บทที่ 6
การคานวณดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
ในคานวณตัวเลขค่าดัชนีรวม (Composite index) เพื่อวัดความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทย ใน
ขั้นแรกได้ทาการแยกวัด “ดัชนีกลุ่ม” ซึ่งคานวณจากตัวชี้วัดในองค์ประกอบหลักของความอยู่เย็นเป็นสุข
ในแต่ละด้าน หลังจากนั้นจึงเป็นการคานวณ “ดัชนีรวม” ซึ่งจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของดัชนีกลุ่มทั้งหมด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การคานวณดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน (มิติ) ได้แก่
1) การมีสุขภาวะที่ดี
2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
3) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล
4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
5) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ภายในมิติด้านหนึ่งๆ เป็นการรวมตัวชี้วัดจานวนหนึ่ง (10-21 ตัว) เข้าด้วยกัน โดยแปลงค่าวัดที่มี
ความหมาย เช่น ร้อยละ หรือ สัดส่วน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละตัวแปรให้อยู่ในรูปของค่า
ดัชนีซึ่งมีฐานเป็น 100 อย่างไรก็ตาม การแปลงค่าข้อมูลต่างๆ มีการใช้สูตรที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
ความหมาย และหน่วยของข้อมูล รวมถึงความเหมาะสมของการสะท้อนถึงค่าที่เป็นจริงกับค่าเป้าหมาย
เชิงนโยบาย
คณะที่ปรึกษาได้ใช้ข้อมูลสถิติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11
(ปี พ.ศ. 2550-2559) รวม 10 ปีมาใช้ในการคานวณดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขที่ปรับปรุงใหม่ย้อนหลัง
โดยใช้สูตรการคานวณภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกัน 3 แนวทาง ทั้งนี้จากการศึกษาของ Mazziotta และ
Pareto (2013) เกี่ยวกับการคานวณค่าดัชนีรวม (Composite index) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า
 หากองค์ประกอบย่อยๆ ของดัชนีรวม “สามารถทดแทนกันได้ (Substitutable)” ซึ่ง
หมายถึง ส่วนที่ขาด (Deficit) ขององค์ประกอบหนึ่งสามารถชดเชยได้ด้วยส่วนเกิน
(Surplus) ขององค์ประกอบอื่น ตัวอย่างเช่น ค่าที่ต่าของ “ร้อยละของประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา” สามารถเติมเต็มได้ด้วยค่าที่สูงของ “ร้อยละของประชากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมขององค์กรด้านวัฒนธรรม” แล้ว การคานวณค่า
ดัชนีรวม (Composite index) ควรใช้วิธีเชิงเส้น (Additive method) เช่น ค่าเฉลี่ย
แบบเลขคณิต (Arithmetic Mean)
 ในทางกลับกัน หากองค์ประกอบย่อยๆ ของดัชนีรวม “ไม่สามารถทดแทนกันได้ (Nonsubstitutable)” ซึ่งหมายถึง ส่วนที่ขาด (Deficit) ขององค์ประกอบหนึ่งไม่สามารถ
ชดเชยได้ด้วยส่ ว นเกิน (Surplus) ขององค์ประกอบอื่น ตัว อย่างเช่น ค่าที่ต่าของ
“จานวนแพทย์ต่อประชากร 1000 คน” สามารถเติมเต็มได้ด้วยค่าที่สูงของ “จานวน
เตียงในโรงพยาบาลต่อประชากร 1000 คน” แล้ว การคานวณค่าดัชนีรวม (Composite
index) ควรใช้วิธีไม่เชิงเส้น (Non-linear method) เช่น ค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) หรือ Multi-criteria Analysis เป็นต้น
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อย่ า งไรก็ตาม เป็ น การยากที่จ ะตัดสิ นว่า ดั ช นีย่ อยๆ ในแต่ล ะองค์ป ระกอบนั้ น มี คุณสมบั ติ
ความสามารถทดแทนกั น ได้ ห รื อ ไม่ ดัง นั้ น คณะที่ ป รึก ษาจึ ง ได้ ท าการค านวณค่ า ดัช นี กลุ่ ม ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบ โดยแยกคานวณตาม “องค์ประกอบย่อย” ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic
Mean) และ วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) โดยรายละเอียดของการคานวณในแต่ละ
แนวทาง อธิบายได้ดังนี้
แนวทางที่ 1 คานวณค่าเฉลี่ยขององค์ป ระกอบย่อยโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ยแบบเลขคณิต (Arithmetic
Mean) และใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) เพื่อคานวณดัชนีกลุ่ม
แนวทางที่ 1 คานวณค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบย่อย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ดัชนีในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ประเด็นชี้วัดเดียวกัน สามารถทดแทนกันได้” จึงใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลข
คณิต (Arithmetic Mean) ก่อน จากนั้นจึงนาคะแนนของแต่ละองค์ประกอบย่อยมาหาดัชนีกลุ่มของทั้ง
องค์ประกอบหลักด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “แต่ละ
องค์ประกอบย่อยมีประเด็นชี้วัดที่แตกต่างกัน มีความเป็นเอกเทศ และไม่สามารถทดแทนกันได้”
สูตรการคานวณค่าดัชนีกลุ่มตามแนวทางที่ 1 อธิบายได้ด้วยสมการที่ (6.1) และ (6.2)
n j ,k

G j ,k 

X

H k  nk

โดย

i 1

i , j ,k

n j ,k
nk

G
j 1

j ,k

(6.1)
(6.2)

คือ ค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบย่อย j ในองค์ประกอบหลัก (มิติ) k
X i , j ,k คือ ค่าดัชนี i ในแต่ละองค์ประกอบย่อย j ในองค์ประกอบหลัก (มิติ) k
n j , k คือ จานวนดัชนีในแต่ละองค์ประกอบย่อย j ในองค์ประกอบหลัก (มิติ) k
H k คือ ค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ (มิติ) k
เครื่องหมาย    แสดงการบวกกันของแต่ละสมาชิก เครื่องหมาย    แสดงการคูณกัน
ของแต่ละสมาชิก และเครื่องหมาย n   แสดงการถอดรากที่ n
G j ,k

แนวทางที่ 2 คานวณทั้งค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อย และดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบด้วยวิธี
ค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean)
แนวทางที่ 2 คานวณค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบย่อย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ดัชนีในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยแม้อยู่ภายใต้ประเด็นชี้วัดเดียวกัน แต่ก็มีความหมายและจุดประสงค์การชี้วัดที่แตกต่าง
กัน จึงไม่สามารถทดแทนกันได้” จึงใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ก่อน จากนั้นจึง
นาคะแนนของแต่ล ะองค์ป ระกอบย่ อยมาหาดัช นีกลุ่ มของทั้งองค์ ประกอบหลั ก ด้ว ยวิธี ค่าเฉลี่ ยแบบ
เรขาคณิต (Geometric Mean) เช่นเดียวกับแนวทางที่ 1
สูตรการคานวณค่าดัชนีกลุ่มตามแนวทางที่ 2 อธิบายได้ด้วยสมการที่ (6.3) และ (6.4)
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ข้อสังเกตคือ สมการที่ (6.4) มีวิธีการคานวณเช่นเดียวกับสมการที่ (6.2) แต่ค่า G j ,k ซึ่งได้มาจาก
การคานวณด้วยสมการที่ (6.3) นั้นแตกต่างจากค่า G j ,k ซึ่งได้มาจากการคานวณด้วยสมการที่ (6.1)
แนวทางที่ 3 การคานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเฉพาะดัชนีที่มีความอ่อนไหว (Geometric Mean of
Sensitive Indicators)
แนวทางนี้จะคัดเฉพาะดัชนีที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Indicator) จากองค์ประกอบหลักในแต่
ละมิติ โดยดัชนีที่มีความอ่อนไหวนี้เป็นดัชนีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสาคัญอย่างมาก “ณ สถานการณ์
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ” เป็นดัชนีที่สะท้อนความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยในช่วงเวลานั้นๆ เป็นการเฉพาะ
กิจ ดังนั้น จานวนดัชนีที่มีความอ่อนไหวในแต่ละมิติ จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและตาม
คาแนะน าของผู้ เ ชี่ย วชาญ ทั้ ง นี้ ค ณะท างานชุด ปั จ จุ บั นได้ คั ด เลื อ กดั ช นี ที่มี ค วามอ่อ นไหวจากแต่ ล ะ
องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. การมีสุขภาวะที่ดี มี 8 ดัชนี ได้แก่
1) ร้อยละของประชากรที่มีสุขภาพดีต่อประชากรทั้งหมด
2) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
3) จานวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) สัดส่วนของครัวเรือนที่ประสบภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
5) สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรพันคน
6) อัตราการเรียนรู้ (Functional literacy rate) 9 ปีขึ้นไป
7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยของ 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ ป. 6 ม. 3
และ ม.6)
8) ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
2. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มี 7 ดัชนี ได้แก่
1) อัตราการจ้างงานต่าระดับ
2) สัดส่วนแรงงานที่ได้รับสวัสดิการต่อกาลังแรงงานทั้งหมด
3) สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP
4) อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per capita
growth)
5) อัตราเงินเฟ้อ
6) สัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากรร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ ประชากรร้อย
ละ 20 แรกที่จนที่สุด
7) สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
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3. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล มี 6 ดัชนี ได้แก่
1) ร้อยละของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีต่อแหล่งน้าทั้งประเทศ
2) ร้อยละของจานวนวันที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3) มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อจานวนประชากร
4) ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ
5) ร้อยละของการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย
6) ร้อยละของพื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นที่เกษตรอินทรีย์) ต่อพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
4. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล มี 8 ดัชนี ได้แก่
1) จานวนเรื่องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนด้าน
สิทธิพลเมือง
2) จานวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนร่ วมกันเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
3) คะแนนจากการสารวจของดัชนีวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception
Index - CPI)
4) ร้อยละของจ านวนผู้ ที่ได้รั บการเยียวยาและชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ในกรณีถูกจับและได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการฟ้องคดี
5) จานวนข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติที่มาจากการใช้สิทธิของประชาชนเข้าชื่อเพื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของจานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เองต่อรายได้รวมของ อปท.
7) จานวนผู้ต้องคดีที่มีเหตุมาจากชุมนุมทางการเมืองและความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทาง
การเมือง
8) จานวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
5. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม มี 4 ดัชนี ได้แก่
1) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม (IHDI)
2) จานวนผู้ได้รับสวัสดิการสาหรับคนพิการ
3) จานวนผู้ได้รับสวัสดิการสาหรับผู้ป่วยเอดส์
4) จานวนป่าชุมชน (โครงการ) ที่ได้รับการจดทะเบียนใหม่
แนวทางที่ 3 จะคานวณค่า ดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบหลัก (มิติ) เลยโดยไม่ต้องคานวณ
ค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบย่อย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ดัชนีที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Indicator) ที่
คัดเลือกมา มีความสาคัญเท่าๆ กัน ไม่สามารถทดแทนกันได้ ” จึงใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) เพื่อคานวณค่าดัชนีกลุ่มของทั้งองค์ประกอบหลัก (มิติ)
สูตรการคานวณค่าดัชนีรวมตามแนวทางที่ 3 อธิบายได้ด้วยสมการที่ (6.5)
H k  mk
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mk

S
i 1

i ,k

(6.5)

โดย

Si , k

mk

คือ ค่าดัชนีที่มีความอ่อนไหว i ของแต่ละองค์ประกอบหลัก (มิติ) k
คือ จานวนดัชนีที่มีความอ่อนไหวในแต่ละองค์ประกอบหลัก (มิติ) k

วิธีการคานวณค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบหลักตามแนวทางที่ 1-3 นั้น สรุปได้ดังแสดงใน
รู ป ที่ 6-1 และผลการค านวณค่ า ดั ช นี ใ นแต่ ล ะมิ ติ แ ละค่ า ดั ช นี ก ลุ่ ม ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6.1 ถึงตารางที่ 6.5 และรูปที่ 6.2 ถึงรูปที่ 6.6 ตามลาดับ
แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

คานวณดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบย่อย
ด้วยวิธหี าค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต
(Arithmetic Mean)

คานวณดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบย่อย
ด้วยวิธหี าค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean)

รวมดัชนีกลุ่ม ของแต่ละองค์ป ระกอบย่อยเป็น
ดัชนีก ลุ่มขององค์ประกอบหลัก
ด้วยวิธหี าค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean)

รวมดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ป ระกอบย่อยเป็น
ดัชนีก ลุ่มขององค์ประกอบหลัก
ด้วยวิธหี าค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean)

แนวทางที่ 3

คานวณดัชนีก ลุ่มขององค์ประกอบหลัก โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเฉพาะดัชนีที่มีค วาม
อ่อ นไหว (Geometric Mean of Sensitive
Indicators)

คานวณค่าดัชนีรวม (Composite index)
จากค่าดัชนีก ลุ่มในแต่ละองค์ป ระกอบ
ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric
Mean)

ภาพที่ 6.1: วิธีการคานวณค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบหลักตามวิธีการคานวณแบบต่างๆ
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ตารางที่ 6.1: ผลการคานวณค่าดัชนีด้านการมีสุขภาวะ
ค่าดัชนีของแต่ละองค์ประกอบย่อย
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean)
1) สุขภาพกายและจิตดี
2) สุขภาพทางสังคมที่ดี
3) การมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝ่รู้
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean)
1) สุขภาพกายและจิตดี
2) สุขภาพทางสังคมที่ดี
3) การมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝ่รู้

2550
87.35
66.31
68.00
2550
87.26
65.47
51.34

2551
86.95
67.37
67.84
2551
86.86
66.60
51.90

2552
87.56
72.29
69.54
2552
87.51
70.77
60.95

2553
86.27
66.47
63.71
2553
86.18
65.35
57.25

2554
86.89
65.94
61.46
2554
86.75
64.34
57.55

2555
84.95
65.45
62.30
2555
84.74
63.06
60.10

2556
82.94
78.04
62.30
2556
82.50
77.57
59.03

2557
82.94
75.61
72.94
2557
82.46
75.28
72.27

2558
80.35
74.86
78.96
2558
79.84
73.92
77.78

2559
80.23
74.16
82.77
2559
79.73
73.12
81.37

ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลัก
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)

2550
73.30
66.44
78.11

2551
73.52
66.96
78.12

2552
76.07
72.27
77.77

2553
71.49
68.57
75.21

2554
70.62
68.48
76.92

2555
70.23
68.48
75.67

2556
73.88
72.29
75.42

2557
77.05
76.55
74.59

2558
78.02
77.14
74.72

2559
78.97
77.99
75.30
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ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลัก "การมีสุขภาวะ"
85
80

75
70

65
60
55
50

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)
ภาพที่ 6.2: ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก “การมีสุขภาวะ” ตามวิธีการคานวณแบบต่างๆ
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2558

2559

ตารางที่ 6.2: ผลการคานวณค่าดัชนีด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
ค่าดัชนีของแต่ละองค์ประกอบย่อย
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean)
1) การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี
2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean)
1) การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี
2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

2550
80.58
77.47
56.49
2550
79.72
67.51
48.04

2551
84.11
71.36
55.86
2551
83.11
62.78
47.43

2552
82.93
64.32
61.98
2552
81.55
57.27
52.89

2553
88.51
79.29
61.53
2553
87.84
70.23
53.78

2554
91.67
75.14
65.26
2554
90.87
68.86
59.05

2555
92.09
81.23
68.33
2555
91.31
74.55
61.65

2556
92.12
79.29
71.29
2556
91.21
74.27
65.13

2557
95.28
77.52
68.36
2557
95.03
72.15
63.77

2558
96.21
71.27
77.10
2558
96.06
67.29
75.40

2559
96.38
70.82
77.10
2559
96.22
65.05
75.40

ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลัก
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)

2550
70.65
63.70
77.70

2551
69.47
62.78
69.51

2552
69.14
62.75
66.20

2553
75.58
69.23
83.77

2554
76.60
71.76
80.76

2555
79.96
74.87
90.11

2556
80.45
76.13
86.71

2557
79.63
75.90
84.31

2558
80.86
78.70
83.71

2559
80.73
77.86
88.65
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ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก "เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม"
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

วิธีคานวนแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)
ภาพที่ 6.3: ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก “เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม” ตามวิธีการคานวณแบบต่างๆ
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2559

ตารางที่ 6.3: ผลการคานวณค่าดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล
ค่าดัชนีของแต่ละองค์ประกอบย่อย
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean)
1) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
2) ระบบนิเวศสมดุล
3) เศรษฐกิจสีเขียว
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean)
1) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
2) ระบบนิเวศสมดุล
3) เศรษฐกิจสีเขียว

2550
60.42
66.40
47.26
2550
54.66
65.86
45.70

2551
62.96
78.77
49.10
2551
60.04
78.74
46.44

2552
63.79
67.82
53.70
2552
60.84
66.73
53.02

2553
60.01
71.72
56.81
2553
56.55
71.25
56.33

2554
59.65
89.75
54.81
2554
56.15
89.22
54.20

2555
68.06
69.32
51.31
2555
64.93
68.50
50.57

2556
61.71
70.43
52.42
2556
58.01
69.54
50.87

2557
68.59
73.26
57.04
2557
64.27
72.76
55.84

2558
68.69
78.26
58.04
2558
65.70
78.18
56.89

2559
68.31
69.83
58.65
2559
64.81
68.64
56.77

ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลัก
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)

2550
57.45
54.80
49.88

2551
62.45
60.32
53.08

2552
61.47
59.93
59.94

2553
62.53
61.00
59.35

2554
66.45
64.75
61.87

2555
62.33
60.81
61.44

2556
61.08
58.98
58.88

2557
65.93
63.92
64.35

2558
67.82
66.36
68.30

2559
65.40
63.21
67.49
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ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก "สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล"
70
65
60
55
50
45
40
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

วิธีคานวนแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)
ภาพที่ 6.4: ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก “สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล” ตามวิธีการคานวณแบบต่างๆ
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2559

ตารางที่ 6.4: ผลการคานวณค่าดัชนีด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
ค่าดัชนีของแต่ละองค์ประกอบย่อย
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean)
1) ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
2) นิติธรรมและธรรมาภิบาล
3) การกระจายอานาจ
4) การป้องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean)
1) ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
2) นิติธรรมและธรรมาภิบาล
3) การกระจายอานาจ
4) การป้องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง

2550
67.36
83.25
N/A
72.81
2550
63.79
82.10
N/A
69.70

2551
53.13
63.72
N/A
76.17
2551
46.70
60.32
N/A
74.03

2552
44.13
59.15
55.99
76.99
2552
42.81
54.34
45.65
74.50

2553
54.52
59.94
88.92
70.74
2553
52.13
54.64
88.92
68.56

2554
54.83
61.24
91.25
71.53
2554
46.71
56.21
91.25
69.22

2555
62.98
55.49
83.33
72.95
2555
60.02
45.69
83.33
70.67

2556
58.47
54.58
82.67
75.21
2556
57.21
45.24
82.67
73.18

2557
55.97
57.77
92.46
76.82
2557
52.88
49.03
92.43
74.83

2558
31.09
55.75
72.98
58.98
2558
0.00
44.67
67.68
58.30

2559
28.43
69.39
89.49
50.20
2559
0.00
62.12
89.49
50.20

ค่าดัชนีรวมขององค์ประกอบหลัก
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)

2550
74.19
71.47
68.41

2551
63.65
59.30
47.81

2552
57.92
53.04
52.51

2553
67.33
64.55
56.30

2554
68.42
63.82
46.85

2555
67.89
63.39
58.53

2556
66.74
62.91
53.38

2557
69.22
65.07
57.92

2558
52.26
56.06
51.82

2559
54.56
65.35
46.27
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ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก "สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล"
80
75
70
65
60
55
50
45
40
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

วิธีคานวนแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)
ภาพที่ 6.5: ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล” ตามวิธีการคานวณแบบต่างๆ
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2559

ตารางที่ 6.5: ผลการคานวณค่าดัชนีด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ค่าดัชนีของแต่ละองค์ประกอบย่อย
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean)
1) การได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
2) การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
3) ความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean)
1) การได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
2) การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
3) ความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2550
50.35
56.43
69.32
2550
18.94
48.05
67.61

2551
56.17
54.21
77.16
2551
31.23
46.23
73.70

2552
64.05
55.83
62.66
2552
58.87
47.88
62.40

2553
77.08
62.80
59.01
2553
72.37
60.35
58.19

2554
85.76
64.90
64.23
2554
85.29
62.57
64.08

2555
74.98
71.22
61.51
2555
73.46
70.18
54.92

2556
61.87
69.46
71.23
2556
55.49
68.54
68.80

2557
61.70
75.74
59.99
2557
45.85
74.19
55.41

2558
67.10
76.76
65.13
2558
51.11
75.31
61.49

2559
61.09
78.15
49.99
2559
40.89
76.56
49.95

ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)

