย คะแนนไม่
ต่างกันเท่าไร



SCI-OC ตัวชี้วัดย่อย
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SCI-S4S SCI-OC

• สามารถน าเสนอแบบ 
Visual Maps ถึงใน
ระดับจังหวัดได้

• เป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามศาสตร์
พระราชาในระดับพ้ืนที่



การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ั่งยนื

29
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ศึกษาผ่านสมการถดถอย (regression analysis)

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑆𝐶𝐼𝑂𝐶 = 𝑓(𝑆𝐶𝐼𝑆4𝑆, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)

• ผลลัพธ์การพัฒนาขึ้นกับ 
• ‘hardware’ เช่น infrastructure ทุน/ทรัพย์สิน
• ‘software’  เช่น คุณภาพคน mindset วัฒนธรรม

• ศาสตร์พระราชามีลักษณะ software ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

• Control variables ควรครอบคลุมทั้ง hardware และ non-S4S software

วิธีการศึกษา



Control Variables/Models

ตัวแปรระดับหมู่บ้านจากฐานข้อมูล กชช 2 ค
o ประกอบด้วย 1,252 ตัวแปร
o คัดเลือกตัวแปรที่น่าจะมีผลต่อการพัฒนา

ตัวแปรระดับจังหวัด/เขต
o รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือน สัดส่วน

เด็ก สัดส่วนคนแก่

นอกเขตเทศบาล

ตัวแปรระดับจังหวัด/เขต
o รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือน 

สัดส่วนเด็ก สัดส่วนคนแก่

กทม/ในเขตเทศบาล



ตัวแปรจาก กชช 2ค
• หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับดื่ม
• หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้าส าหรับเพาะปลูก
• หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องถนน
• ระยะเวลา(นาท)ีที่ใช้เดินทางไปอ าเภอ
• บริการสาธารณะต่อประชากร
• จ านวนร้านค้าต่อประชากร
• แหล่งเก็บหรือศูนย์รวมผลผลิตต่อประชากร
• แหล่งรับซื้อผลผลิตต่อประชากร
• จ านวนสถานบริการสาธารณสุขต่อประชากร

• สัดส่วนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
• สัดส่วนครัวเรือนที่มีมือถือ
• สัดส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต
• สัดส่วนครัวเรือนที่มีเคเบิ้ลหรือจานดาวเทียม
• จ านวนรถ(คัน)ต่อประชากร
• จ านวนมอเตอร์ไซด์(คัน)ต่อประชากร
• จ านวนรถไถ(คัน)ต่อประชากร
• จ านวนรถบรรทุก(คัน)ต่อประชากร



• สัดส่วนคนที่อาย1ุ5-59 อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
• สัดส่วนคนที่อาย1ุ5-59 ที่ได้อบรมอาชีพ
• สัดส่วนคนที่อาย1ุ5-59 ที่ได้อบรมด้านการศึกษา
• สัดส่วนคนที่อาย1ุ5-59 ที่ได้อบรมด้านสุขภาวะ
• จ านวนศาสนสถานต่อประชากร
• สัดส่วนคนที่อาย1ุ5 ปีขึ้นไปที่มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมชุมชน
• ร้อยละครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
• ร้อยละครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

และได้รับเงินทุนหรือเงินกู้
• จ านวนปัญหาเรื่องดิน
• สัดส่วนครัวเรือนประสบภัยพิบัติ

• จ านวนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนก่อนประถม
ต่อจ านวนเด็ก

• จ านวนโรงเรียนระดับมัธยมต่อเด็ก15-17 ปี
• จ านวนแหล่งความรูต้่างๆ ต่อประชากร
• สัดส่วนคนที่จบภาคบังคับ
• สัดส่วนคนที่จบมัยธมปลายหรือเทียบเท่า
• สัดส่วนคนที่อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
• สัดส่วนคนที่จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
• สัดส่วนคนที่จบสูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรจาก กชช 2ค (ต่อ)
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ผลการศึกษา Regression Analysis
ผลของการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา (SCI_S4S) ต่อผลลัพธิ์การพัฒนา