2550
58.18
39.48
43.21

2551
61.71
47.39
45.09

2552
60.74
56.03
42.40

2553
65.86
63.34
55.81

2554
70.97
69.93
61.23

2555
69.00
65.66
63.20

2556
67.39
63.96
72.30

2557
65.45
57.33
70.58

2558
69.48
61.86
86.27

2559
62.03
53.87
77.41
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ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก "การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม"
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วิธีคานวนแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
วิธีคานวนแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)
ภาพที่ 6.6: ค่าดัชนีกลุ่มขององค์ประกอบหลัก “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม” ตามวิธีการคานวณแบบต่างๆ
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2559

6.2 การคานวณดัชนีรวม (Composite index)
จากผลการคานวณดัชนีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขในแต่ละมิติทั้ง 5 มิติ ตามที่แสดงในตารางที่ 6.16.5 ข้างต้น จะสามารถคานวณค่า ดัชนีรวม (Composite index) ได้จากค่าดัชนีกลุ่มในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยใช้สูตรการคานวณด้วยวิธี “ค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean)” เนื่องจากเมื่อ
พิจ ารณาแล้ ว จะเห็ น ได้ว่า องค์ป ระกอบในแต่ล ะมิติทั้ง 5 มิติ มีความเป็นเอกเทศ และ “ไม่ส ามารถ
ทดแทนกันได้” นั่นเอง
สูตรการคานวณค่าดัชนีรวม (Composite index) อธิบายได้ด้วยสมการที่ (6.6)
5

C  5  Hk
k 1

โดย

คือ ค่าดัชนีรวม (Composite index)
H k คือ ค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ (มิติ) k
เนื่องจากการคานวณค่าดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ (มิติ) มีวิธีการคานวณแตกต่างกัน 3
แนวทาง ทาให้ผลการคานวณค่าดัชนีรวม (Composite index) มีค่าแตกต่างกันออกไปด้วย โดยผลการ
คานวณในแต่ละแนวทางแสดงในตารางที่ 6.6 และรูปที่ 6.7
เมื่อเปรียบเทียบผลการคานวณค่าดัชนีรวม (Composite index) ด้วยแนวทางทั้งสาม จะเห็นได้
ว่าทิศทาง (Direction) การเปลี่ยนแปลงของความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย ที่คานวณด้วยแนวทางที่ 1
และแนวทางที่ 2 มีความสอดคล้องกันตลอดทั้ง 10 ปี (พ.ศ.2550-2559) โดยผลการคานวณด้วยแนวทาง
ที่ 1 จะสูงกว่าแนวทางที่ 2 ตลอดทั้ง 10 ปี เนื่องจาก โดยหลักการคานวณหาค่าเฉลี่ยนั้น เมื่อคานวณโดย
ข้อมูลชุดเดียวกัน ค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) จะมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean) เสมอ หรืออาจะกล่าวได้ว่า คุณสมบัติ “ความไม่สามารถทดแทนกันได้ ” ของแต่ละ
ดัชนีนั้น ส่งผลให้คะแนนของดัชนีรวมมีค่าต่าลงนั่นเอง
สาหรับค่าดัชนีรวม (Composite index) ที่คานวณตามแนวทางที่ 3 ซึ่งพิจารณาเฉพาะดัชนีที่มี
ความอ่อนไหว (Sensitive Indicator) นั้น มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
แตกต่างจากแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากการคัดเลือกเฉพาะดัชนีที่มีความ
อ่อนไหว ทาให้ค่าดัชนีกลุ่ มของมิติ “เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม” และ “สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล” ในปี 2551-2552 ซึ่งมีค่าสูงต่ากว่าปีอื่นๆ มาก ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเฉพาะดัชนีที่มี
ความอ่อนไหวมีค่าต่าในช่ว ง 2 ปีนี้ ในทางตรงข้าม ค่าดัช นีกลุ่ มของมิติ “สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล” และ “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม” ในปี 2558-2559 มีค่าสูงขึ้น
มากกว่าปีอื่นๆ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเฉพาะดัชนีที่มีความอ่อนไหว มีค่าสูงในช่วง 2 ปีนี้
อย่างไรก็ตาม การเลื อกใช้แนวทางที่ 3 เพื่อคานวณค่า ดัช นีรวม (Composite index) ควร
เลื อกใช้เป็ น การเฉพาะกิจ เพื่อเปรี ย บเทีย บการเปลี่ ยนแปลงของความอยู่เย็นเป็นสุ ขในสั งคมไทยใน
ช่ว งเวลาสั้ น ๆ ตามสถานการณ์ที่เฉพาะในช่ว งเวลานั้นเท่านั้น ไม่ควรนามาใช้คานวณเพื่อดูแนวโน้ม
(Trend) หรือทิศทาง (Direction) การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
C
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ตารางที่ 6.6: ผลการคานวณค่าดัชนีรวม (Composite index) ในแต่ละแนวทาง
วิธีคานวณแบบที่ 1 (Arithmetic mean + Geometric mean)
ปีที่เก็บ
การมีสุขภาวะ
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แนวทางที่ 1

2550
73.30
70.65
57.45
74.19
58.18
66.33

2551
73.52
69.47
62.45
63.65
61.71
66.00

2552
76.07
69.14
61.47
57.92
60.74
64.74

2553
71.49
75.58
62.53
67.33
65.86
68.41

2554
70.62
76.60
66.45
68.42
70.97
70.53

2555
70.23
79.96
62.33
67.89
69.00
69.65

2556
73.88
80.45
61.08
66.74
67.39
69.60

2557
77.05
79.63
65.93
69.22
65.45
71.22

2558
78.02
80.86
67.82
52.26
69.48
68.91

2559
78.97
80.73
65.40
54.56
62.03
67.60

วิธีคานวณแบบที่ 2 (Geometric mean + Geometric mean)
ปีที่เก็บ
การมีสุขภาวะ
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แนวทางที่ 2

2550
66.44
63.70
54.80
71.47
39.48
57.97

2551
66.96
62.78
60.32
59.30
47.39
58.96

2552
72.27
62.75
59.93
53.04
56.03
60.45

2553
68.57
69.23
61.00
64.55
63.34
65.26

2554
68.48
71.76
64.75
63.82
69.93
67.68

2555
68.48
74.87
60.81
63.39
65.66
66.47

2556
72.29
76.13
58.98
62.91
63.96
66.56

2557
76.55
75.90
63.92
65.07
57.33
67.35

2558
77.14
78.70
66.36
56.06
61.86
67.46

2559
77.99
77.86
63.21
65.35
53.87
67.01
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วิธีคานวณแบบที่ 3 (Critical index + Geometric mean)
ปีที่เก็บ
การมีสุขภาวะ
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แนวทางที่ 3

2550
78.11
77.70
49.88
68.41
43.21
61.71

2551
78.12
69.51
53.08
47.81
45.09
57.37

2552
77.77
66.20
59.94
52.51
42.40
58.53
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2553
75.21
83.77
59.35
56.30
55.81
65.16

2554
76.92
80.76
61.87
46.85
61.23
64.34

2555
75.67
90.11
61.44
58.53
63.20
68.87

2556
75.42
86.71
58.88
53.38
72.30
68.30

2557
74.59
84.31
64.35
57.92
70.58
69.98

2558
74.72
83.71
68.30
51.82
86.27
72.02

2559
75.30
88.65
67.49
46.27
77.41
69.63

ค่าดัชนีรวม (Composite Index)

(คะแนน)
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45
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2556
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แนวทางที่ 3

ภาพที่ 6.7: เปรียบเทียบผลการคานวณค่าดัชนีรวม (Composite index) ด้วยแนวทางต่างๆ
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2558

2559

เปรียบเทียบค่าดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP

(คะแนน)
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ภาพที่ 6.8: เปรียบเทียบค่าดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)
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เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลของการใช้ดัชนีชี้วัด ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย เพื่อสะท้อนถึง
“ระดับความสุข” ของสังคมโดยรวม คณะที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนี
ชุดนี้ กับการอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดังแสดงในรูปที่ 6.8 โดยจะ
เห็นได้ว่า ในขณะที่ประเทศไทย ประสบกับปัญหาการแกว่งตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆ
เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การทดถอยของอัตราการส่งออก หรือวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2551 2552 ทาให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แต่ “ระดับความสุ ข” ของสังคมไทยที่สะท้อนโดยดัชนีชี้วัด ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยกลับมีทิศ
ทางการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่สูงขึ้นมากนัก แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวของ
สังคมไทยต่อปัจจัยภายนอกได้ดีในระดับหนึ่ง
6.3 สรุปวิธีการคานวณดัชนีชวี้ ัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
จากการที่คณะที่ปรึกษาได้ใช้ข้อมูลสถิติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
และ 11 (ปี พ.ศ. 2550-2559) รวม 10 ปีมาใช้ในการคานวณดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขที่ปรับปรุงใหม่
ย้อนหลัง โดยใช้สูตรการคานวณภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกัน 3 แนวทาง ได้แก่
 แนวทางที่ 1 คานวณค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อยโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) และใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) เพื่อคานวณดัชนี
กลุ่ม
 แนวทางที่ 2 คานวณทั้งค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อย และดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ
ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean)
 แนวทางที่ 3 การคานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเฉพาะดัชนีที่มีความอ่อนไหว (Geometric
Mean of Sensitive Indicators)
ตามที่อธิบายแล้วข้างต้น แนวทางทั้งสามไม่มีความแตกต่างกันในขั้นตอนของการคานวณดัชนี
รวม (Composite index) โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) เพื่อรวมค่าดัชนีกลุ่มใน
แต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบในแต่ละมิติทั้ง 5 มิติ
มีความเป็นเอกเทศและไม่สามารถทดแทนกันได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหาแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการ
คานวณดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยในอนาคต คณะที่ปรึกษาลงความเห็นว่า “แนวทางที่ 1”
มีความเหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุผลดังนี้
1. ความง่ายในการคานวณค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบย่อย – การคานวณค่าเฉลี่ยด้วยวิธีหา
ค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) ภายใต้แนวคิดที่ว่า ดัชนีในแต่ละองค์ประกอบ“
”ย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ประเด็นชี้วัดเดียวกันสามารถทดแทนกันได้ ทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และง่าย
ต่อการตีความของผู้ใช้งาน ใช้ได้ในทุกกรณีซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่ 3 ซึ่งเหมาะกับการ
คานวณเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคม
ไทยในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
2. ไม่มีข้อจากัดด้านวิธีการคานวณ – หากคะแนนของบางดัชนีชี้วัดมีค่าเป็น “ศูนย์” จะทาให้ไม่
สามารถคานวณค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ได้ ซึ่งเป็นข้อจากัดของการ
คานวณตามแนวทางที่ 2
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3. ระดับคะแนนโดยเฉลี่ย – การคานวณค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยทั่วไป
จะให้ผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าการคานวณค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean)
เสมอ เนื่องจากหลักการคานวณค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต จะให้ความสาคัญกับ องค์ประกอบ
(สมาชิก) ที่มี “คะแนนต่า” มากเป็นพิเศษ ดังนั้นการคานวณด้วยแนวทางที่ 2 อาจทาให้เกิด
การประเมินค่าที่ต่ากว่าความเป็นจริงได้
ท้ายที่สุด จึงขอสรุปวิธีการคานวณค่าดัชนีรวมชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย ตามแนวทาง
ที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 6.9

ขั้นตอนที่ 1

คานวณดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบย่อย
ด้วยวิธหี าค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิต
(Arithmetic Mean)

ขั้นตอนที่ 2

รวมดัชนีกลุ่มของแต่ละองค์ป ระกอบย่อยเป็น
ดัชนีก ลุ่มขององค์ประกอบหลัก
ด้วยวิธหี าค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean)

ขั้นตอนที่ 3

คานวณค่าดัชนีรวม (Composite index)
จากค่าดัชนีก ลุ่มในแต่ละองค์ป ระกอบ
ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric
Mean)

ภาพที่ 6.9: วิธีการคานวณค่าดัชนีรวมชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย
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ภาคผนวก 1
ผลการจัดประชุมกลุ่มเฉพาะ
1.สรุปประชุมกลุ่มย่อย (focus group) “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.15-12.15 น.
ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.การบรรยายหัวข้อ“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ” โดย ศ.ดร.
อภิชัย พันธเสน ที่ปรึกษาสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัส มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ซึ่งมีใจความโดยคาสาคัญ คือ“พอเพียง” หมายถึง ทาอะไรไม่ฟุมเฟือย ไม่ฟุูงซ่าน ไม่ทา
อะไรเกินไป เมื่อทาแล้ว ได้ผลในการทา ถ้าได้ผ ล ซึ่งนักทฤษฎี ผู้ เชี่ยวชาญต้องหาเหตุผลของเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อว่าทาแล้วได้ประโยชน์ ก็จะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเน้นเรื่องของความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความร่ารวย
หรือความสุข ทั้งนี้การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ประสบปัญหาคือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไม่ เ ห็ น ตรงกั น และไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แนวทางของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เนื่ อ งจากมี ค วามเข้ า ใจใน
ความหมายทีแ่ คบว่า จะต้องมีดารงชีวิตอยู่ด้วยความสมถะ ด้วยความยากลาบากจึงจะถือว่าพอเพียง
ความหมายทางการของเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไป
ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งประกอบด้วย หลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และ คุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเงื่อนไข
ศ.อภิชัย พันธเสน ได้ทาการวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (อธิบายโดยแผนภาพด้านล่าง)
ปัจจัยนาเข้า คือ คุณธรรมและความรู้ โดยมีกระบวนการคือ ทางสายกลาง ได้แก่การมีภูมิคุ้มกัน มี
เหตุผล พอประมาณ โดยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เป็นวิธีการ ที่จะนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ความพอประมาณ เป็นวิธีคิดสาคัญที่อาศัยความเข้าใจเพื่อให้เข้าถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยประการสาคัญคือ เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่เอาความโลภเป็นตัวตั้ง
ความมีเหตุผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงตรัสถึงเรื่อง ความมีเหตุผลว่า
“สร้างแต่เหตุที่ดีเพื่อให้ผลเกิดขึ้นที่ดี” หรือ reasonable”คือมีเหตุที่ดีมาก่อน และมีปัจจัยที่เกื้อหนุน แล้ว
จึ งจะมีผ ลที่ ดีตามมา ดั งนั้ น การที่ จ ะทาให้ มีเ หตุผ ลที่ดีตลอดเวลา เป็น วิ ถีชีวิต นั่นคื อ ปลายทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ เริ่มจาก วิธีการ วิธีคิด นามาสู่ วิถีชีวิต สาหรับความพอประมาณนี้ เป็นวิธีคิด ซึ่งเป็น
เรื่องยากของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นปัจเจกชนที่ต้องคิดเอง
เรื่ องของผลผลิ ต พิจ ารณาเป็นเรื่ องของเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อ ม โดยระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะยั่งยืน สมดุลและมั่นคงได้นั้น จะต้องมีเงื่อนไขสาหรับทุ นในลักษณะต่างๆ คือ ทุน
มนุ ษย์ และทุนทางสั งคมที่เป็ น หลั กสาคัญที่จะนาไปสู่ การทาให้ ทุนสิ่ งแวดล้ อมทุนทางกายภาพและทุน
ทางการเงินดีตามไปด้วย ขณะที่ระบบทุนนิยมมักให้ความสาคัญกับทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเป็น
หลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
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เมื่อเศรษฐกิจพอเพีย ง ส่ งผลต่อเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสมดุลและมั่นคง
ภายใต้เงื่อนไขทุน มนุ ษย์ แ ละทุน ทางสั งคมที่เป็นหลั กส าคัญ ผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น คือ ความสุ ข ทั้งด้านชีวิ ต
ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลกที่มีความสุข และหากปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจนเป็นวิถี
ชีวิต ผลที่ในสุดที่ตามมาคือ ประโยชน์สุข หรือ ความสุขจากการทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น และนาไปสู่ความ
ร่มเย็นเป็นสุข
เหตุผลที่ GNH จึงได้รับความนิยมกว่าเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก หนังสือพิมพ์ Financial Time
ได้กล่าวหาว่าการดาเนินนโยบายของอดีตกษัตริย์จิกมี วังชุค เป็นเหตุให้การพัฒนาประเทศภูฏานล่าช้า ทรง
รับสั่งโต้ตอบว่า “Gross National Happiness is more important than Gross National Product
ต่อมาจึงมีการนาเข้าสู่การศึกษาจากนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ซึ่ง พบว่า GNH เน้นเรื่องของความสุข และมี
การจัดทาตัวชี้วัดที่วัดได้
ต่างจากในกรณีของประเทศไทย เพราะหากนาเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเน้นในเรื่องความสุข
และประโยชน์สุข จะได้รับความสนใจมากกว่านี้ เพราะสามารถแสดงโดยการวิเคราะห์เชิงระบบได้อย่าง
ครบถ้วน คือมีทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลในที่สุด ซึ่ง GNH มีปัจจัยนาเข้าและ
กระบวนการคือ Good Governance และผลผลิต คือ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ก็คือ ความสุขมวลรวมประชาชาติ ขณะที่เศรษฐกิจพอเพียง มี ความรู้และ
คุณธรรมเป็นปัจจัยนาเข้า มี การมีภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณ และความมีเหตุผล เป็นกระบวนการ อีกทั้งมี
ประโยชน์สุขและความร่มเย็นเป็นสุขเป็นผลในที่สุด
ประเทศไทย มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่แผนที่ 8
(2540-2544) และมีแผนที่เป็นทางการตั้งแต่แผนที่ 9 (2545-2549) โดยใช้แนวทางพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่อย่างไรก็ดีไม่สามารถดาเนินการตามแผนได้ในเชิงปฎิบัติเนื่องจากถึงแม้นา
เรื่อง Green Economy Green Growth และ Inclusive Growth แต่ก็ยังมี Competitive growth
งานวิจัยโดย สกว. ที่จะศึกษาเรื่องประโยชน์สุข อยู่อย่างน้อย 3 เรื่อง
1) ประโยชน์สุขจากเศรษฐกิจพอเพียงโดย ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ และคณะจากกรมพัฒนา
ชุมชนที่พยายามวิเคราะห์ความหมายจากกลุ่มผู้ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะต่างๆ
2) การผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม: กรณีศึกษาข้าว โดย อารี วิบูลย์พงศ์ เป็นการพยายามวัด
ประโยชน์สุขในรูปแบบต่างๆ ที่สังคมได้รับจากรูปแบบการเพาะปลูกข้าว 3 สามรูปแบบ คือ การปลูกเชิง
พาณิชย์ เกษตรปลอดสารและเกษตรอินทรีย์ และการผลิตเพื่อการยังชีพ
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและกระบวนการมาตรฐานในการประเมินองค์กรธุรกิจตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ ทาการศึกษาความสามารถขององค์กร
ธุ ร กิ จ ในด้ า นต่ า งๆ 3 ด้ า น คื อ ความสามารถแห่ ง องค์ ก รในการให้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ความสามารถแห่งองค์กรในการฝุาฟันวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถแห่งองค์กรในการ
สร้างประโยชน์สุข
2.การนาเสนอ “แนวทางการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการปรับปรุงดัชนีอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” โดย อาจารย์ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-โจทย์เศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) การสร้างสมดุลระหว่างการพึ่งพาตนเองและฐานทรัพยากร กับการ
พึ่งพาตลาด เพราะการพึ่งพาตลาดอย่างเดียวย่อมเผชิญกับความผันผวนของตลาดทาให้ไม่มั่นคง ในขณะที่
พึ่งพาตนเองและฐานทรัพยากรอย่างเดียวก็ย่อมเผชิญกับพลวัตรทางสังคมและนิเวศในท้องถิ่น และ 2) มิใช่
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การสร้าง “ชุมชน” ที่พอเพียงเท่านั้นแต่จะสร้างให้ “รัฐ” และ “ตลาด” ที่พอเพียงด้วยได้อย่างไร ชุมชนที่
เข้มแข็งและพอเพียงเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ทุกชุมชน สังคมเมืองเองก็ยากที่จะสร้างให้เกิด “ชุมชน” กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ของประชาชนมิได้ ป ฏิสั มพันธ์กับชุ มชนเท่านั้น แต่กับตลาดและรัฐ ด้ว ย ต้องท าให้ ทุกกลไกมี
ลักษณะที่ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
- การนาเสนอเศรษฐกิจพอเพียงมักอิงพุทธศาสนา ทาให้เข้าใจยากสาหรับคนรุ่นใหม่ หากพิจารณา
นาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับเศรษฐกิจกระแสหลักจะสามารถนามาใช้ทาตัวชี้วัด และเข้าใจได้สาหรับ
คนทุกรุ่น หากเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจกระแสหลัก คือ ความพออยู่พอกิน เทียบ
กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความพอประมาณ/ไม่โลภอย่างมาก (Moderation) แปลงเป็น ความพอดี ความ
มีประสิทธิภาพ (Optimality/Efficiency) ในทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ทุกอย่างให้สูญเสียน้อยสุด ความมีเหตุผล
(Reasonableness) แปลงเป็น ความมีเหตุผล (Rationality) เข้าใจเหตุปัจจัยและบรรลุ สาหรับ เงื่อนไข
ความรู้: ปัญญาถูกควบคุมด้วยสติ อาจลดระดับความลึกซึ้ง มาสู่การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) เงื่อนไข
คุ ณ ธรรม: ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อดทน ขยั น หมั่ น เพี ย ร เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ คื อ จั ด การความล้ ม เหลวตลาด ใน
ความหมายนักเศรษฐศาสตร์
-ตัวอย่างการแปลงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวชี้วัด
ภูมิ คุ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง เช่ น ขนาดความเสี ย หายสุ ท ธิ จากวิ ก ฤติ แ ละความผั นผวนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ขนาดความหายสุทธิจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับเงินออมในระดับครัวเรือนที่มีรายได้ต่าและปานกลาง การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ความพอดี ความมีประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณของเสียจากการผลิตและการบริโภค ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรที่สาคัญ (พลังงาน/น้า) ขนาดของหนี้ครัวเรือน
ความมีเหตุผล (Rationality) เช่น ระดับคะแนนสอบวัดความมีเหตุมีผล อัตราการเข้าถึงและการใช้
อินเตอร์เน็ตในการหาความรู้
เงื่อนไขความรู้: ใช้องค์ความรู้ เช่น ระดับการผูกขาดในตลาดสินค้าบริการชนิดต่าง ๆ จานวนการ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีความขัดแย้งระหว่างชุมชน รัฐ และภาคเอกชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ข้อขัดแย้ง/การละเมิดเรื่องสิทธิแรงงาน ปริมาณการปล่อยมลพิษแบบต่าง ๆ และความ
เสียหาย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ จานวนผู้ล้มปุวยจากการได้รับสารพิษ/โลหะหนัก
ความอยู่เย็นเป็นสุข มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งมีข้อสังเกตเพื่อการ
ปรับปรุงดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข คือ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นด้านคุณภาพชีวิต ในมิติต่าง ๆ ค่อนข้างครอบคลุม
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นภูมิคุ้มกันทั้งจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่มีต่อผู้คนในระดับจุลภาคยังไม่ได้ถูกให้ความสาคัญและพิจารณา
อย่างรอบด้านมากนัก
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นคุณธรรม เน้นหนักที่การทุจริตคอรัปชันในภาครัฐ มีตัวชี้วัดด้าน
คุณธรรมที่เกี่ยวกับภาคเอกชนอยู่บ้าง และไม่พบตัวชี้วัดด้านคุณธรรมของภาคประชาสังคม/ชุมชน
ตัว ชี้วัดด้านความพอประมาณ/ความมีประสิ ทธิภ าพ ยังขาดการประเมินกลไก/กติกาของรัฐ ที่
ส่งเสริมด้านความพอประมาณ/ความมีประสิทธิภาพด้วย
ตัวชี้วัดด้านความมีเหตุผลและการใช้ความรู้ ยังไม่พบในดัชนี
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ตัวชี้วัดดูจะมอบภาระหน้าที่ด้านความ “พอเพียง” และการสร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ให้กับ
ครอบครัวและชุมชนมากเป็นพิเศษ แต่ไม่ชี้วัดความพอเพียงหรือกลไกการส่งเสริมความพอเพียงจากกลไกรัฐ
และตลาดที่จะมีให้กับคนที่ไม่มีชุมชนหรือไม่มีครอบครัวอบอุ่น
3.อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.1 ปัญหาเรื่องการผูกขาดนิยามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาให้นาไปใช้ได้ยาก โดยการใช้คาว่า
“ปรัชญา” ทาให้เศรษฐกิจพอเพียง ถูกอยู่ในกรอบ ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ จุดประสงค์สุดท้าย แต่เป็น
วิธีที่จะไปถึงสุดท้าย คือประโยชน์สุข
3.2 สาเหตุที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกนาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ยาก เนื่องจาก
1) การทางานของหน่ว ยงาน ไม่มีการบูรณาการการทางาน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเน้นการบูรณาการงานในทุกภาคส่วน จะเน้นการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ดังนั้น การทางานที่หากจะให้ประโยชน์สูงสุดจาเป็นต้องอาศัยการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งหากจะ
แก้ไขจาเป็นต้องรื้อ/ปรับปรุงระบบโครงสร้างของระบบราชการไทยให้เหมาะสมให้สามารถทางานข้ามสาย
งานกันได้ จึงสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
2) การวั ด ผล ไม่ ไ ด้ วั ดผลที่ เ ป็ น ผลสุ ด ท้ า ย คื อ ประชาชนเป็ น สุ ข แต่จ ะเห็ น เพี ยงแค่ ภ าพของ
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ไม่ถูกต้องจะทาให้ไม่ถึงเปูาหมายที่ต้องการ และอีกประการตัวชี้วัด
จาเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจต่างๆ ด้วย
3) การแสวงหากาไรที่สมดุล ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์ไม่ควรจะมีกาไรส่วนเกิน เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่
จาเป็นต้องดูแลไม่ให้เกิดกาไรส่วนเกินนั้น โดยทาให้เกิดการแข่งขันมากๆ เพื่อให้เกิดการแสวงหากาไรที่
สมดุล
3.3 การจัดทาตัวชี้วัด ต้องมีความชัดเจนว่าวัดที่กระบวนการ และผลผลิต สาหรับการวัดผลลัพธ์
จะต้องใช้ตัวชี้วัด เช่น หากมีความสุข ต้องแตกมาหลายปัจจัย เช่น สุขภาพดี และก่อนที่จะไปถึงสุขภาพดี จะ
มีปั จ จั ย ต่างๆ เช่น การมีร ะบบประกันสุ ขภาพ การมีกระบวนใด ที่จะนาไปสู่สุ ขภาพดี แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ต้องมีเรื่องสมดุล เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการตั้งเปูาชัดเจน จะให้การทาตัวชี้วัดตามเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างชัดเจน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
นอกจากนี้มี 3 ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงต้องดาเนินการ คือ
1) ตัวชี้วัด ที่ทาให้สังคมโดยรวมช่วยกันมองสังคมแนวใหม่ หากสามารถทาได้สาเร็จ
2) วิ ธี คิ ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ มี ห ลายระดั บ ทั้ ง ระดั บ ปั จ เจก ระดั บ องค์ ก ร ระดั บ หน่ ว ยย่ อ ยในสั ง คม
ชาวบ้าน ภาคเอกชน ภาครัฐบาล
3) กติกา และกลไกของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญมากที่จะสามารถกากับวิธีคิดและตัวชี้วัดให้
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐควรผลักดันการบัง คับใช้กติกาและกลไกให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อใช้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่นาไปสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างของกติกา/กลไก เช่น ในภาคธุรกิจ
เรื่องระบบภาษี และกติกาที่จะส่งเสริมเรื่อง social enterpriseเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
3.4 ข้อแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจพอเพียง กับเศรษฐกิจกระแสหลัก คือเศรษฐกิจกระแสหลัก เป็น
การแข่งขัน ซึ่งผลความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สาหรับการระบุว่าการนาเศรษฐกิจพอเพียงมาอิงกับพุทธศาสนาทาให้
คนไม่เข้าใจ แต่เนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงคือการอิงกับพุทธธรรม ซึ่งเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่
สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจิตเป็นปัจจัยสาคัญ
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ความแตกต่างระหว่างตะวันออกและตะวันตก พุทธธรรมตะวันออกมุ่งเน้นลดความทุกข์ ตะวันตกมุ่งเน้นหา
ความสุข เช่น คนจีนที่ มีบ้านตั้งแต่อายุ น้อย ไม่น่าจะมีความสุข เพราะเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย ดังนั้น
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การลดความทุกข์ คือการเดินทางสายกลาง ไม่โลภ
อย่างมาก น่าจะหมายถึง โลภได้ แต่ไม่มากเกินศักยภาพของตนเอง
3.5 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิปัญญาตะวันออก ซึ่งต้องภูมิใจและต้องมั่นใจในการอธิบายปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นฐานของสังคมตะวันออกโดยสร้างดุลความคิดของตนเองด้วยภาษาพูด ให้กับสังคม
ตะวันตก บางครั้งตัวชี้วัดไม่ปรากฏในระดับสากล แต่เป็นตัวชี้วัดที่ทาให้สังคมมีความสุข อาจไม่จาเป็นต้อง
ล้อตามตะวันตก เช่น ระดับอายุของคนจีนในการครอบครองทรัพย์สินต่ากว่าของคนตะวันตก นอกจากนี้
อยากให้ทากรอบคิดแบบยาวๆ ตามชีวิตของคนๆหนึ่งอาจมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนไทย
3.6 การเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยได้ เข้าใจ เข้าถึงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรมี
การดาเนินการต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงในมุมของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการตอบรับจาก
ต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากเด็กไทย นอกจากนี้การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ ยังไม่มีผล
ออกมาในเชิงปฏิบัติ เพราะวิธีการพูด ตัวอย่าง ยังไม่สามารถขับเคลื่อน เกิดแรงจูงใจได้ ดังนั้นอาจยังไม่ต้อง
แยกระหว่างปรัชญาตะวันออก หรือตะวันตก แต่ควรเป็นมุมมองของพยายามนาเข้าไปใส่ใน international
conversation ซึง่ ได้การเริ่มขึ้นแล้วที่สหประชาชาติ(UN)
3.7 การปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม การมีธรรมาภิบาล ต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่ระดับประชาชนโดยมีวิธีการสอน คือ คนต้องการความมั่นคง ทั้งนี้การที่จะไปสู่เปูาหมายได้ต้องมีความ
เชื่อ หากได้นาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่ตั้งแต่ต้นจะลดการต้านกระแสภายใน
3.8 งานวิจัย ที่ทาไว้แล้ว ควรมีการนามาใช้ประโยชน์ และ ควรมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
ประชาสั ง คม ภาควิช าการ ที่ ช่ ว ยกั น เผยแพร่ ส นั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนการดาเนินโครงการวิจัย ควรให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดทาตัวชี้วัด ให้ทั้งสังคมเห็นร่วมกัน
และรัฐบาลทุกรัฐบาลนาไปใช้
3.9 เป็นเรื่องดีที่นาเศรษฐกิจพอเพียงมาโยงกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพราะเศรษฐกิจพอเพียง คน
ทั่วไปคิดว่าเป็นเรื่องระดับบุคคล อย่างมากคือระดับองค์กร ทาให้สังคมไม่ค่อยสนใจ แท้จริงแล้วเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวคิดที่สามารถประยุกต์ได้ในหลายเรื่อง การนาเศรษฐกิจพอเพียง มาผูกโยงกับสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ถือเป็นเปูาหมายปลายทางจะทาให้เปลี่ยนมุมมองของสังคม โดยการวิเคราะห์ของอ. เช่น ภูมิคุ้มกัน
ส่วนหนึ่งอาจสร้างจากมาจากบุคคล แต่ขณะเดียวกันภาครัฐต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม เช่น การค้าไม่เป็น
ธรรม การผูกขาดการค้า ไม่ใช่เป็นเรื่องชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันจะทาได้ แต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามาช่วยจัดการ
อาทิ พันธุ์ข้าว การผูกขาดตลาด
3.10 ตัวชี้วัดสามารถทาได้หลายมิติ โดยหากทาเพื่อวัดผล และอยู่ในวงวิชาการจะไม่เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ควรมีกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในมิติใ หม่ที่โยงกับสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และ
ทาให้คนมีส่วนสร้างกระบวนการชี้วัดตามที่เขาเป็นอยู่ เช่น การวัดคุณธรรมของชุมชน โดยสร้างตัวชี้วัด
ชุมชนในระดับที่ชุมชนสร้างเอง เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่ไม่ได้มองเฉพาะการวัดภายนอก แต่สร้างการ
พัฒนาภายในของชุมชนเอง
3.11 ควรนาแนวคิดที่สถาบันธรรมรัฐ ที่ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาตะวันออก มา
ใช้ประกอบการศึกษา
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3.12 บริบทในแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะสะท้อนทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ไม่สามารถระบุชี้
ชัด ต้องมีการพิสูจน์ เพื่อนาความรู้มาเผยแพร่ สาหรับตะวันตกสิ่ งที่ดีคือ การมีกรอบกติกาที่ชัดเจนและ
เข้มแข็งกว่าสังคมไทย สาหรับไทยแม้มีกติกาแต่ใช้อย่างไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน
3.13 เพิ่มตัวชี้วัดเรื่องความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร เนื่องจากประสบการณ์ไปลุ่มน้าปิง ซึ่ง
มีสมัชชาลุ่มน้าปิง รวมตัวต่อสู้กับรัฐบาล ในเรื่องพื้นที่สาธารณะwetland ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ ที่
จังหวัดเชียงรายจะนาพื้นที่นั้นไปทาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเมื่อพิจารณาเปูาหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อาทิ
การลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งพบว่าในไทยมี
ชุมชนเข้มแข็งเรื่ องสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ จึงควรเสนอตัวชี้วัดนี้เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้า การสร้าง
ความเป็นธรรม การเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน
3.14 สภาพัฒ น์ ได้ พัฒ นาชุด ดัช นี ค วามอยู่เ ย็น เป็ นสุ ขร่ ว มกัน ในสั ง คมไทยตั้ งแต่ปี 2550 โดย
พัฒนาขึ้นในช่วงของแผน 10 ตัวชี้วัดมีการต่อยอดจากชุดดัชนีอยู่ดีมีสุขเดิมที่มีการพัฒนาในช่วงของแผน 89 ซึ่งในกระบวนการมีการระดมความคิดเห็นหลายครั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย และลงพื้นที่สอบถามความ
คิดเห็นในนิยามของความสุขของสังคมไทย กับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆ และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยชุดตัวชี้วัดที่คิดขึ้นมี 6 องค์ประกอบเริ่มที่ตัวคน ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม สภาพแวดล้อม สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล จนมาถึงแผน 12 อาจมี
ตัวชี้วัดบางตัวที่อาจไม่สะท้อนความอยู่เย็นเป็นสุข จึงเป็นเหตุผลของการศึกษาปรับปรุงดั ชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในครั้งนี้ และเห็นด้วยกับการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่กว้างและลง
ลึกมากกว่าที่ได้เคยศึกษามาแล้วนามาเป็นกรอบของการศึกษาครั้งนี้ และหวังว่าจะสามารถผลักดันชุดดัชนี
ให้นาไปใช้ได้จริง
3.15 สิ่งใดที่ดีสาหรับมนุษย์ไม่ ว่าจะเป็นแนวตะวันออกหรือแนวตะวันตกควรจะนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และขณะเดียวกันดัชนีที่กาลังจะปรับปรุงนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าเราดีที่สุด แต่พยายามจะบอกว่า จุดที่
ดีที่สุดที่อยากจะไปถึงมันคืออะไร ที่จะนาไปสู่สิ่งที่จะดีกว่า
3.16 การผูกขาด การค้นหาเหตุผลที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญว่า
จะทาความเข้าใจในเรื่องนี้ในหลายๆมุมให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรให้สังคมในทุกระดับเข้ามาควรมีส่วนร่วม
ในกระบวนการต่างๆ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
(วิทยากร) สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
2.อ.นนท์ นุชหมอน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.นพ.สมศักดิ์ ชุนหรัศมิ์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
5.นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา มูลนิธิมั่นพัฒนา
6.น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร
มูลนิธิมั่นพัฒนา
7.นางอรวรรณ ยะฝา
มูลนิธิมั่นพัฒนา
8.นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
9.นายสิน สื่อสวน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
10.อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร
ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