กทม
ในเขต

เทศบาล

นอกเขต

เทศบาล

ภาพรวมผลลัพธิก์ารพัฒนา   

  ความสุข ความพอใจ (happiness)   

  การหลุดพ้นความยากจน (poverty_free)   

  สุขภาพ (health)  

  โอกาสทางการศึกษา (education)   

  การมีงานท า (employment)  

  สามารถใช้จ่ายได้เพียงพอ (sufficient expenditure)

  มีรายได้เพียงพอ (sufficient income)   

  สภาพความเป็นอยู่ (living condition)   

  ทรัพย์สิน (asset)   

  ทุนทางส่ิงแวดล้อม (environmental capital)

  ความเท่าเทียม (equality)   

  ทุนทางสังคม (social capital) N/A N/A 

การปฏิบัติตาม 
“ศาสตร์พระราชา” 

น าไปสู่ผลการพัฒนาที่ดีขึ้น
ในเกือบทุกมิติที่ศึกษา
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ความเชื่อมโยง
ศาสตร์พระราชา กับ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’

การพัฒนาจะยั่งยืนหากผลลัพธิ์ของการพัฒนามี ‘ความยั่งยืน’ กล่าวคือ
แนวโน้มเพิ่มขึ้น (หรืออย่างน้อยไม่มีแนวโน้มตกต่ าลง) และไม่ผันผวนมาก
เกินไป แม้จะผ่านเวลายาวนาน (เช่น ข้ามรุ่น)

35

การพิสูจน์ว่า SCI วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะแรกจะใช้แนวทางที่สอง 
และเริ่มใช้แนวทางแรกเมื่อมีการจัดท าต่อเนื่องหลายปี 

แนวทางแรก

เป็นการพัฒนาที่มี ‘องค์ประกอบ’ หรือ ‘กระบวนการ’ ที่เป็นที่ยอมรับว่า
น าไปสู่ความยั่งยืน 

• เช่นการมีภูมิคุ้มกันที่ดี การมีนวัตกรรมในการผลิต การบริหาร

แนวทางที่สอง
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การใช้งาน SCI (ปัจจุบัน)
ใช้เผยแพร่คุณูปการของศาสตร์พระราชาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (การใช้งานระดับ Macro) 

o เพื่อติดตามการประพฤติปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
• ระดับประเทศ ภาค จังหวัด
• แสดงผลทั้งตัวชี้วัดรวม SCI-OC  SCI-S4S และมิติย่อย

o เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์คุณูปการของศาสตร์พระราชา
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ใช้เป็น ‘เครื่องมือประกอบ’ การประเมินโครงการพัฒนา (การใช้งานระดับ Micro)
o ท าการส ารวจและเก็บคะแนน SCI-OC, SCI-S4S 

• ในพื้นที่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนา 
• และในพื้นที่ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ แต่ไม่ใช่พื้นที่โครงการ 

o เก็บข้อมูลข้อเท็จจริง (facts, ไม่ใช่ความเห็น) เกี่ยวกับโครงการ เช่นวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย วันเริ่ม/วันสิ้นสุด งบประมาณ 

o วิเคราะห์ว่าโครงการก่อให้เกิดความแตกต่างใน 
(ก) ผลลัพธ์การพัฒนา SCI-OC 
(ข) การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา SCI-S4S อย่างไร

การใช้งาน SCI (ระยะต่อไป)
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูล SCI
ฐานข้อมูล SCI

ตัวชี้วัด SCI-S4S, SCI-OC และ sub-indicators
Control factors

Data presentation 
ตาราง, กราฟ, แผนที่, dashboard 
ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

Access
ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพฒันา”

https://tdri.or.th/2018/11/sci-indicators