11.นายสมบูรณ์ พัฒนาปรีชาเสนีย์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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13.น.ส.สุภิสา กูคือราแม
สานักงานสภาพัฒนาการเมือง
14.นางเทวี กณิกนันท์
สานักสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ
15.อ.ดร.ณรรต ปิ่นน้อย
สถาบันปิดทองหลังพระ
16.นางกนกพรรณ อยู่ผา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.น.ส.วรัญญา ศรีเสวก
ThaiPublica
18.น.ส.สมพร เพ็งค่า
นักวิชาการอิสระ
19.Mr.ALOXM
SCSM / SASIN
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
20.นางสาววีณา เตชะพนาดร สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
21.นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
22.นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
23.นางณัจยา หนุนภักดี
สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
24.นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
25.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
26.นางชิดชนก สถิตธรรมพร
สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
27.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์ สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
28.นางสาวมณฑ์ชนก มณีโชติ สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
29.นางสาวพรรณณภา พูลมาก สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
30.นายวิชรพล เตชะวิวัฒนการ สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
คณะที่ปรึกษา
31.ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32.รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33.รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34.ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์
ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
36.ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37.อ.ชล บุนนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38.ดร.สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39.นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์
ผู้จัดการโครงการ Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
40.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร์ สถาบันธรรมรัฐฯ
41.นางสกุลวลัย อู่เงิน
สถาบันธรรมรัฐฯ
42.นางสาวอุษณีย์ ศิริอุยานนท์ SDG Move
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2. สรุปประชุมกลุ่มเฉพาะ “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย :
มิติสิ่งแวดล้อม” โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ห้องศรีตรัง 3 ชั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
1.กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว และ นายวิโรจน์ นรารักษ์
โครงการการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาขึ้นเพื่อดาเนินการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีความเชื่อร่วมกันว่าจะเป็น
สิ่งที่ส ามารถนาพาไปสู่การร่ว มมือกันพัฒ นาเพื่อความยั่งยืน การดาเนินโครงการจาเป็นต้องรวมความรู้
หลากหลายศาสตร์และหลากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยให้ข้อมูลและความคิดเห็น ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกรอบแนวคิดพื้นฐาน สาหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ใน
เบื้องต้นจะอยู่บนฐานแนวคิดพื้นฐานสาคัญ 4 ประการ คือ 1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แนวคิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 4) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs) โดยศึกษาในมิติที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล สาหรับ
ใช้ประเมินผลการดาเนินงานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง
กับบริบทของประเทศที่นาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง
2.การนาเสนอผลการศึกษา
2.1 นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้ง โดย ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์
1) การสร้างสันติสุขและลดข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental peace building & Conflict management)
ข้อสังเกตด้านสิ่งแวดล้อม
 มองปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วน และมีความไม่ชัดเจนบางประการในดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากมีการรวมประเด็นทางสังคมและกายภาพเข้าด้วยกัน
 ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมดาเนินงานแบบแยกส่วนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ
 การปรากฏของความขัดแย้งในด้านทรัพยากร เช่น ที่ดิน ปุาไม้ แต่ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ก็
ไม่ได้ถูกนามาสะท้อนให้เห็นในงานดัชนีนี้
ดังนั้น หากพิจารณาเรื่องความอยู่ดีมีสุข ควรระบุโดยจะให้ความสาคัญกับใคร อย่างไร เช่น บุคคล
กลุ่มใด ชุมชนชนบท หรือคนในเมือง เนื่องจากการสร้างสันติภาพมีมิติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วย จึงเป็นประเด็นใหม่ที่อยากเสนอแนะให้มีการพิจารณาร่วมด้วยในการปรับปรุงดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข โดย
ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้นาไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วย เช่น ประเทศลาว ที่ขัดแย้งจากการทาเหมืองทอง
แร่ ปาล์ม
2) ความยุติธรรมในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental justice) ที่มีปรากฏการณ์ความไม่เท่าเทียม
ระหว่างคนเมือง คนชนบท เช่น ในช่วงหน้าแล้งที่กรมชลฯ งดปล่อยน้า ลดนาปรัง แต่กรุงเทพขาดน้าไม่ได้
ทาไมคนจนต้องแบกรับปัญหาวิกฤติเรื่องน้าเสมอ การสร้างพื้นที่ทิ้งขยะที่มีการนาไปทิ้งแถบชนบทซึ่งเป็น
พื้นที่ของคนกลุ่มน้อย หรือจังหวัดกาญจนบุรีที่มีโรงงานเข้าไปดาเนินการและชนกลุ่มน้อยก็ได้รับผลกระทบ
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หรื อ ปั ญ หามลพิ ษ จากถ่ า นหิ น ที่ จั ง หวัด กระบี่ เพราะฉะนั้ น หากในแผนมี การมองอย่ า งรอบด้ า น มอง
ความสัมพันธ์กันมากขึ้น ไม่มองเฉพาะตัวเลขชี้วัดอย่างเดียว ก็อาจนามาซึ่งการแก้ปัญหาความขัดแย้งไปได้
พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
3) ข้อเสนอแนะในการเพิ่มดัชนีการเข้าถึงการใช้ทรัพยากร เพราะในประเทศเขตร้อนมีการพึ่งพิง
การใช้ทรัพยากรมากกว่าประเทศในทวีปตะวันตกโดยเปรียบเทียบ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัด
การเข้าถึงการใช้ทรัพยากรนี้เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ต้องมีการร่วมมือเพื่อ
วางแผนเรื่องการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอน
2.2 น าเสนอผลการศึ ก ษาและรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น การปรั บ ปรุ ง ดั ช นี อ ยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขด้านสภาพแวดล้อม(ทางสังคม)และระบบนิเวศสมดุล มี 4 องค์ประกอบย่อยคือ
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีข้อเสนอว่า องค์ประกอบย่อยนี้ไม่ควรรวมอยู่ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ได้มีการนาเรื่องคนและสังคมมาประกอบเข้าด้วยกัน จึงได้นาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนเข้ามาร่วม
ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับตัวชี้วัด ได้แก่
1. จานวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรพันคน เกณฑ์มาตรฐานใช้
จานวนคดีที่เกิดขึ้นต่าสุดเป็นเปูาหมาย อยู่ที่ 1.2 คดีต่อประชากรพันคน พิจารณาจากจานวนคดีอาญา โดย
ใช้ข้อมูลจากสานักงานตารวจแห่งชาติ แบ่งเป็น 5 กลุ่มคดี ได้แก่ 1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 2. คดี
ชีวิต ร่างกายและเพศ 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 4. คดีที่น่าสนใจ (โจรกรรมรถ ปล้นชิงรถยนต์/แท็กซี่
ข่มขืนและฆ่า เรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ยักยอก) 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากปัญหาในการนับซ้าจานวนคดี
จึงนับคดีกลุ่มที่ 1 เฉพาะคดีลักพาเรียกค่าไถ่และคดีวางเพลิง คดีกลุ่มที่ 2 และคดีกลุ่มที่ 3 ทั้งกลุ่มคดีกลุ่มที่
4 เฉพาะคดียักยอกทรัพย์และฉ้อโกงทรัพย์ และไม่นับรวมคดีกลุ่มที่ 5 ทั้งกลุ่ม
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลควรใช้จานวนคดีตอนรับแจ้ง เป็นรายไตรมาส ไม่ควรใช้แบบสะสม ทั้งนี้มี
ข้อพิจารณาว่าจะใช้ จานวนคดีที่ศาลรับฟูองได้หรือไม่ เนื่องจากหากใครจะฟูองก็ได้ แต่หากศาลประทับรับ
ฟูองจะเป็นข้อมูลที่รับได้
การนับรวมจานวนประชากรไทย ควรรวมกับจานวนชาวต่างชาติหรือไม่ เนื่องจากคดีชาวต่างชาติ
ถูกนับรวมด้วย ซึ่งจานวนประชากรที่เป็นตัวหารควรต้องเป็นจานวนประชากรไทยรวมคนต่างชาติ ซึ่งแต่เดิม
มุ่งดูเฉพาะคนไทย จะทาให้เกิดปัญหาในสัดส่วนของปัญหา (คนเข้าประเทศมากขึ้น คดีมากขึ้น ดังนั้นจึงต้อง
มีตัวหารเพิ่มเช่นกัน)
2.อัตราการเสี ย ชีวิตจากอุบั ติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรพันคน ข้อมูล จาก 3 แหล่ ง คือ
เว็บไซต์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เว็บไซต์ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน และ เว็บไซต์ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ จากการตรวจสอบข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อนในบางปีจึง ต้องพิจารณาว่าจะเลือก
จากแหล่งใดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด เกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 0.1 คนต่อประชากรพันคน
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- ความชัดเจนของการใช้แหล่งข้อมูล ซึ่งจาเป็นต้องตรวจสอบ และพิจารณาจากแนวโน้มทางสถิติที่
มีความต่อเนื่อง การระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจน โดยเมื่อใช้แหล่งข้อมูลนั้นๆ แล้วต้องใช้ตลอดไป
- ฐานข้อมูลที่พิจารณาและค่อนข้างสมบูรณ์ครบถ้วน เก็บต่อเนื่อง เบื้องต้นคือ ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนของกรมคมนาคม
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- อัตราการเสี ยชีวิตเหตุใดจึ ง ไม่มีร วมผู้ เสี ยชีวิตจากทางน้าและทางอากาศ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง ทั้งนี้ควรแยกอัตราการเสียชีวิตเป็น 3 ตัว เพราะการเดินทางทางอากาศ และทางน้า เริ่มเป็นที่นิยม
หากเป็นทางอากาศ อาจใช้อัตราการเสียชีวิตต่อผู้เดินทางทางอากาศทั้งหมด (ซึ่งพอมีสถิติ)
- การนับจานวนผู้เสียชีวิต ควรรวมผู้เสียชีวิตทางราง เพิ่มเข้าไปด้วย ทั้งนี้จากการศึกษายังไม่มี
ข้อมูลทางสถิติ จะเป็นข้อมูลทางสื่อ ซึ่งอาจตั้งเป็นข้อสังเกตในการจัดทาข้อมูล
- ปัญหาข้อจากัดของข้อมูล จะไม่นามาใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่เสนอตัวชี้วัด โดยหากเห็นความจาเป็น
ที่จะต้องมีตัวชี้วัด จะระบุและมีการจัดเก็บภายหลัง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานสถิติแห่งชาติ
- ข้อมูลอุบัติเหตุสัญจรทางน้าที่ได้จากกรมเจ้าท่า ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีการเก็บรวบรวมกรณี
เฉพาะอุบัติเหตุใหญ่ๆ ข้อสังเกต การศึกษาสนใจเรื่องผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายหรือไม่
โดยการศึกษาจะมีการประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งการบาดเจ็บ การเสียชีวิตทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดตามมาคือความสามารถในการใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่
3. จานวนคดียาเสพติดต่อประชากรพันคน (ตัวชี้วัดเสริม ไม่นามาคานวณใน composite index)
- จานวนคดีนับยาก เพราะคานิยามไม่เช่นเจนอะไรคือยาเสพติด เช่น กระท่อม กัญชา ที่ปัจจุบันมี
การนามาใช้ทางสาธารณสุข เสนอใช้ข้อมูลจานวนผู้ปุวยที่เข้ารับบาบัดผลกระทบจากยาเสพติด เพราะผู้ปุวย
ย่อมมีอาการหนักจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้
- เกณฑ์มาตรฐานหลักยังไม่ได้กาหนดเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเสริม หากจะใช้เกณฑ์มาตรฐานอาจเป็น
ศูนย์ หรือจะมองการเปลี่ยนแปลงว่าลดลงร้อยละเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและให้เกรด ซึ่งต้อง
ดูความเป็นไปได้จากหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
องค์ประกอบย่อยที่ 2 สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากร ใช้ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากร (CO2 per capita) ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ค่าเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 2.4
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- ค่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.4 พิจารณาการตีความเรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน เพราะได้รวมกับผู้ที่
ปลูกปุาซึ่งถือว่าไม่ได้ปล่อย CO2 อยากให้เปลี่ยนเป็นการนับจานวนพื้นที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแทนที่จะใช้เรื่อง
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งนี้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มีการคิดรวมแล้วในดัชนี ดังนั้นอาจเพิ่มเป็นอีกดัชนี คือ
พื้นที่สีเขียวต่อประชากร
- เสนอพิจารณาการปล่อยคาร์บอนต่อจีดีพี (นัยยะประเทศรวย ผลิตมากปล่อยได้มาก) หรือการ
ปล่อยคาร์บอนต่อประชากร (นัยยะความเท่าเทียมกันในคุณค่าของมนุษย์และสิ่งมีชี วิต) ซึ่งแบบหลังการ
ปล่อยคาร์บอนต่อประชากรน่าสนใจมากกว่า แต่อาจต้องพิจารณาว่าควรจะไปอยู่ในกลุ่มดัชนีเศรษฐกิจสี
เขียวหรือไม่
- ที่มาของข้อมูล เสนอให้ใช้ข้อมูลจากองค์การจัดการเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gas
Management Organization: TGO) ที่สนับสนุนข้อมูลให้ สผ.
- เกณฑ์มาตรฐาน 2.4 ควรมีปรับเปลี่ยนหรือไม่
- การใช้ดัชนีนี้เป็นการสะท้อนเปูาหมาย ซึ่งมีผู้ให้ทัศนะทั้งเป็นการวัดโดยทางอ้อม ที่มีมุมมองว่าไม่
สะท้อนอะไร เป็นเพียงการบังคับโดยนโยบาย สาหรับการสะท้อนเปูาหมายว่าเป็นการวัดทางตรง พิจาณา
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จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีข้อเสนอคือให้วัด
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เป็นเรื่อง adaptation
- ตัวชี้วัดนี้ มีมุมมองว่าพยายามวัดความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้หากต้องการวัดความรับผิดชอบต่อ
สังคม อาจหาตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เป็นเรื่อง mitigation
- สูตรคานวณไม่สอดคล้องกับเปูาหมาย ต้องไปทบทวนอีกครั้ง และไม่จาเป็นต้องทาให้เต็มร้อย ค่า
น้าหนักอาจต้องแตกต่างกัน
5. ร้อยละของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ต่อแหล่งน้าทั้งประเทศ เกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอย่างต่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อแหล่งน้าทั้งประเทศ
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุเรื่องแหล่งน้าเพิ่มเป็น 65 แหล่ง ทั้งนี้อาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากแผนจัดการมลพิษฉบับล่าสุด โดยหารือค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ ร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์ปี 2564 ได้มาจาก
จากการสะสมจากในปี 2561-64 ดังนั้นการคานวณอาจต้องใช้เกณฑ์ที่ระบุไว้ในแผนจัดการมลพิษในแต่ละปี
(เหตุผลที่ทีมวิจัยใช้ค่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 เพราะถือเป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดในการคิดตัวชี้วัด)
- มีข้อเสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์คุณภาพอย่างต่าของแหล่งน้า จากเกณฑ์พอใช้เป็นเกณฑ์ดี เพื่อสะท้อน
ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน
- ข้อสังเกต สูตรการคานวณไม่สอดคล้องกับชื่อของดัชนี อาจต้องนาไปพิจารณาปรับ เช่น วิธี
คานวณร้อยละ วิธีคานวณเกณฑ์ให้คะแนน ซึ่งจะระบุไว้ในคู่มือ
6. ร้อยละของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (ที่ทิ้งลงถัง)
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- เสนอปริมาณขยะต่อประชากร เพราะสังคมที่พัฒนาไม่ต้องการให้มีขยะเยอะ ส่วนขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรมแยกออกไปอีกดัชนี
- เสนอให้ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้เข้มงวดขึ้น เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่ว
ประเทศ
- กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ถึงเปูาหมายได้ดีขึ้น เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
7. ร้อยละของจานวนวันที่ฝุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่มาข้อมูล
สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98 ของจานวนทั้งหมดที่มีการตรวจวัด (รวมทุกสถานี)
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- ปรับแก้ไขหน่วยค่าฝุุนละอองจากไมครอนเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ข้อสังเกตการนาตัวชี้วัดนี้มาใช้ควรใช้เฉพาะในชุมชนเมือง ส่วนในชนบทควรเป็นเรื่องเสียง กลิ่น
และอื่นๆ แทน เนื่องจากชุมชนได้รับผลกระทบไม่เหมือนกับในเมือง แหล่งข้อมูลอาจมีที่ สานักงาน
สิ่งแวดล้อมอาจให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ เรื่องมลภาวะทางเสียงนี้มีการเก็บข้อมูลอยู่โดยกรมควบคุมมลพิษ
จากการรายงานกว่า 20 สถานีในประเทศไทย และมีการแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพราะวัดแต่พื้นที่ใหญ่ๆ เฉพาะในกรุงเทพฯ มีประมาณ 10 เขต
เท่านั้น
- กรณีหมอกควันของภาคเหนือ วัดจาก PM10 ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลก๊าซอื่น ทั้งนี้ข้อมูลสะท้อน
ความอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ โดยปัญหามลพิษทางอากาศของภาคเหนือ มีผลทาให้ดัชนีในนี้ไม่ผ่าน
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8. ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นับแต่อุทกภัยและภัยแล้ง ใช้ข้อมูล
การบาดเจ็บและการตายไม่เหมือนกันด้วย ข้อมูลมาจากสศช. รวบรวมข้อมูลจากกรมปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นดัชนีเสริมซึ่งไม่มีการคานวณ
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- เสนอให้ทาเป็นตัวชี้วัดหลัก เพื่อคานวณรวมใน composite index เนื่องจากมีความสาคัญ เป็น
เรื่อง adaptation โดยขอให้ ทีมวิจัยน าไปพิจารณาเสนอวิธีการคานวณ เกณฑ์มาตรฐาน ที่อาจดูค่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น/ลดลงหรือดูการเปลี่ยนแปลงเทียบรายปี
- เสนอพิจารณาเพิ่มเติมปัญหาภัยหนาว (แต่เดิมมีเฉพาะน้าท่วมกับภัยแล้ง) โจทย์ควบคุมมูลค่า
ความเสียหาย ซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการประเมิน
ความเสียหายมีเพียงไร
9. ปริมาณขยะมูลฝอยและสัดส่วนขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์ (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ )
เป็นตัวชี้วัดเสริม
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- การใช้ขยะส่งผลให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ จริงๆ แล้วควรเริ่มจากการมองภาพใหญ่ก่อนและยกเอา
ดัชนีที่สาคัญมาเพื่อให้ตรงเปูาหมายความอยู่เย็นเป็นสุข และต้องคานึงถึงการตอบโจทย์ว่าเป็นไปเฉพาะ
คาตอบของปัจเจกบุคคลหรือของส่วนรวม เนื่องจากอาจมีทิศทางเปูาหมายที่ไม่เหมือนกัน ส่วนเรื่องของ
สวนสาธารณะเพื่อความมั่นคงของแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนอยู่ในส่วนของดัชนีทางสังคม
10. จานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ซึ่งมองเฉพาะผลกระทบต่อบุคคล (ตัวชี้วัดเสริม)
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- เสนอให้ทบทวนการใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าควรใช้แหล่งใด เนื่องจากข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ มีความซ้าซ้อนกัน เพื่อปูองกันปัญหาการนับซ้า อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดเสริมไม่ได้
นามาคานวณใน composite index
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ระบบนิเวศที่สมดุล
11. ปริมาณสัตว์น้าเศรษฐกิจที่จับได้ในอ่าวไทยต่อชั่วโมง แหล่งข้อมูลกรมประมง เกณฑ์มาตรฐาน
ใช้ปริมาณสัตว์น้าเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหน้าดิน) ที่จับได้ในอ่าวไทยต่อชั่วโมงเท่ากับ 10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
นับ เฉพาะปลาที่อยู่ ในอ่าวไทย วัดแต่ปริมาณ ข้อสั งเกตไม่ได้วัดความหลากหลายของสายพั นธุ์
(ความหลากหลายอยู่ในข้อ 14) ที่ปรึกษาจะกลับไปศึกษาค่าเกณฑ์มาตรฐาน
12. ร้อยละของพื้นที่ปุาอนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ
13. พื้นที่ปุาและพื้นที่ปุาชายเลน
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม (ข้อ 12 และ 13)
- พื้นที่ปุาอนุรักษ์ เป็นพื้นที่เฉพาะที่มีกฎหมายของกรมอุทยานรับผิดชอบ ไม่สามารถตั้งเป็นปุา
ชุมชน โดยทางกรมอุทยาน ได้ตั้งเปูาหมายสาหรับจัดตั้งปุาชุมชนไว้
- พื้นที่อนุรั กษ์ มี 4 ประเภท ส าหรั บในส่ ว นปุาชุมชน กรมปุาไม้พยายามสนับสนุนให้ชุมชนใช้
ประโยชน์ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเน้นไปที่พื้นที่ปุาขนาดใหญ่ อาจพิจารณาเพิ่มเติมในการรวมปุาชุมชนที่เป็นปุา
ส่วนรวมเข้าในการคานวณดัชนีด้วย เนื่องจากภาครัฐมีการสนับสนุนให้คนเข้าไปใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนอยู่
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แล้ว และควรเพิ่มกฎหมาย พรบ. เพื่อดูแลปุาชุมชนนี้ด้วย ตลอดจน ปุาครอบครัวที่คนในชุมชนสามารถเข้า
ไปใช้สอยและเข้าไปปลูกเพิ่มเติมได้ ดังเช่นในโครงการ กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี ที่มีปรัชญาคือ ECONS ใช้
กระบวนการพัฒนาแบบ inside-out ที่สามารถบรรลุเปูาหมายของดัชนีนี้ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมี
ยุทธศาสตร์ต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเข้ามาช่วยเพิ่มพื้นที่ปุา และเก็บรวบรวมพันธุกรรมความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น
- ข้อมูลเรื่องปุาชุมชน ซึ่งในปัจจุบันกาลังมีแผนเพิ่มจานวนปุาชุมชนให้ได้ถึง 21,850 กว่าหมู่บ้าน
โดยตอนนี้ตั้งไปแล้วประมาณ 9,000 หมู่บ้าน (แต่ทั้งนี้ไม่สามารถคานวณเป็น ไร่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการ
เรียกร้องของชุมชน) ส่วนในของเรื่องความขัดแย้งของกรณีการใช้ที่ดิน ทางกรมปุาไม้กาลังแก้ไขปัญหานี้อยู่
โดยส่วนใหญ่เริ่มแก้ไขจากพื้นที่ต้นน้าก่อน
- ข้อมูลสถิติพื้นที่ปุาตามกฎหมาย (มีทั้งที่มีต้นไม้และไม่มีต้นไม้) กรมปุาไม้มีการพัฒนาการเก็บ
ข้อมูลโครงการสารวจพื้นที่ปุาจากการสารวจโดยดาวเทียม ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งสามารถนา
ข้อมูลนี้ไปใช้ได้ โดยข้อมูลปุาธรรมชาติ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณร้อยละ 31 (แผน 12 ตั้งไว้ที่ร้อยละ 25) ซึ่ง
รวมปุาชายเลนด้วย (ข้อ 12 ปุาอนุรักษ์) ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเรื่องของปุาชุมชนไว้เป็นข้อ 13 และยกให้เป็นดัชนี
ตัวหลัก นอกจากนั้นอาจต้องมีการพิจารณาเพิ่มดัชนีอีกตัวหนึ่งที่คานึงถึงปุาบกที่ไม่ใช่เป็นปุาอนุรักษ์ ปุา
สงวน(ที่อาจไม่มีต้น ไม้ ) ส่ว นดัช นีปุ าภาพรวมในประเทศยังไม่มีเช่นกัน ซึ่งในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
ตั้งเปูาหมายไว้ว่า Forest cover จะต้องมีถึง 40% ซึ่งในที่ประชุมยังเห็นว่าควรแยกปุาชายเลนออกมาเป็น
อีกดัชนีด้วยเพราะมีระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมือนกับปุาอนุรักษ์
การตั้งตัว ชี้วัด ปุ าชุมชนเพื่อ สะท้อนชุมชนสามารถใช้ป ระโยชน์จากปุาได้อย่างยั่ งยื น พิจารณา
สอดคล้องแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุข เพราะปุาชุมชนมีความสัมพันธ์กับชุมชนมาก แม้จะไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นปุาชุมชน แต่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจมีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความผ่อนปรน
ของเจ้าหน้าที่
- เพิ่มเติมเสนอให้ปุาชุมชนไปอยู่ในเศรษฐกิจสีเขียวเพราะมีการใช้สอยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เช่นกัน โดยทางทีมวิจัยจะนาไปพิจารณาอีกครั้ง
- สรุป ตัวชี้วัดข้อ 12 ร้อยละของพื้นที่ปุาอนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ (ใช้เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 25)
ยังคงเดิม เพื่อความสาคัญในส่วนของภาพรวมประเทศ (ecological function) ควบคุมระบบนิเวศ
- เพิ่มตัวชี้วัดข้อที่ 13 ปรับใหม่ เป็น เรื่องจานวนและพื้นที่ปุาชุมชนที่เพิ่มขึ้น
14. จานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ แหล่งข้อมูลสานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นตัวชี้วัดเสริม
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- ความหลากหลายรวมทั้งพืชและสัตว์หรือไม่ ทั้งนี้อยากให้พิจารณเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพราะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์
15 คดีการกระทาผิดด้านสัตว์ปุา (ตัวชี้วัดเสริม)
- อาจวัดเป็นจานวนคดีเรียกร้องด้านทรัพยากรและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีมิติที่กว้าง
ขึ้นรวมไปถึงเรื่องทรัพยากรปุาไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ (อยู่ในเรื่องการร้องเรียน)
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องค์ประกอบที่ 4 เศรษฐกิจสีเขียว
16. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เกณฑ์มาตรฐาน เปูาหมายที่จะเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 (ภายในปี 2559) ทั้งนี้ ค่า
เปูาหมายในอนาคต ควรใช้ค่าเปูาหมายร้อยละ 25 แหล่งข้อมูล กระทรวงพลังงาน
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- นิยามพลังงานทางเลือก อาจไม่ต้องกาหนดชนิดพลังงาน เพื่อให้เป็นการเปิดกว้าง เนื่องจาก เป็น
เรื่องของนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
- เปูาหมายเกณฑ์มาตรฐาน น่าจะใช้ที่ร้อยละ 25 คงเดิม
17. สัดส่วนพื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นที่เกษตรอินทรีย์ ) เกณฑ์มาตรฐาน ใช้ค่าเปูาหมาย
สัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 0.29
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- เกษตรกรรมยั่งยืนมีความหลากหลายมากกว่าเกษตรอินทรีย์ เช่น วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
และอื่นๆ ดังนั้นควรต้องปรับเพิ่มเปูาหมายอีกมาก ไม่ควรวัดแค่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยน
ดัชนีตัวนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ต้องรวมเปูาหมายของแผน 12 (ระบุไว้คือ
5 ล้านไร่)
- ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 กาหนดให้เพิ่มพื้นที่
การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 20 ต่อปี
18. สัดส่วนปริมาณการนาเข้าสารกาจัดศัตรูพืชต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด (วัดความไม่ยั่งยืน)
- ไม่มขี ้อคิดเห็น
19. ความเข้มการใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP (ตัวชี้วัดเสริม)
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- พิจารณาว่าควรนา Final consumption มาคานวณ โดย สศช. ขอให้กลับไปศึกษารายได้
ประชาชาติของประเทศไทยแบบปริมาณลูกโซ่ (National Income: Chain value) หรือจะพิจารณาเป็นตัว
อื่น
20. ปริมาณการผลิตและการนาเข้าสารเคมีและสัดส่วนเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจาก
สารเคมีการเกษตร ซึ่งข้อมูลนับเฉพาะตัวอย่างที่เข้ามาตรวจเลือด ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ข้อมูลยัง
ขาดความสมบูรณ์ จึงปรับเป็นดัชนีเสริม
- ไม่มขี ้อคิดเห็น
21. จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ดัชนีเสริม)
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับ ควรพิจารณานับจานวนรวม และการให้คะแนนแต่ละ
ระดับ ดูการเพิ่มขึ้นของคะแนน ทั้งนี้ทีมวิจัยจะไปปรับวิธีการคานวณ
22. สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี (ดัชนีเสริม) ซ้าซ้อนกับข้อ 10
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- สามารถนามาเป็นดัชนีหลักได้ เพราะข้อมูลมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องมาก เช่น รถขนสารเคมีคว่า
- ข้อมูลการเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี มีการ update ล่าสุดถึงปี 2559 แล้ว (กรมควบคุม
มลพิษ)
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23. สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐต่อ
งบประมาณแต่ละปี
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
- ตัวชี้วัดนี้เน้นเฉพาะภาครัฐ แต่ยังขาดดัชนีด้านการบริโภคของภาคเอกชน เสนอดัชนี Green label เพราะเป็นการสะท้อนรสนิยมของผู้บริโภค
- ในส่วนของแผนจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ที่ใช้สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง มาเทียบแต่ละปี ไม่ได้
เปรียบเทียบงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ ดังนั้นอาจมองการเพิ่มขึ้นของจานวนหน่วยงานรัฐ จะครอบคลุม
มากกว่า
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
2. น.ส.ชมพูนุท โลหิตานนท์
กรมควบคุมมลพิษ
3. น.ส.เอกพัดชา จุฑามาตย์
กรมควบคุมมลพิษ
4. น.ส.ภัทรียา เกตุสิน
กรมควบคุมมลพิษ
5. น.ส.ช่อแพร ทินพรรณ์
กรมปุาไม้
6. น.ส.รุจิรา ศาสนา
กรมปุาไม้
7. นางสุนิตา หงนิพนธ์
กรมปุาไม้
8. น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด
สถาบันพระปกเกล้า
9. น.ส.วลัยพร ล้ออัศจรรย์
สถาบันพระปกเกล้า
10. น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร
สถาบันมั่นพัฒนา
11. ดร.อุมาพร สดับธรรมารักษ์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
12. นายกฤตพน ชูศรี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
13. น.ส.พิริยะ ทองสืบสาย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
14. นายศุภสิทธ์ จาปาวงศ์
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
15. นายอารี สุวรรณมณี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
16. นางกุลนารี อุ่นมีศรี
สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ
17. นางอังคณา แย้มอุบล
สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ
18. นางพูลศรี วันธงไชย
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
19. นายพิสาร สินนุกูล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
20. น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21. น.ส.เบญจพร ลัทธิเดช
กรมวิชาการเกษตร
22. รศ.ดร.อดิศร์ อิสรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23. นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค(สศม.)
24. นายวิโรจน์ นรารักษ์
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผน
25. น.ส.นิภา กิตติเรืองชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (นวค.ชพ.)
26. น.ส.จารุณี เกื้อมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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27. นางสาว วีณา เตชะพนาดร
28. นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
29. น.ส.อมราวรรณ ทิวถนอม
30. นางณัจยา หนุนภักดี
31. นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์
32. น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
33. นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
34. น.ส.บุญสิตา กิติคุณ
คณะที่ปรึกษา
35. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
36. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
37. ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์
38. ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
39. นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์
40. น.ส.อุษณีย์ ศิริอุยานนท์
41. คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร์
42. คุณสกุลวลัย อู่เงิน
43. คุณธเนศวร อินทโสตถิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ
นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยด้านสังคมธรรมาภิบาล
SDG Move
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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3.สรุปประชุม “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง”
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.กล่าวเปิด และการนาเสนอ
กล่าวเปิด โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว หัวหน้าโครงการ
โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย การศึกษาอาศัยประสบการณ์จาก
การทางานด้านสังคมที่ผ่านมา และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านต่างๆ มาทางานศึกษาปรับปรุงดัชนีชี้วัดความอยู่
เย็นเป็นสุขในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ทั้งๆที่ทุกประเทศต่างมุ่งไปสู่
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์
ของโลกที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ทาให้เกิดความไม่แน่นอนว่าโลกที่เสี่ยงมากขึ้น แต่ความสามารถในการ
สร้างภาวะความเป็นผู้นาร่วมกันเพื่อการแก้ปั ญหา จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือต่างๆ รวมถึง การสร้างตัวชี้วัด
ที่เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ระหว่างภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆ
วันนี้เป็นหัวข้อการประชุมกลุ่มย่อยในมิติสังคม ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความเห็นและหวังว่าการอภิปรายใน
เรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดในบริบท ที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้ทางานร่วมกันหลายฝุาย
ภาพรวม วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดของโครงการ โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโ รตม์ นาเสนอวัตถุประสงค์โ ครงการ เพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบจากการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความชัดเจน และเพื่อจัดทาระบบข้อมูลสาหรับตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีที่
พัฒนาขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สามารถติดตามประเมินผลได้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง อธิบายความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ว่าเป็นสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์
รวม และสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกัน
อย่ า งสมดุ ล ระหว่ า งคนกั บ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมาร่ ว มกั น ปรั บ โครงสร้ า งและ
ส่ ว นประกอบของตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น มากขึ้ น โดยได้ จั ด แบ่ ง 6
องค์ประกอบ คือ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมประชาธิปไตย สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศสมดุล และเศรษฐกิจเข้มแข็ง
ประเด็นการหารือเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาสาหรับการประชุม ได้แก่ 1) แนวคิดการพัฒนาและ
ตัวชี้วัด และ 2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากนามาประยุกต์ใช้ควรปรับปรุงตัวชี้วัดอย่างไร
การนาเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย: มิติครอบครัวอบอุ่นและ
ชุมชนเข้มแข็ง โดย ดร.สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล นาเสนอผลการทบทวนตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ ในภาพรวมพบว่า
การกาหนดตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขมิติสังคม แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสุขภาวะ ครอบครัว
อบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง โดยมิติทางสังคมนี้มีความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์
ที่ 1 ในทั้ง 5 เปูาหมาย และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (Sustainable Development Goals; SDGs) ในส่วนของเปูาหมายที่ 2 เรื่องขจัดความหิวโหย เปูาหมายที่ 3 และเปูาหมายที่ 4
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องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง พบว่ามีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 3 และสอดคล้องกับ SDGs ในเปูาหมายที่ 1 เรื่องการขจัดความยากจน เปูาหมายที่ 5 เรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศ เปูาหมายที่ 10 เรื่องการลดความเหลื่อมล้า และเปูาหมายที่ 16 เรื่องการส่งเสริมความยุติธรรม แต่
ทั้งนี้ในมิติชุมชนเข้มแข็งยังไม่เห็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม รวมทั้งเรื่องการ
แบ่งแยกทางสังคม (โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ) ก็ยังไม่ปรากฏการให้ความสาคัญในขอบเขตของคานิยาม
และตัวชี้วัด
นิยามของดัชนีเดิมระบุว่าชุมชนเข้มแข็งมี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) ชุมชนต้องพึ่งตนเองได้ คือชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างมั่นคง สามารถพึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากร และภูมิปัญญา มีกลุ่มผู่นา องค์กรในชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคีเครือข่าย
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
2) ชุมชนเกื้อกูลกัน คือชุมชนที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความสามัคคี และมีจิตสานึกหวงแหน
ความเป็นชุมชนร่วมกัน
องค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) บทบาทหน้าที่ของครอบครัว อันเป็นการทาหน้าที่ของครอบครัวที่จะดูแลความต้องการและสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกต้องรู้จักทามาหากิน มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว
2) สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นการอยู่ร่วมกันของสมาชิกหลายช่วงวัยที่มีปฏิสั มพันธ์ที่ดีต่อกัน มี
ความผูกพันเคารพกันและกัน และเอื้ออาทรต่อกัน และ
3) การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึงการที่ครอบครัวมีรายได้พอเพียงเพื่อที่จะสามารถจัดการ
ให้สมาชิกในครอบครัวดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยอย่างสุขสบาย และสามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
ผลการทบทวน พบว่า นิยามการมีครอบครัวอบอุ่นก็ยังไม่ ปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากแนวคิด Social Quality และ Social Progress Index ได้อธิบายถึงสังคมที่มีคุณภาพแบ่งออกเป็น 4
ส่วนได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Socio-economic Security) การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Inclusion) การเสริมพลังทางสังคม (Social Empowerment) และ การเชื่อมประสานกันในสังคม (Social Cohesion) โดยส่วนประกอบหลักของดัชนี ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน (ฺBasic Human Needs) ความอยู่ดีมี
สุข (Foundations of Wellbeing) สิทธิโอกาสและความเสมอภาค (Opportunity)
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดาเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
องค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น
-เสนอการทาความเข้าใจร่วมกันถึงหลักการ กรอบการวิเคราะห์ นิยามให้ชัดเจน
-ควรให้ความสาคัญสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเป็นธรรมในสังคม เนื่องจากแม้จะมีการปรับแก้
ไขตัวชี้วัด และนาแนวคิด SDGs ซึ่งมีการให้ความสาคัญในเรื่องนี้ แต่พบว่ายังมีสัดส่วนน้อย เพราะดัชนี
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นดัชนีที่ตอบสนองเพียงความต้องการขั้นพื้นฐาน แต่แท้จริงแล้วคนเรามีความต้ องการ
มากกว่านั้น เช่น การมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและส่วนรวม เป็นต้น
-สุขภาพกายดีและจิตดีที่ต้องสร้างไปพร้อมกัน โดยให้สามารถตอบสนองทั้งความต้องการขั้นพื้นฐาน
การใช้ชีวิตและความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ได้ กล่าวคือ การมีสุขภาวะที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้
เท่านั้น แต่ต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับความเคารพในความเป็นมนุษย์จากตนเองและผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น
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การสร้างอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเด็กก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความต้องการ
มากกว่าแค่การอยู่รอด เด็กต้องการสิทธิที่มากกว่านั้น เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น
-สัมพันธภาพในครอบครัว บทบาทในครอบครัว อาจต้องมีการเสวนาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
นิ ย ามของค าว่ าครอบครั ว เพื่ อสร้ า งความเข้า ใจร่ ว มกัน ว่า ถึง ความหมาย นิย ามของค าว่ าครอบครั ว
สัมพันธภาพในครอบครัว จากบทเรียนปัญหาต้มยากุ้งในปี พ.ศ. 2540 พบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือใน
ครอบครัว โดยดูจากยอดเงินและความถี่ของเงินที่ส่งกลับให้ครอบครัว (กลไกเสริมแรงครอบครัว กรณีที่
ครอบครัวไม่เข้มแข็ง เช่น Conditional cash transfer) โดยเฉพาะการโอนเงินจากการทางานในเขตเมืองสู่
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งที่มีความน่าสนใจและมีการเก็บข้อมูลอยู่
-สั งคมต้ องมีสั ม พัน ธภาพเป็ น หลั กจึงจะเป็นสั งคมได้ ไม่ส ามารถดูแบบแยกส่ ว น ในส่ ว นของ
ความสัมพันธ์มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย SDGs โดยเฉพาะเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ภายในชุมชนและ
ภายในประเทศ จึงสมควรที่จะให้ความสาคัญในเปูาหมาย SDG 17 ในเรื่องของการสร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นสาหรับประเทศไทยแล้วจึงอาจเป็นโจทย์ต่อไปใน
เรื่องของการพัฒนาเงื่อนไขในหลากหลายแง่มุมมากขึ้นในเวทีนี้ จึงเห็นด้วยกับที่อาจารย์อมราให้ความสาคัญ
คือไม่ใช่แค่การอยู่รอดในระดับปัจเจกได้ แต่ต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข รวมทั้งคานึงถึง
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับสิ่งแวดล้อมด้วย
-การสร้างดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ใครอยู่เย็นเป็นสุข เป็นระบบประเมินการ
พัฒนารายบุคคลหรือไม่ หากเป็นรายบุคคลอาจจึงจาเป็นต้องมีกรอบแนวคิดเชิงปัจเจก (Individual system framework) ทั้งนี้การสร้างดัชนีประเมินผลกระทบต้องสามารถสะท้อนได้ทั้ง คุณภาพ (quality) และ
ความเท่าเทียม (equity) ได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งในแต่ละดัชนีจะต้องถูกนามาจาแนกรายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง
ในส่วนของคานิยามและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน
- การพัฒนาตัวชี้วัดควรคานึงถึง Micro - system ต้องสามารถสะท้อนการพัฒนาของปัจเจกชนได้
และเพื่อให้โยงไปถึง Macro - system ได้ โดยมีอย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ ความจน คือ เรื่องของสังคม การ
เจ็บ (ปุวย) เรื่องของสุขภาวะ และ ไม่รู้ คือ การพัฒนาศักยภาพของคนด้วยระบบการศึกษา ดังนั้นจึงต้อง
กาหนดกรอบความคิดและนิยามความหมายให้ชัดเจน จากนั้นจึงมาสร้าง Meso - system สามระดับ คือ
(1) การสร้างความสัมพันธ์ (Connection system) อันได้แก่ 1) ระหว่างปัจเจกกับหน่วยย่อย เช่น สมาชิก
ในบ้านกับครอบครัว 2) ปัจเจกกับชุมชน คือปัจเจกกับชุมชน เป็นต้น ในชั้นที่ (2) คือ ระดับหน่วยย่อยต่อ
หน่วยย่อย ในชั้นที่ (3) เป็นหน่วยใหญ่กับหน่วยใหญ่
-เรื่องโครงสร้างของครอบครัว เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ถูกมองว่าไม่มีทางเข้มแข็ง แต่ปัญหาจริงที่
ปรากฏตอนนี้ คือ ครอบครัวที่มีฐานะแต่ไม่อบอุ่น (Dysfunctional family in normal families) ด้วยเหตุนี้
เอง จิตสานึก จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในปัจจุบัน
-กรอบที่สาคัญในเรื่องบทบาทหน้ าที่ของครอบครัวคือ การตอบสนองเรื่องความต้องการพื้นฐานได้
ทาอย่างไรให้เกิดปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ในแง่ของบริบทต่อสังคมและวัฒนธรรม
ประเพณี โดยสามโครงสร้างนี้ต้องเป็นหนึ่งในบทบาทความรับผิดชอบของครอบครัว
-ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องประเด็นประชาธิปไตยภายในบ้านก็มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากเชื่อ
ว่าการให้โ อกาสการมีส่วนร่วมในบ้านแก่สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมจะเป็นจุดเริ่มต้นในพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการเป็นระบบประชาธิปไตยในระดับสังคมต่อไป
-ตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น เพิ่มเติมข้อเสนอแนะเรื่องแรงงานครอบครัว ควรให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลเด็ก เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านความยุติธรรมของแรงงาน สิ่งที่พบมากคือ ศูนย์
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รั บ เลี้ ย งดู แ ลเด็ ก ไม่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ รวมทั้ ง การมี เ งื่ อ นไขต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นเวลาการ
ปฏิบัติงานและด้านค่าใช้จ่ายที่สูง จึงทาให้แรงงานพ่อแม่ไม่สามารถส่งลูกไปฝากไว้ที่ศูนย์ดูแลเด็กได้ ส่งผลให้
เกิดสภาวะที่ต้องฝากกันเลี้ยงดูแลเด็กเอง แต่ก็ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการลงทุนดูแลเด็กในประเทศ
ไทยยังมีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการ
-การพิจารณาด้านสังคม การเพิ่มโอกาส ความเป็นธรรมในสังคม เช่น การจัดทาสวัสดิการให้กับ
แรงงาน สวัสดิการแรงหญิงที่อยู่นอกระบบ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิลาคลอดเทียบเท่ากับสิทธิที่อยู่ในระบบ
-ตัวชี้วัดไม่ทันสมัยกับนโยบาย สภาพสังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ควรปรับปรุงเพื่อให้การศึกษา
และสวัสดิการของสังคม เช่น การจัดทานโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับ
ชุมชนหรือสังคม การไป รพ.ที่ต้องใช้เวลานานเป็นวัน ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาเพื่อลดระยะเวลาในส่วนนี้
-ตัวชี้วัดหลักที่ขาดหายไปคือ การเพิ่ม “ความรับผิดชอบ” ยังไม่ปรากฏทั้งที่มีความสาคัญมาก หรือ
สามารถเอาไปอยู่ในส่วนของชุมชนก็ได้ เพราะมองว่าความรับผิดชอบมีผลต่อปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมของประเทศอย่างมาก
-องค์ประกอบชุมชนที่เข้มแข็ง ขอให้เพิ่ม กิจกรรมที่ชุมชนสามารถทาร่วมกันได้ เช่นการบาเพ็ญ
ประโยชน์หรือกิจกรรมอาสา ที่ทาให้ชุมชนสามารถร่วมมือกันวางแผนปูองกัน หรือช่วยกันแก้ปัญหาได้ เช่น
เรื่องปัญหาของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันที่ทาให้ชุมชนไม่เข้มแข็ง ส่วนนี้ชุมชนควรต้องมาทาความเข้าใจร่วมกัน
เพื่อการแก้ไขปัญหาร่มกันมากขึ้น
-ควรคานึ งถึงเรื่ องความครอบคลุ มของความหมายและผลกระทบหรือเปูาหมายต่อการพัฒ นา
เพราะจะส่งผลต่อการเลือกใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้ นเชิง เช่น เรื่องคานิยามของครอบครัวที่มี
เปูาหมายว่าอยากให้ครอบครัวเป็นอย่างไร แสดงบทบาทความสัมพันธ์อย่างไรในสังคม เพราะในตอนนี้หาก
นาโจทย์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเทียบกับดัชนีเดิมแล้วคงจะต้องปรับอีกมาก จากที่ World Bank ได้มา
ทบทวนดัชนีบางส่วนของสภาพัฒน์ให้ ในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นมีความเปราะบางที่สุด เพราะตัวชี้วัดที่
แสดงอยู่ไม่ได้สะท้อนคุณภาพที่ต้องการตามเปูาหมายเท่าที่ควร
-ครอบครัวอบอุ่น อาจไม่ต้องสนใจคานิยามแต่ต้องรู้ว่า 1.บทบาทหน้าที่ของครอบครัวจาเป็นต้องมี
อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวประเภทใดก็ตาม ซึ่งเป็นจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ในเรื่องของ
2.โครงสร้างครอบครัวและ Content ของครอบครัวที่จะทาให้ลักษณะแตกต่างกันไป ดังนั้นในเรื่องของการ
สร้างดัชนีชี้วัดต้องวางมาเลยไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวก เพื่อให้เห็นระบบความคิดทั้งหมดที่เคยวางไว้ แสดง
ความสาคัญ และกาหนดดัชนีที่มีความสาคัญสูงสุดออกมาใช้เป็นองค์ประกอบจริง ทั้งนี้เพื่อให้คนที่มาอ่านที
หลังได้รู้ว่ามีการทาการบ้านมาก่อนแล้ว
-การท าตั ว ชี้ วั ด ควรพิ จ ารณาในประเด็ น บทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ครอบครัว โดยเริ่มจากบุคคลมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพาไป รพ.พาไปทากิจกรรม ชี้แนะสิ่งที่มี
ประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในสังคม มากกว่าการพิจารณาในแง่โครงสร้างของครอบครัว
-องค์ประกอบของบทบาทครอบครัว มีนิยามว่า ครอบครัวต้องสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว
คาถามคือสร้างคุณภาพชีวิตจริงหรือไม่ หากดูตามช่วงอายุของสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบันจะพบว่ามี
ผู้สูงอายุจานวนมาก ดังนั้นจึงเป็นภาระต่อวัยแรงงาน ในเรื่องคานิยามของเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคืออะไร
การดูเรื่องจานวนคดีเด็ก อาจไม่ใช่ภาพทั้งหมดของคุณภาพชีวิตของเด็ก หรืออาจจาเป็นต้องดูน้าหนักเด็ก
แรกเกิดหรือไม่ หรือว่ามาจากแม่คุณภาพหรือไม่ เมื่อเราต้องการคุณภาพชีวิตเด็กที่ดี ช่วงวัยตอนนี้เพียงพอ
หรือไม่ หรือสะท้อนตามแผน 12 หรือไม่ หรืออาจมีนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0
ภาคผนวก 1-20

-เรื่องคุณภาพของเด็กต้องพัฒนาทั้งสติปัญญา ให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้ และพึ่งพิงความสัมพันธ์ได้
(Interdependence) รู้ เท่าทัน (การศึกษาที่ดี) มีสุ ขภาวะที่ดี มีจิตส านึกที่ดี โดยในรายละเอียดอาจ
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทางบวกและลบได้ จึงจะได้ผลเป็นความสุข ในสามระดับ สุขเมื่อเสพที่เป็นชั้นล่างและ
ไม่มีความมั่นคง แต่สุขที่สร้างขึ้นเองเพิ่มขึ้นมาอีกชั้น บนสุดคือการสุขเมื่อให้ ซึ่งจะทาให้บรรลุดัชนี้อยู่เย็นนี้
ไปไกล เพราะบุคคลมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง โดยทั้งหมดนี้สามารถเทียบได้ทุกช่วงวัย (เป็น Key word
ร่วม)
-อายุขัยเฉลี่ยเป็นการสะท้อนสุขภาวะที่ดีเพียงส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ร่างกาย จิตใจ อายุ ต้องอย่าละเลย
ในส่วนของ UNICEF ตัวชี้วัดเด็กเกิดรอดสามารถใช้ได้หรือไม่ แสดงสภาวะของแม่และลูกได้หรือไม่
-ตัวชี้วัดจะเป็นปัจเจกเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องเพิ่มตัวชี้วัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะไม่
มีมิติความไม่เท่าเทียม แต่หากได้ผลลัพธ์ออกมาคือคุณภาพชีวิตที่ดี ก็สะท้อนผลการแก้ไขปัญหาความไม่เท่า
เทียมได้เช่นกัน
-การกาหนดดัชนีเดิมที่เป็นการใช้ Service based ซึ่งไม่ได้เป็นตัวชี้วัดปัญหาแต่เป็นเพียงการเข้าถึง
บริการของประชาชน ดังนั้นดัชนีดังกล่าวจะใช้เป็นตัวสะท้อนระดับการพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานยืนยันว่า
แสดงผลกระทบของปัญหา เช่น เรื่องความรุนแรงในสังคม อัตราการฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์วัยรุ่น (สะท้อน
ปัญหาเรื่องครอบครัว และการศึกษา) เป็นต้น ดังนี้จึงจะนับว่าเป็นการลงทะเบียนที่สามารถสะท้อนปัญหาได้
สาหรับดัชนีบางตัวในที่นี้จึงไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะบางครั้งการมียอดการลงทะเบียน
มากขึ้นได้แสดงถึงปัญหาแต่เป็นการบอกว่าเข้าถึงบริการลงทะเบียนได้มากขึ้น
-ข้อคิดเห็นสาหรับเรื่องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตพบว่ามีการแบ่งเป็นการเข้าถึงเพื่อการเรียนรู้และเพื่อ
ความสนุกสนาน ข้อมูลนี้ก็เป็นอีกดัชนีที่มีความสาคัญมาก จานวนชั่วโมงการใช้งานอาจสะท้อนบทบาท
หน้าที่ต่อครอบครัวได้ด้วยเช่นกันในอีกมิติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้ตระหนักถึงเรื่องการสะท้อนความหมาย
ของดัชนีให้มาก
-การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวว่าจะสามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้หรือไม่นั้น หากใช้ข้อมูล
จานวนกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวเป็นตัวสะท้อนปัญหา เพราะมี พรบ.แก้ไขความรุนแรง เพราะเป็น
หน้าที่ที่จะต้องแจ้ง
-ครอบครัวที่ดีควรวัดที่ระยะเวลาที่พ่อแม่ให้กับคนในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว บทบาท
ของพ่อแม่ (Family function) รวมไปถึงชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้เองการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัว จึงจะเป็นต้องเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น (Family connectedness) จึงจะเป็น
สะท้อนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง
-เรื่องชุมชน/เข้มแข็ง ที่ต้องขยายนิยามให้กว้างขึ้นและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องเน้น
เรื่องการทางานร่วมกันเป็นหลัก พร้อมกับดูความเชื่อมโยงของชุมชนกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจการเมือง บทบาท
ของชุมชนในการต่อรองทรัพยากร การดูความหลากหลายของกลุ่มที่มีบทบาท เช่น การจดแจ้งสภาองค์กร
ชุมชน การจั ดการชีวิตสาธารณะร่ว มกัน และความสามารถในการสร้างเครือข่าย (ทุนทางสั งคม) เพื่อน
รณรงค์ประเด็นสาธารณะ โดยสุดท้ายต้องเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบนความหลากหลาย
-ค านิ ย ามของชุ ม ชน อาจใช้ ค าจ ากั ด ความว่ า เป็ น การท างานร่ ว มกั น ไม่ ใ ช่ ชุ ม ชนเชิ ง พื้ น ที่
เพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้ทุกหนแห่งหรือแม้ไม่มีพื้นที่แบบชุมชนไซเบอร์ก็ตาม ไม่ต้องทาตามคาจากัด
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ความแบบเดิม ประเด็นอยู่ที่ในชุมชนนั้นมีองค์กรเครือข่ายการทางานร่วมกันหรือไม่ อาจเป็นการรวมกลุ่ม
ก้อน การรวมตัวสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญ และควรมีถึงระดับประเทศ
-ตัวชี้วัดชุมชน ได้มีการจัดเก็บข้อมูล โดยสภาพัฒน์ โดยฐานคิดชุมชนนิยม เบญจภาคี พบว่า ยังคง
ขาดมิติการพึ่งตนเองให้เป็นชุมขนเข้มแข็ง เพราะยังคงต้องพึ่งพิงการเมือง เช่น ต้องมีอานาจในการต่อรอง
ทรัพยากรบางอย่าง มิฉะนั้นจะไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่ ต้องคานึงถึงบทบาทหน้าที่
ของครอบครัวและบทบาทขององค์กร เวลาพูดถึงกลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นตั้งแต่จอมพลถนอม ค้ากันไปมา แต่
บทบาทการต่อรองยังคงไม่ชัดเจน ประเด็นคือจาเป็นต้องมีการขยายกลุ่มองค์กรให้มีการดูแลที่หลากหลายไม่
เพียงเฉพาะเกษตรกร เพื่อเสริมบทบาทการต่อรองให้เข้มแข็ง เรื่องศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ในทุกชุมชนที่อาจ
ต้องมีปราชญ์ชาวบ้าน สภาองค์กรชุมชน ที่ต้องสามารถอยู่เองได้และสามารถต่อรองกับภาคเศรษฐกิจที่เป็น
จริงนี้ได้ด้วย
-ชุมชนเข้มแข็ง ไม่มีเรื่องของสังคมภาพใหญ่ในตอนแรก บางตัวชี้วัดขาดหายไป เช่นจานวนองค์กร
ภาคประชาสังคมในประเทศที่ควรต้องคานึงถึงมากขึ้น สิ่งที่ถูกตั้งคาถามมากคือ คานิยามของชุมชนคืออะไร
เช่น ชุมชนลุ่มแม่น้าน่าน ซึ่งเทียบขนาดไม่ได้กับชุมชนในกรุงเทพ ชุมชนไซเบอร์ ชุมชน จส.ร้อย
-การเคลื่อนไหวทางสั งคม ทุน สั งคม ที่เป็นการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอื่น
รณรงค์ประเด็นสาธารณะ อาทิ Civil Society group ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เพราะมีพลังในการขับเคลื่อน
เช่น Trade Union ในประเทศไทยมีจานวนน้อยมาก แทบจะน้อยที่สุดในภูมิภาคเอเซี ย อาจต้องดูเรื่อง
ตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วย ในเรื่องของการเป็นตัว แทนของภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมเข้าไปตัดสินนโยบายบาง
ประการ ก็เป็นอีกส่วนในการสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชน
-การเลื่อนชั้นทางสังคม การมีรายได้หรือการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น หากเอามาพิจารณาร่วมในนี้อาจ
เป็นการวัดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่ วัด Impact หรือ Outcome Output หรือ Process
-ทุนที่ยึดเหนี่ยวภายในของสังคม เช่น Social Trust คุณรู้สึกว่าไว้ใจคนอื่นได้เพียงใด ก็เป็นอีกดัชนี
ที่น่าสนใจ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมณ์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต
2.นางวันทนี อุบลแย้ม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3.น.ส.สุพรรณี เอมอ่อน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
4.อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
6.คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
7.ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8.นายวิโรจน์ นรารักษ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.นางปิยนุช วุฒิสอน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.น.ส.วรรณี วรรณชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11.น.ส.วีณา เตชะพนาดร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12.นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13.น.ส.อมราวรรณ ทิวถนอม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14.นางณัจยา หนุนภักดี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาคผนวก 1-22

15.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์
16.น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
17.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
18.นางศิริขวัญ วรสิทธิโสคชัย
คณะที่ปรึกษา
19.ศ.สุริชัย หวันแก้ว
20.รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ
21.รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
22.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
23.ดร.สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล
24.น.ส.ธีรดา ศุภะพงษ์
25.น.ส.อุษณีย์ ศิริอุยานนท์
26.น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร์
27.นางสกุลวลัย อู่เงิน
28.น.ส.มนชนก พรหมรัตน์
29.นายพลัฎฐ์ อาไพ
30.นายปัญญา พราหมณ์แก้ว

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
SDG Move
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4.สรุปประชุมกลุ่มย่อย“การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติสุขภาวะ”
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. การนาเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย: มิติสุขภาวะ ดร.
สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุรางค์รัตน์ ได้อธิบายผลการทบทวนองค์ประกอบเรื่องสุขภาวะ คือเน้นไปที่ปัจเจกชนมากที่สุด
โดยนิยามของมิติสุขภาวะ หมายถึงภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มี
จิตใจดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ สามารถ “คิดเป็นทาเป็น” มีเหตุมีผล
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยองค์ประกอบย่อยของตัวชี้วัดประกอบด้วยสามส่วนคือ ร่างกายแข็งแรง อายุ
ยืนยาว และจิตใจดี ในส่วนของตัวชี้วัดเสริมมีความน่าสนใจที่การให้ความสาคัญในการปูองกันโรคมากขึ้น ใน
ส่วนของตัวชี้วัดของการมีสุขภาวะ ประกอบด้วยตัวชี้วัดในเรื่องของการยึดมั่นในศีลธรรม มีความสามารถใน
การเรียนรู้ และมีการเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ประเด็นสุขภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับมิติครอบครัวอบุอ่นและชุมชน
เข้มแข็งเช่นกัน อาทิ เรื่องของบทบาทหน้าที่ของครอบครัว สัมพันธภาพของครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง
พบว่าตัวชี้วัดเดิมในมิติสุขภาวะที่ไม่ได้คานึงถึงเรื่องความเหลื่อมล้า จึงควรมาร่วมกันปรับโครงสร้าง
และตัวชี้วัดใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการประเมินสุขภาวะที่เข้าใกล้เปูาหมายการอยู่เย็นเป็นสุขฯ มากยิ่งขึ้น
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดาเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
-องค์ประกอบสุขภาวะจะครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและจิต สุขภาพจิตที่ดี คือความสุข เสนอให้มี
การนาเอาตัวชี้วัดความสุขของคนไทยที่กรมสุขภาพจิตทาไว้มาผนวกเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง เพราะมีการตั้งคานิยาม
ชีวิตที่มีความสุขที่ครอบคลุมการทางาน เพราะมีผลจากความสามารถ ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง อยาก
ให้ดึงมาใช้ในเรื่องของการมีจิตใจที่ดีได้ (เป็นชุดคาถาม 15 ข้อจาก 4 องค์ประกอบ) ปัจจุบันสานักงานสถิติ
แห่งชาติอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล ความถี่การเก็บข้อมูล 3 - 5 ปี/ครั้ง ครั้งแต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเป็นปีละ
ครั้งหรือสองปีครั้ง
-การเข้าถึงสวัส ดิการสุ ขภาพ อยากให้ มองในทางกลั บกันคือ รัฐได้ให้ บริการ (Supply side)
ครอบคลุมและเข้าถึงเปูาหมายหรือไม่ ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานเช่นอัตราของแพทย์ต่อประชากร แต่หากยังมี
ช่องว่างอยู่ก็สะท้อนผลการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงเช่นกัน
-การประเมินมิติด้านสุขภาวะทางประชากรศาสตร์ใช้ดัชนีวัดอัตราการตายของทารกและของแม่เมื่อ
แรกคลอดแต่บรรลุเปูาหมายนี้ไปแล้ว ดังนั้นในปัจจุบันประเทศไทยจึงใช้ อัตราการตายของวัยแรงงาน โดย
ไม่ได้ระบุสาเหตุการตายของแรงงาน อายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่ต้องเสริมด้วยอายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ
ที่ดี (Health adjusted life expectancy) กระทรวงสาธารณสุขทาหน้าที่เก็บอยู่แล้ว
-ความสามารถในการเรี ย นรู้ กระทรวงศึ ก ษาเคยเก็ บ ข้ อ มู ล เรื่ อ งอั ต ราการเรี ย นต่ อ ม.4 และ
อุดมศึกษา รวมทั้งอัตราการออกจากสถานศึกษากลางคัน (สภาการศึกษาเป็นผู้เก็บข้อมูล จากประถม)
สาหรับเรื่องของคุณภาพไม่แน่ใจว่าเก็ บข้อมูลอยู่หรือไม่ รวมทักษะในการเขียนและการวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษา
-การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตอย่างเท่าทัน จานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อการศึกษา มีสารวจเรื่อง
ICT อยู่ เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญที่สุดในเรื่องมีศีลธรรม นอกจากนั้นในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์
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โดยตัวชี้วัดเดิมมีจานวนน้อยไป อาจดูในเรื่องหลักสูตรการอบรม หรือมีศูนย์คุณธรรมที่เผยแพร่ด้านดังกล่าว
ทั้งสถาบันศึกษาและสถานที่ทางาน รวมทั้ง กพร.ก็มีหลักสูตร
-มีการสารวจในรูปแบบโครงการวิจัย เรื่องเด็กดีและเก่ง ในระดับชาติมีเรื่องดัชนีสุขภาวะทางปัญญา
ในนิยามตาม พรบ.ปัญหาคือตัวแบบอยู่ในระกว่างการพัฒนาการเก็บข้อมูล ดังนั้นการวัดปัญญาเป็นเรื่องที่
ยากอยู่แล้ว อาจเป็นการวัด Input ที่เคยมีมา แต่ความจริงการวัดผลที่เกิดขึ้นยากกว่า
-การเรียนรู้ ควรวัดการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มประชากร ความสามารถในการเรียนรู้ อาจถูก
น าไปรวมอยู่ ใ นมิ ติ อื่ น แล้ ว จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปเก็ บ ข้ อ มู ล โดย สสช.
นอกจากนั้นการอ่านออกเขียนได้ ต้องเพิ่มด้วยอัตราการคิดวิเคราะห์ได้ในอีกระดับหนึ่ง
-การเจ็บปุวยด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เป็นสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อ ซึ่งอาจ
ต้องระบุโรคเนื่องจากมีทั้งเกิดจากพฤติกรรม (สารพิษที่สะสมในร่างกายเกินขนาด) และพันธุกรรม
-สุขภาวะทางจิตใจ จาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องการนับถือตนเองและการเคารพตนเองด้วย
-ดัชนีเดิมมีเพียงอัตราการฆ่าตัวตายที่สาเร็จและไม่สาเร็จถูกรวมอยู่ด้วยแล้วในดัชนีเดิมนี้
-สมัยที่ยังใช้เปูาหมายการพัฒนา MDGs ประเทศไทยไม่ผ่านหัวข้อการเข้าถึงยา ใน SDG 3.b.1
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยา
-แผนการ Sight visit ตามกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในเวลา 10 ปีที่จะดาเนินงานสร้างข้อมูล
ดัชนีตามแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ซึ่งสาหรับความสอดคล้องกับ SDG 3 เรื่องสาธารณสุข และ SDG 4
ด้านการศึกษา โดยสาหรับประเทศไทยดัชนีจานวนมากได้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวไปแล้ว ทั้งในมิติสุขภาพ
ทางกายและการศึกษา จึงอาจมีการปรับปรุงการเก็บข้อมูลบางประการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกั บบริบท
ของประเทศไทย
-เปู าหมายของดั ช นี อยู่ เย็ น ฯ ต้อ งการวัดผลเป็ นตัว ชี้ วัดหลั ก ส่ ว นตัว ชี้วัด เสริม เป็น การติ ดตาม
กระบวนการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1.คุณยุวดี งามวิทย์โรจน์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2.นางลลนา โรจนไพบูลย์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3.นางธัญสินี ทิมศรี
สานักงานสถิติแห่งชาติ
4.น.ส.พัชรินทร์ เป็ดเวียง
สานักงานสถิติแห่งชาติ
5.น.ส.วิไลวรรณ สิริสุทธิ์
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
6.น.ส.มนฑกานต์ ฉิมมามี
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.นายพุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล สถาบันรามจิตติ
8.นายคัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์
สถาบันรามจิตติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.นางณัจยา หนุนภักดี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12.น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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คณะที่ปรึกษา
14.รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
15.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
16.ดร.สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล
17.น.ส.ธีรดา ศุภะพงษ์
18.น.ส.อุษณีย์ ศิริอุยานนท์
19.น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร์
20.นางสกุลวลัย อู่เงิน
21.น.ส.มนชนก พรหมรัตน์
22.นายพลัฎฐ์ อาไพ
23.นายปัญญา พราหมณ์แก้ว

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
SDG Move
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.สรุปประชุมกลุ่มย่อย
“การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”
โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.15-16.30 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.นาเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย: มิติสังคมประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาล โดย คุณธีรดา ศุภะพงษ์
คุณธีรดา นาเสนอแนวคิด ที่มาของการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยโดย
อ้างอิงจาการรวมรวบแนวคิด ข้อสังเกต และการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถนามาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม ประเมิ น ผลกระทบจากการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ มี ความทั น สมัย สอดรั บกั บสภาวการณ์ และความเปลี่ ยนแปลงส าคั ญด้ านการพัฒ นาใน
ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ข้อเสนอปรับปรุงในส่วนขององค์ประกอบหลักด้าน “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล” ในส่วน
ของบทบาท ให้เป็นสภาพแวดล้อมและระบบการเมืองที่เอื้อให้คนในสังคมเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้
(enabling environment) โดยการให้นิยามความหมายที่มองในระดับสังคมมากขึ้น จึงได้ว่า “คนมีศักดิ์ศรี
มีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในการใช้สิทธิของความเป็นพลเมืองในการร่วมบริหารจัดการประเทศกั บภาครัฐ
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส คุ้มค่า และเป็นธรรม มีความสัมพันธ์ต่อกันบนพื้นฐานของความ
ยุติธรรม ยอมรับ เคารพและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคานึงถึงความเท่าเทียมกัน เพื่อนาไปสู่สังคมสมานฉันท์ มีสันติ
สุขอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับนานาอารยะประเทศได้อย่างเป็นมิตร”
การศึกษาทบทวนแนวคิด “สันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) ที่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้
เกิดความเคารพและไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม มีความสมดุลในเชิงโครงสร้างอานาจ
และมีมาตรการลดเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อปูองกันมิให้ความขัดแย้งถูกยกระดับไปสู่การ
ใช้ความรุนแรง โดยพัฒนาให้สันติภาพเชิงบวกมาเป็น Positive Peace Index โดย Institute for Economics & Peace (IEP) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) รัฐบาลที่บริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) มีการทุจริตคอรัปชั่นในระดับต่า 4) มีทุนทางทรัพยากร
มนุษย์สูง 5) มีการไหลเวียนของข้อมูลที่เสรี โปร่งใส 6) ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน 7) การแบ่งสรร
ทรัพยากรที่เป็นธรรม และ 8) การยอมรับในสิทธิของผู้อื่น
-องค์ประกอบย่อยที่ขอเสนอเพิ่มเติม 3 ประการจากกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ
1) การมีจิตสานึกประชาธิปไตย โดยเปลี่ยนเป็น คุณภาพของประชาธิปไตย
2) สังคมที่มีธรรมาภิบาล เปลี่ยนเป็น หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
3) ความสมานฉันท์ทางสังคม โดยเปลี่ยนเป็น ความรุนแรงที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองและ
การกระจายอานาจ และเพิ่มเติม 4) องค์ประกอบย่อย การกระจายอานาจ
การเสนอเพิ่มเติมตัวชี้วัดหลักและเสริมในแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้
1 ตัวชี้วัดย่อยเรื่องคุณภาพของประชาธิปไตย
เพิ่มตัวชี้วัดหลักในเรื่อง ดัชนีความเปราะบางของรัฐ (Fragile State Index)
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ตัวชี้วัดเสริม ได้แก่ 1) จานวนเรื่องที่ประชาชนเสนอถอดถอนบุคคลที่ดารงตาแหน่งทางการเมือ ง 2)
จานวนเรื่องที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อฝุายนิติบัญญัติ 3) การ
ประเมินคุณภาพประชาธิปไตยโดยใช้คู่มือปฏิบัติที่จัดทาโดย International IDEA
2. ตัวชี้วัดย่อยเรื่องหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพิ่มเติมตัวชี้วัดหลักในเรื่อง ตัวบ่งชี้หลักนิติธรรม
(Rule of Law Index)
3. องค์ประกอบย่อยเรื่องความรุนแรงที่มาจากความขัดแย้งทางการเมือง
เพิ่มตัวชี้วัดหลักในเรื่อง ดัชนีความเปราะบางของรัฐ (Fragile State Index)
ตัวชี้วัดเสริม 5 ตัวได้แก่ 1) สถิติจานวนเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง 2) สถิติจานวนผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง 3) จานวนผู้ต้องคดีที่มีเหตุมาจากชุมนุมทางการเมือง และความ
ขัดแย้งทางการเมือง 4) อัตราการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และ 5) กลไกและมาตรการใน
การสร้างความสมานฉันท์
4. องค์ประกอบย่อยในเรื่องการกระจายอานาจ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดหลักในเรื่องจานวนการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเสริม 3 ตัวได้แก่ 1) สถิติการจัดประชุม สัดส่วนของผู้เข้าร่วมขับเคลื่อ นแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 2) สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ทาง อปท. และที่ อปท.
จัดเก็บหรือจัดหาเองต่อรายได้รวม 3) ตัวชี้วัดการกระจายอานาจการคลัง (World Bank’s Fiscal Decentralization Indicators)
2.นาเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย: มิติสังคมประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาล กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นาเสนอโดย อาจารย์ชล บุนนาค
อ.ชล บุนนาค นาเสนอการศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบย่อยของดัชนีอยู่เย็นเป็น
สุขร่ว มกัน ในสังคมไทยเบื้ องต้นกับ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ชัดเจนในเปูาประสงค์ของเปูาหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล หรือ SDGs เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาดัชนีที่เกี่ยวข้องสาหรับการกากับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ โดยพบว่า SDGs มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยดังนี้
1) คุณภาพของประชาธิปไตย เรื่อง “การรับรองสิทธิพลเมือง เสรีภาพในการแสดงออก และความ
เสมอภาคในเชิงกฎหมาย” ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยเทียบเคียงกับ SDGs ในแต่ละเปูาหมาย เช่น ‘การมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในการเป็นผู้นาและการตัดสินใจในทุกระดับ ’ นอกจากนั้นในเรื่องของ
ความเสมอภาค ใน SDGs ที่กล่าวถึงเรื่อง ‘ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ’ แต่พบว่าดัชนีชี้วัด ระบุสัดส่วนประชากรที่อาศัยภายใต้รายได้มัธยฐานต่ากว่าร้อยละ
50จาแนกตามกลุ่มอายุเพศและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ยังอาจไม่สามารถสะท้อนภาพความ
เสมอภาคสาหรับสังคมไทยได้เหมาะสมเท่าที่ควร รวมทั้งเปูาประสงค์ในเรื่อง ‘ขจัดนโยบายและผลของ
นโยบายที่นาไปสู่ความไม่เสมอภาค’ ก็ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความเสมอภาคที่ครอบคลุมไม่เพียงพอ
สาหรับประเทศ
บางประเด็น ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเปูาประสงค์ใน SDGs เช่น มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส
เป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีผู้แข่งขันที่มีที่มาและมุมมอง หลากหลายให้ประชาชนได้เลือก มีการเคารพความ
แตกต่างทางความคิดและทางกายภาพ มีการเคารพเสียงข้างมาก ขณะเดียวกันก็ ปกปูองคุ้มครองเสียงข้า ง
น้อย และรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
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2) หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล ปรากฏความสัมพันธ์กับ SDGs มาก ในประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่
“รัฐบาล รวมถึงเอกชนที่ใช้อานาจตาม กฎหมายมีความรับผิดชอบต่อประชาชน และถูกตรวจสอบได้” พบ
ความเชื่อมโยงกับเปูาประสงค์ในเรื่อง การลดการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนั้น เรื่อง การตรวจสอบภาครัฐ
ยังพบความสัมพันธ์กับเปูาประสงค์ของ SDGs ที่กล่าวถึง พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ที่มีดัชนี
ชี้วัด 2 ตัว คือ การใช้จ่ายภาครัฐขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จาแนกเป็น
ภาค (หรือจาแนกตามรหัสงบประมาณหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) และตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรที่พึง
พอใจกับบริการสาธารณะครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเรื่อง “กฎหมายมีความชัดเจน เป็นที่รับรู้ของประชาชนและมีความเป็ นธรรม” ไม่ปรากฎ
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเปูปาระสงค์ของ SDGs
สาหรับตัวชี้วัดเรื่อง ‘กฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ สามารถคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้ ’ ในมิติการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน มีความเกี่ยวข้องกับเปูาประสงค์
เรื่องการ ‘ขจั ดนโยบายและผลของนโยบายที่นาไปสู่ ความไม่เสมอภาค’
และพบความสัมพันธ์กับ
เปูาประสงค์ในเรื่อง การลดความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
จานวนเหยื่อการค้ามนุ ษย์ ได้รั บการช่วยเหลือและที่ยังไม่ได้รับการช่ว ยเหลื อต่อประชากร 100,000 คน
(จาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ) การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่อประชากร 100,000 คน (จาแนก
ตามอายุ เพศ และคดี)) ร้อยละของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12
เดือนที่ผ่านมา และ สัดส่วนประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดิ นบริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลาพัง) นอกจากนี้ยัง
มีความสั มพัน ธ์บ างประการที่ ส ะท้ อนในเรื่องการคุ้ม ครองความปลอดภัย ที่มีเ หตุจ ากความขัด แย้ง ทาง
การเมืองด้วยเช่นกัน ดังในเปูาประสงค์ เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลและการปกปูองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งในที่นี้มี
ตัว ชี้วัดใหม่ที่ น่ าสนใจคือ จ านวนคดีฆาตกรรมลักพาตัวการถูกพรากการกักขังหน่ว งเหนี่ยวการทรมาน
ผู้สื่อข่าวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อสหภาพทางการค้าและผู้ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิ มนุษยชนที่ ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)
ในประเด็นตัวชี้วัดเรื่อง “กระบวนการออกกฎหมาย การบริหาร กิจการแผ่นดิน ตลอดจนการบังคับ
ใช้ กฎหมาย เป็น สิ่งที่ประชาชนสามารถ ตรวจสอบและเข้าถึงได้ ” ที่อาจมีความสั มพันธ์ใกล้เคียงใน
เปูาประสงค์ เรื่อง มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยสิ่งสาคัญคือต้องดูผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสังคมในเชิงปัจเจกเช่นกัน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย แต่
ทั้งนี้ ดัช นีทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ ยังคงขากความชัดเจนในเรื่องการประเมินประสิ ทธิภ าพของการกระจาย
อานาจที่เป็นความเห็นจากภาคส่วนอื่น นักวิจัยจึงขอเสนอเพิ่มเติมในตัวชี้วัดเรื่องจานวนเงินดอลล่าร์สหรัฐที่
เห็นชอบให้ใช้ในความร่วมมือภาครัฐ - เอกชนและประชาสังคม
เรื่องหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล ในเรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางแพ่งและอาญา
ปรากฏเป็นตัวชี้วัด 2 ประการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร้อยละของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้
ถูกรายงานการกระทาอันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ได้รับการยอมรับอย่าง
เป็นทางการใน การแก้ปัญหาเหล่านี้ และ ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลร้อยละของจานวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษา
ต่อจานวนนักโทษทั้งหมด
3) องค์ประกอบย่อย ความรุนแรงที่มาจากความขัดแย้งทางการเมือง พบความสัมพันธ์กับ SDGs
ค่อนข้างน้อยมาก โดยไม่พบความสัมพันธ์ในประเด็นตัวชี้วัด ‘ระดับของขันติธรรม ความอดทนอดกลั้น และ
การใช้สันติวิธีในการคลี่คลายความ ขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งสะท้อนความเสถียรภาพทางการเมือง’ และ
ประเด็นเรื่อง ‘การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก’
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4) องค์ประกอบย่อย การกระจายอานาจ ในประเด็นตัวชี้วัด “การกระจายอานาจภายใต้หลักการ
โอนอานาจ (Devolution)” ปรากฏเปูาประสงค์ที่สัมพันธ์กัน ใน SDGs คือ ‘มีความรับผิดชอบ และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ’ ดังนั้นตัวชี้วัดของ SDGs ที่ใกล้เคียง 2 ประการ คือ ตัวชี้วัดที่เป็นการประเมินจาก
สัดส่วนตาแหน่ง (จาแนก ตาม กลุ่มอายุ เพศ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มประชากร) ใน
สถาบันของรัฐ (สภานิติบัญญัติระดับประเทศ และท้องถิ่น บริการ สาธารณะ และคณะตุลาการ) เทียบกับ
การกระจายตัวในระดับชาติ และตัวชี้วัด ที่เป็นการประเมินจากสัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่าการตัดสินใจมี
ความครอบคลุมและตอบสนองดีโดยคานึง ถึงเพศ อายุ ความบกพร่องและกลุ่มประชากร
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดาเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
1) การจัดทาตัวชี้วัด ในประเด็นความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เนื่องจากการพิจารณางบประมาณ
แผ่นดิน ไม่ค่อยสอดคล้องกับดัชนี เพราะในปัจจุบันระบบการทางานไม่เอื้อให้เกิดการทางานอย่างบูรณาการ
จึงยังมีความไม่มั่นใจในที่มาของข้อมูลมา อาทิ การเก็บข้อมูลประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ที่ชุมชน
เองยังไม่สามารถตอบได้ เพราะงบที่ลงไปในแต่ละชุมชนไม่ได้มีรายละเอียดขนาดความตั้งใจนี้
2) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ยังคงแยกส่วนออกจากตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขฯ
ควรมีการผนวกรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยเน้นไปที่การส่งเสริมความสมบูรณ์ของข้อมูลมากยิ่งขึ้ น โดยการ
ผนวกดัชนีจะสามารถกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลได้ และจาเป็นต้องทดสอบความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงในระดับเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ ตลอดจนในรายละเอียดและตัวชี้วัดด้วย
3) ฐานข้อมูล “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต หรือ MICS” ที่จัดทาโดย UNFPA ซึ่งมีการ
ส ารวจทุ ก 3 ปี พบว่ า ระดั บ ความถี่ นี้ เ ป็ น มาตรฐานสากล เพราะหากเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก ปี อ าจไม่ พ บความ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากในข้อสอบถามเป็นคาถามในประเด็นเชิงลึ กที่พิสูจน์แล้ว ว่าสามารถใช้
คาดการณ์เป็นแนวโน้มในอนาคตได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริง
4) องค์ประกอบย่อยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 12 โดยมีคาถามในเรื่องของความรุนแรงที่มาจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง (ข้อ 3) อาจมีความสัมพันธ์โดยสะท้อนถึงคุณภาพประชาธิปไตย (ข้อ 1) ดังนั้นจึง
ไม่ควรแยกส่วนกันเป็นคนละหัวข้อ
5) ควรเพิ่มตัวชี้วัดในมิติเรื่องการศึกษาที่เอื้ อต่อการมีประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเข้มแข็ง ใน
องค์ประกอบย่อยเรื่องคุณภาพประชาธิปไตย เนื่องจากการวางแผนระบบการศึกษา เป็นเรื่องที่สาคัญซึ่งควร
ต้องคานึงถึงโดยออกแบบคนให้มีวิธีคิดและพฤติกรรมสอดรับกับระบอบประชาธิ ปไตยด้วย มิฉะนั้นจะเป็น
ปัญหาใหญ่ที่นาไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองและเกิดระบบเผด็จการแฝงในสังคม เพราะเป็นการออกแบบ
ความคิดคนที่เสมือนหนึ่งการออกแบบความสัมพันธ์ของประเทศ ที่คนในสังคมจาเป็นต้องไปในทิศทาง
เดียวกัน
6) การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ว่าเป็นเหตุหรือเป็นผลของประชาธิปไตย พบว่าตลอดช่วงเวลา
ที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นรูปธรรม
เพียงพอ กิจกรรมทางการเมืองที่พบเห็นในปัจจุบันจึง ปรากฏเพียงการอบรมและไม่มีการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
ตามหลักการของประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนปัญหาวัฒนธรรมที่ยังต้องการกลไกบางอย่างมาเติมเต็ มเพื่อการ
สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ในความจริงแล้ว ทุกสังคมและทุกระดับสถานภาพ
ต่างมีศักยภาพในการจัดการชุมชนตนเองได้ หากมีพื้นที่หรือได้รับโอกาสเพียงพอในการสร้างกลไกบางอย่าง
เพื่อจัดการสังคมตนเองและต้องมีการทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และ
ไม่ติดกับดักอานาจของสิ่งใดๆที่อาจทาให้เกิดปัญหาตามมา และข้อคิดเห็น ในเรื่องพหุสั งคม ปัจจุบันมี
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ตัวชี้วัดจากกรอบในระดับสากลที่ทาการเก็บข้อมูลจานวนองค์กรประชาสังคม เนื่องจากสามารถเป็นสิ่ง
สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยได้ในอีกนัยหนึ่ ง ยกตัวอย่างประเทศที่ใช้แล้วสัมฤทธิ์ผล เช่น ในประเทศ
อเมริกาที่ภาคประชาสังคมเป็นพื้นฐานสาคัญในการเติบโตของประเทศ เป็นต้น
7) จานวนเรื่องที่ประชาชนเสนอถอดถอนบุคคลที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง ควรพิจารณาว่า
ต้องการให้ความสาคัญที่จานวนเรื่องความผิดหรือ บุคคลที่กระทาไม่เหมาะสม เพราะจะมีความหมายที่
แตกต่างกัน อาทิ หากต้องการถอดถอนคนต้องพิจารณาที่การกระทาที่เป็นความผิดของบุคคล แต่อย่างไรก็
ตาม การมีค่าตัวชี้วัดสู งก็ไม่อาจหมายความได้ว่าไม่มีใครถูกถอดถอนแล้ วส่งผลให้ค่าประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยออกมาดีหรือแย่ นอกจากนี้ในขั้นตอนกระบวนการถอดถอน ประชาชนจาเป็นต้องรวบรวม
รายชื่อมหาศาล ดังนั้นจึงคิดว่าข้อมูลวัดประเมินผลดังกล่าว อาจไม่ตอบโจทย์ประเด็นตัวชี้วัดในมิติคุณภาพ
ของประชาธิป ไตยเท่าที่ควร รวมทั้งประเด็นทางกฎหมายเรื่องการถอดถอนบุคคลที่ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองในรัฐธรรมนูญที่ฉบับนี้ยั งไม่มีการกล่าวไว้ และอาจต้องคานึงถึงการเมืองทั้งสองระดับทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและในระดับประเทศ นอกจากนั้นยังต้องให้ความสาคัญในเรื่องการเพิ่มช่องทางตรงให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น
8) การเพิ่มตัวชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ความขัดแย้งเรื่องการเมือง มีข้อเสนอ
เพิ่มเติมเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้อมูลและการจัดเก็บ ไม่แน่ใจถึงความสอดคล้องเพิ่มเติมที่
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเรื่องของความโปร่งใส กระบวนการการยุติธรรม การแข่งขัน การจัดการสาธารณะ
และวินัยทางการเงิน
9) เสนอเพิ่มเติม ระดับการให้ความสนับสนุนประชาธิปไตยของประชาชน เช่น สอบถามความสมัคร
ใจ ความยินดีในการให้การสนับสนุนต่อภาครัฐ อาทิ รัฐบาลทหารได้รับการสนับสนุนมากน้อยเพียงใดโดย
เปรียบเทียบ อาจมีตัวขี้วัดเป็นสัดส่วนเงินบริจาคที่ให้แก่พรรค ความเชื่อมั่นของรัฐบาลระดับชาติและท้องถิ่น
เพราะการกระจายอานาจอาจไม่ได้โปร่งใสหรือมีการจัดการที่ดีเสมอไป
10) ตัวชี้วัดในเรื่องคุณภาพประชาธิปไตย ข้อเสนอ จานวนเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งที่โปร่งใส มี
ข้อมูลจาก กกต. และจานวนเรื่องที่ร้องเรียนในการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล จากศาลปกครอง ซึ่งไม่ใช่ข้อมูล
เพียงแค่เรื่องการทุจริต
11) กลไกการจัดทารายงานสิทธิมนุษยชนของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ที่มีการจัดทา
Shadow Report (รวมถึงที่จัดทาโดย WJP ด้วย) มีความเห็นว่ารัฐต้องยอมรับพิจารณารายงานดังกล่าว
ประกอบกันกับรายงานหลักจากกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เข้าใจสังคมเชิงลึกในมิติที่กว้า งขึ้น เนื่องจาก Shadow report จะมีการให้ข้อมูลที่เป็นนัยเงาสะท้อนให้ภาครัฐต้องปรับตัว และทาให้ฐานข้อมูลแสดงมุมมองที่
กว้างขึ้น โดยทีมผลิตรายงานที่จะทาการวิเคราะห์ร่วมกันนี้ ต้องประกอบไปด้วยบุคลากรจากสหวิชาการ มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ มีหลักประกันในความสมดุลทางเพศภายในทีม มีการส่วนร่วมจาก
กลุ่มชนชายขอบ หรือชนกลุ่มน้อย มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้มากับวาระการพัฒนาของประเทศ มีการสื่อสาร
ทาสิ่งพิมพ์ มีการประมวลข้อมูลที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล และการวางแผน จึงจะนับได้ว่า
เป็นการสร้างพื้นที่ทางการเมืองและสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นการสร้างคุณภาพขอประชาธิปไตย
นอกจากนั้นจานวนประชาชนที่ตรวจสอบแผนการพัฒนาของรัฐยังสามารถเป็นตัวสะท้อนการมีส่วนร่วม ซึ่ง
จาเป็นต้องศึกษาทบทวนความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด ในการทาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขฯ นี้ อาจไม่จาเป็นต้อง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดจานวนมาก แต่ต้องมีตัวหลักๆ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ อาจ
ต้องมีกลไก หรือการสร้างองค์กรประเมินผลกระทบที่เป็นองค์กรอิสระ เพราะในปัจจุบันแม้ กพร. จะมี
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี แ ล้ ว แต่ ยั ง คงต้ อ งการหน่ ว ยงานวิ ช าการที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบตั ว ชี้ วั ด และผลกระทบใน
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กระบวนการทางานและผลลัพธ์ ทั้งนี้อาจทางานร่วมกับสภาพัฒน์ที่รับผิดชอบหน้าที่ในประเมินผลกระทบอยู่
แล้ว
12) ความสาคัญในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยจากปัญหาที่พบหลังจากการใช้เปูาหมาย
การพัฒนาในระดับสากลครั้งก่อน (MDGs) ในครั้งนี้ระบบการเมืองจึงจาเป็นต้องเพิ่มความสาคัญในเรื่อง
ความเสมอภาคเป็นสองเท่า ดังนั้นจึงเห็นว่าเปูาประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคเท่าเทียมในส่วนของ
SDGs ควรจะต้องถูกนามาผนวกอยู่ในตัวชี้วัดเสริมของดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขฯ ครั้งนี้ด้วย
การแสดงความคิดเห็นเรื่องหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
13) ความหมายของดัชนีต่างๆ มีหลากหลายมิติ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องคานึงถึงข้อควรระวังต่างๆ ของ
ข้อมูลทางสถิติด้วย และแม้ว่าในบางประเด็นอาจไม่มีข้อมูลที่ตรงการโดยตรงแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจากัดในการ
ประเมินผลกระทบ เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างหรือทาการประมาณค่าทางสถิติได้เช่นกัน
14) เสนอตัวชี้วัดเสริมเพื่อประเมินในประเด็นข้อมูล เชิงยุติธรรม อาทิ ด้านกระบวนการออก
กฎหมาย จานวนกฎหมายที่ออกไป การให้อานาจที่เหมาะสมกับบุคคลและโครงสร้างทางสังคม พร้อมกับ
ควรต้องพิจารณาความทับซ้อนของตัวชี้วัดหลักเพราะอาจมีเรื่องหลักนิติธรรมอยู่ในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชันอยู่แล้ว
15) การวัดการมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองที่มองว่าในเรื่องระบบการเมืองตัวแทนยังไม่มีตัวชี้วัด
โดยตรงในประเทศไทย จึงได้นาเสนอ Active citizen for democrazy Index มอง 4 มิติ ได้แก่ วิถีชีวิตทาง
การเมือง ภาคประชาสังคม ชุมชน และ คุณค่า ที่เป็นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เรื่องที่น่าสนใจ
คือคู่มือในการพัฒนาตัวชี้วัดของประชาชน
16) ตัวชี้วัดมีจานวนมาก แต่ข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมี Roadmap ในการ
ดาเนินงาน โดยอันดับแรกต้องมีสถิติข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อตั้งฐานข้อมูลให้สามารถเปิดเผย
สู่สาธารณะได้รับรู้โดยเท่าเทียม ในเบื้องต้นนี้อาจไม่จาเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดจานวนมากเหมือน World Justice
Project Rule of Law Index (WJP) แต่ต้องคานึงถึงศักยภาพของภาครัฐในการจัดเก็บและประมวลผลด้วย
อีกเรื่องที่ควรคานึงถึงคือการจัดสรรความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ที่สมควรต้อง
สร้างกลไกให้ภาคประชาสังคมสามารถเก็บข้อมูลและทาตัวชี้วัดได้ในขณะเดียวกัน เพื่อให้สามารถค่อยๆ
ปรับตัวไปพร้อมกับภาครัฐไปสู่ทิศทางการพัฒนาเดียวกันมากยิ่งขึ้น
17) มีงานวิจัยของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เรื่อง เรื่อง Rule of Law Index
ซึ่ง และ “แนวทางการจัดทาและการใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อาจนามาใช้ประกอบ
การศึกษา สาหรับเรื่องแนวทางการจัดทา ICCLR ได้มีการกล่าวถึงเรื่องตัวชี้วัดในภาพรวม ในเรื่องของหลัก
นิติธรรมและธรรมาภิบาล โดยในที่นี้ ปปช. และ ปปท. ได้ทาการเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้ว ซึ่งขอแนะนาให้ดูข้อมูล
โดยการเทียบสัดส่วน ส่วนที่ยังขาดข้อมูลอยู่ คือเรื่องการเข้าถึงข้อมูล จานวนหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กลุ่มเอ็นจีโอ ดูสัดส่วนการกระจายตัว และเรื่องที่ได้รับมาและ
ดาเนินการต่อว่าได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นหรือไม่ อีกประเด็นคือเรื่องจานวนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน การใช้
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่เมื่อผู้วิจัยมีความต้องการย้ายประเด็นอาจควรอยู่ในองค์ประกอบย่อยที่สอง
(นิติธรรมและธรรมาภิบาล) ส่วนตัวชี้วัดที่อยากให้มีเพิ่มเติมคือการสารวจความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งเป็น
ผู้รับบริ การของรัฐ และเป็น จุดหลั กสาคัญของกระบวนการประชาธิ ป ไตย การเคารพความแตกต่างทาง
ความคิด และความสามารถตามกฎหมาย อาจให้สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้
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18) ในข้อมูลตัวชี้วัดเสริม ควรคานึงถึงเรื่อง Flow ของข้อมูลด้วย หมายถึงว่ารัฐตอบสนองแค่ไหน
ต่อจานวนเรื่องที่ร้องเรียน เรื่องการกระจายอานาจ เรื่องงบประมาณที่ได้และรายจ่ายของ อปท. รวมทั้งการ
จัดสรรบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจสะท้อนเปูาหมาย
ขององค์ประกอบย่อยด้านหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
19) เรื่อง Political Life ที่อาจต้องพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วย เพราะประชาชนอาจไม่
ต้องการมีส่วนร่วมกับพรรคการเมือง และเห็นด้วยกับเรื่องการบริจาคเงินซึ่งอาจวัดง่าย สาหรับปัญหาสถิติใน
เรื่องการตีความมีประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องการค้ามนุษย์ เพราะจะเป็นการตีความเชิงเปรียบเทียบที่ต้อง
พิจารณาถึง Position ของประเทศไทยด้ว ย ปัญหาจึงอยู่ที่วิธีคิดและการให้คุณค่าของผู้บริหารว่าจะใช้
ตัวชี้วัดใดๆ นั้นในเชิงบวกหรือเชิงลบ ทั้งนี้มีข้อเสนอในทางเลือกเกี่ยวกับ Active citizen ที่แม้จะเกี่ยวกับ
การเมืองไม่มากนัก แต่ก็เป็นตัวส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สาคัญนัยหนึ่ง เช่นเครือข่ายจิตอาสา
หรือจานวนคนที่เข้าร่วมงานอาสาสมัคร ซึ่งนับว่าเป็นอีกตัวสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สาคัญอีก
ประการหนึ่ง
20) สถาบันพระปกเกล้า กาลังทาดัชนีชี้วัดเรื่องสันติวิธีและพลเมือง โดยทาการเก็บข้อมูลในเรื่อง
ความถี่ มีการจัดเวที deliberative democracy อาจนามาจัดทาเป็นตัวชี้วัด ส่วนในเรื่องของ Peace ที่
เป็นความมั่นคงปลอดภัยทางทหารและความขัดแย้งในสังคม มีการใช้งานมานานเป็น 10 ปีแล้ว จึงไม่แน่ใจ
ว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ที่อยู่ในหมวดความมั่นคงปลอดภัยเพราะอยู่ในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ใน
เชิงบวกจะเอามาใช้มากน้อยแค่ไหน มีความเหลื่อมทับกับส่วนอื่น เช่น คอร์รัปชันกับนิติธรรม เรื่อง Good
Governance ก็มีนิติธรรมเช่นกัน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ถ้าศึกษาเพิ่มจะพบตัวชี้วัดย่อยอีก 24 ตัวในเชิงบวก
เรื่องการกระจายรายได้ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อาจต้องดูรายละเอียดมากยิ่งขึ้นว่าตัวใดเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณา
21) เสนอการจัดทาตัวชี้วัด โดยใช้ตัวชี้วัดตามแนวทาง International Idea ได้ โดยการสร้าง
ตัวชี้วัดที่สะท้อนการช่วยเหลือพรรคการเมือง ประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้มองเพียงมิติทางการเมือง
แต่หมายรวมถึงชีวิตในสาธารณะด้วย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศแคนาดาที่มีการเก็บระยะเวลาการใช้เวลาว่าง
ของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ทั้งนี้มีแหล่งข้อมูลจากสานักงานสถิติที่มีการเก็บข้อมูลเรื่องการใช้เวลาในวิถี
ชีวิต เพราะต้องนาตัวเลขนี้ไปคานวณหาค่าตอบแทนในการใช้แรงงาน
22) ข้อเสนอแนะในเรื่ องการกระจายอานาจ ตัวชี้วัดหลักน้อยเกินไป มีเพียงจานวนการออกเทศ
บัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น อาจมีการเพิ่มในส่วนตัวชี้วัดเสริม อาจต้องพิจารณาผลของการใช้ตัวชี้วัดเสริม
ด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนมากน้อยแค่ไหน
23) สาหรับเรื่อง Active citizen เป็น Outcome เรื่องคุณภาพของประชาธิปไตย เป็นการสั่งสม
คุณภาพตั้งแต่เด็ก เรื่องการศึกษาที่ถูกออกแบบมาให้สั่งสมไปจนโต ดังนั้นจึงต้องตั้งต้นที่การศึกษา ใส่วิธีการ
ที่ถูกต้องลงไป ต้องวัด Input และ Means และเพิ่มเติมอีกประเด็นคือจุดอ่อนเรื่องการศึกษา เพราะ
การเมืองอยู่ในทุกมิติ จะเอาไปสู่ในเรื่องการศึกษาให้เด็กเข้าใจสามารถโหวตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร สร้าง
สานึกประชาธิปไตยอย่างไร ระบบการศึกษาจึงเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างนักประชาธิปไตย ด้วยการ
สร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้า เพราะระบบความเท่าเทียมอยู่ในทุกที่ เกิดจากความคิดที่
ให้คุณค่าอย่างเท่าเทียม อาจต้องมีการสื่อสารทางโทรทัศน์ให้ส่งเสริมการพัฒนาทางประชาธิปไตยในเชิง
บวกมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงการอ่านข่าวการเมือง
24) เรื่องข้อบังคับมูลนิธิต้องแก้กฎหมาย มีข้อบัญญัติ ห้ามมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง อาจต้องมีการ
ปรับแก้ไขในส่วนนี้ ทั้งนี้มีการแก้ไขแล้วในสมัยรัฐบาลอนันต์ ปันยารชุน สามารถ Advocacy ได้ในปัจจุบัน
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25) เรื่องหลักนิติธรรมควรเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเพียงการบริหารราชการอาจไม่พอ
อยากให้ดูในกฎหมายปี 2550 ในเรื่องการมีส่วนร่วมที่อยากให้ดูเรื่องเพศด้วย
26) เรื่อง Civic engagement ต้องเริ่มจากในระดับชุมชน ในยุโรป ต้อง input การเมืองตั้งแต่เด็ก
Human right ต้องเข้มแข็ง มีระดับ Political literacy สูงมาก ซึ่งต้องทาให้เด็กมีความเข้าใจก่อน โดย Civic Engagement ต้องเข้าใจเรื่องสิทธิก่อน ยกตัวอย่างภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศอเมริกา ที่ระบบ
การศึกษาบ่มเพาะให้นักเรียนต้องทาความเข้าใจในเรื่องสิทธิและการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ตนได้รับอยู่ให้มี
ความครอบคลุมในทุกมิติ แต่ทั้งนี้ภาครัฐจาเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเท่าเทียม เช่น คนที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นาในพื้นที่สามารถได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารใน
การนาชุมชนตนเองได้ เป็นต้น ทั้งนี้การมีส่วนร่วมดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับโอกาสที่รัฐจะให้ว่าเพียงพอหรือไม่
นอกจากนั้นในอีกตัวอย่างหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ภาครัฐจะจัดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถมาเรียกร้อง
ได้ทันทีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้เอง พื้นที่ตามกาหนดดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อการสร้างวัฒนธรรมใน
สังคมที่เท่าเทียม
27) พิจารณาควรเพิ่มองค์ประกอบที่ 7 ในเรื่องสังคมที่เป็นธรรม รวมทั้งเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ เพราะอาจเป็น Means ในการบรรลุเปูาหมาย ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาถึงคุณภาพของโรงเรียนที่เด็ก
อยู่ว่าทาให้เด็กมีความสุขหรือไม่ในขณะเดียวกันซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
28) การประเมินเรื่อง Active Citizen อาจใช้วิธีการวัดจานวน CSO ที่ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
พิจารณาจากงบประมาณ และระบบกฎหมายในภาพรวม นอกจากนั้นต้องส่งเสริมให้เอกชนทา CSR ที่ต้อง
ปรับวิธีคิดให้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสส่งเสริมความยั่งยืนด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้ CSO ได้ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนี้ โดย สศช.มีการจัดทา บัญชีองค์กรไม่แสวงหากาไร และบัญชีบริวารด้านต่างๆ ส่วน
เรื่องเงินบริจาคเข้า CSO มีโครงการจอนห์ ฮอปสกิน ที่ทางานร่วมกับ สศช. ซึ่งยังคงมีความคาดหวังให้งาน
ของ สศช. สามารถผลักดันไปสู่ Political view ให้ได้ On going
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1.ดร.รัชดา ธนาดิเรก
พรรคประชาธิปัตย์
2.คุณนิตยา กาศเกษม
มูลนิธิเพื่อคนไทย
3.นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร
สถาบันนโยบายศึกษา
4.นางสาวธนพร เตชฤทธิพิทักษ์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
5.นางสาวปวิตรา สกุลชัยมงคล สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
6.นายพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
7.พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ
สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
8.น.ส.สรรสิริ ชื่นจันทร์
สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
9.นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
10.นางสาวอารีวรรณ จตุทอง สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
11.คุณกฤษณา แก้วด้วง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
12.นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ
สานักพัฒนาบุคลากร สานักงานสถิติแห่งชาติ
13.นางมุ่ยฟูา วัฒนศักดิ์
สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ
14.นายชลัท ประเทืองรัตนา
สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
15.นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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16.นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
17.ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
18.คุณธิปไตร แสละวงศ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
19.น.ส.กนกพร สร้อยสุวรรณ สานักงบประมาณ
20.น.ส.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21.น.ส.ขวัญรัตน์ ปัณษวี
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
22.คุณกฤตยชณ์ ปรียาทัศนียเวช
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23.นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
ที่ปรึกษานโยบายและแผน
24.นายวิโรจน์ นรารักษ์
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผน
25.ว่าที่ ร.ต.จิรภัทร โชติพิมาย นักวิเคราะห์ด้านนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
26.นางสาววีณา เตชะพนาดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
27.นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
28.นางณัจยา หนุนภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
29.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
30.น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
31.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
32.คุณสุพัณณดา เลาหชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะที่ปรึกษา
33.ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (หัวหน้าโครงการ)
34.รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35.รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้อานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
37.ดร.สุรางรัตน์ จาเนียรพล
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38.นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์
ผู้จัดการโครงการ Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
39.นายอรรถเศรษฐ์ จิรยธรรมานุกูล ศูนย์บริการวิชาเศรษฐศาสตร์ SDG Move ม.ธรรมศาสตร์
40.น.ส.อุษณีย์ ศิริอุยานนท์
SDG Move
41.น.ส.ณัชฎา ครศรี
SDG Move
42.น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร์ สถาบันธรรมรัฐฯ
43.นางสกุลวลัย อู่เงิน
สถาบันธรรมรัฐฯ
44.น.ส.มนชนก พรหมรัตน์
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45.นายพลัฎฐ์ อาไพ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46.นายปัญญา พราหมร์แก้ว
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47.คุณจัสมีน ลุทซี่
Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
48.คุณณัฐธยาน์ เนื่องจานง
Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
49.คุณอนิรุทธ์ บุญมหาธนากร Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
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6.สรุปประชุมกลุ่มย่อยการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข :มิติเศรษฐกิจ
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) ควรกาหนดนิยามขององค์ประกอบต่างๆในชัดเจน เช่น Decent Work ยิ่งขึ้น
หมายเหตุ -การศึกษานี้ได้พิจารณานิยามขององค์ประกอบหลักดังนี้
การมีสัมมาชีพ
-เน้นระดับปัจ เจกชน โดยพิจารณาจาก (ก) หลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทางานหรือคุณภาพชีวิต และ การมีงานที่ดี
-เพิ่มมิติการพัฒ นาที่ยั่ งยื น เช่น การขยายโอกาสการทางานของประชากรกลุ่ มต่างๆ เช่น สตรี
ผู้สูงอายุ
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
-เพิ่มมิติ ประสิทธิภาพ
-มีลักษณะ Resilience (เข้มแข็ง, ต่อสู้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ)
-ความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
-เพิ่มมิติ ความเท่าเทียมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การกระจายความเจริญเชิงพื้นที่ และ การถือครอง
ทรัพย์สิน (เช่น บัญชีเงินฝาก)
2) ควรอธิบายเหตุผลของการตัด “ตัวชี้วัด” เดิม ออกไป ให้ชัดเจนกว่าเดิม
หมายเหตุ การศึกษานี้ได้อธิบายเหตุผลโดยรวมดังนี้
ก) ไม่ต้องการคานวณตัวชี้วัดมาก เพื่อเพิ่มน้าหนักให้กับตัวชี้วัดที่สาคัญ
ข) ตัว ชี้ วัด ที่ เหมาะสม ควรจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามเวลา เพื่ อประโยชน์ ใ นการประเมิ นการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข
ค) ตัวชี้วัดบางกรณี แม้ว่าจะมีความสาคัญ แต่ในบางกรณีก็มีความ “กากวม” ในการประเมินผล
เช่น หากค่ามากดี และหากมีค่าน้อยก็ดี เช่นกัน ดังนั้น เพื่อมิให้ตัวชี้วัดมีลักษณะ noise problem จึง
จาเป็นต้องหาตัวชี้วัดอื่นที่มีนัยสาคัญในการประเมินผล มาใช้แทน
ง) บางตัว ชี้วัดมีองค์กรดูแลอย่ างใกล้ ชิดอยู่แล้ ว เช่น อัตราเงินเฟูอ จึงไม่มีความจาเป็นต้องนา
ตัวชี้วัดนี้มาใช้อีกครั้ง
3) ควรจะมีการอธิบาย “เศรษฐกิจ” ที่คาดหวังว่าจะปรารถนาให้เป็นไป ในอนาคต จึงนามาสู่การทบทวนว่า
ตัวชี้วัดเดิม นั้นไม่เหมาะสมสาหรับ “ภาพเศรษฐกิจทีพึงปรารถนาในอนาคต”แล้ว และเป็นที่มาของการดาริ
หรือเสนอ ตัวชี้วัดใหม่ หรือ หา Proxy ที่เหมาะสมกว่าตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบ ควรจะมี นวัตกรรม หรือไม่
4) องค์ประกอบ หรือ ตัวชี้วัด ควรจะพิจารณาจาก Function Property เช่น เปูาหมายคือ ประชาชนต้องขี่
จักรยานไปทางาน ดังนั้น ก่อนอื่น ประเมินว่า ประชาชน “ขี่จักรยานเป็นหรือไม่” ต่อมา จึงประเมินว่า “มี
ถนนให้จักรยานใช้หรือไม่” เป็นต้น
5) ควรนาประเด็นอื่นมาพิจารณาเป็นเปูาหมายทางเศรษฐกิจด้วย เช่น
-ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เป็นกรอบในการวัดหรือไม่
-การไม่มีหนังสือพิมพ์ คนจะมีความสุขหรือไม่
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6) ความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดเป็นการเฉพาะ ได้แก่
6.1) เศรษฐกิจไทยเติบโตในด้านบริการ ดังนั้น TFP growth อาจจะไม่สาคัญอีกต่อไป แต่เชื่อว่า
GDP per capita growth ยังมีความสาคัญ เรื่องจากเป็นการวัดเป็น Cross Cutting
นอกจากนี้ Skilled Labor หรือทักษะของแรงงานในศตวรรษหน้า นั้น ก็มีความจาเป็นเช่นกัน เพื่อเป็นการ
รองรับ Thailand 4.0 และฐานการพัฒนาประเทศ
6.2) ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรม เช่น R&D expenditure หรือ งบประมาณด้าน R&D
6.3) Energy Efficiency – น่าจะอยู่ในองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ
หรืออาจจะเปลี่ยนเป็น Resource Efficiency ได้หรือไม่
6.4) ตัวชี้วัดความเป็นธรรมเชิงพื้นที่ – น่าจะใช้ GPP per capita มากกว่า ด้านการคลัง เนื่องจาก
รัฐอาจจะลงทุนในบางจังหวัดด้วยเหตุจาเป็นหรือนโยบายเฉพาะกิจ มิใช่เพราะการกระจายการพัฒนาที่
แท้จริง
6.5) กรณีการใช้สารเคมี vs สารอินทรีย์ ในภาคเกษตร ซึ่งเป็นระดับจุลภาค ในภาคเกษตรหรือ
สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น จะเชื่อมโยงกับปัญหาในระดับมหภาคอย่างไร
6.6) เห็นด้วยในการใช้ social safety net แทนอัตราการว่างงาน
6.7) ในกรณีการพึ่งตนเองนั้น การใช้ S-I gap นั้น ควรจะพิจารณาเรื่อง Threshold ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บทบาทของภาคบริการมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การพึ่งตนเอง อาจจะต้องใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัด S-I gap อย่างเดียวสาหรับองค์ประกอบย่อยเรื่องการพึ่งตนเองนั้น อาจจะไม่เพียงพอ
6.8) เห็นด้วยที่ตัดตัวชี้วัด Inflation ออก เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
6.9) สาหรับตัวแปร Energy นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการกาหนดราคาเชื้อเพลิง
6.10) ประเด็นด้าน Aging อาจจะเชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการหรือรายได้ของผู้สูงอายุ อาจจะส่งผล
กระทบต่อ “ภาระการคลัง” ในระดับพื้นที่ได้
6.11) ตัวชี้วัดประเภทงบประมาณรัฐระดับจังหวัดนั้น จะใช้ตัวเลขประชากรประเภทใด เช่น
ประชากรที่อยู่จริง/พานักจริง หรือ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์
6.12) ในกรณี ธรรมาภิบาล นั้น ควรจะใช้ข้อมูล บริษัทที่จดทาเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์ (ที่มีการ
จัดทารายงาน SD และ ธรรมาภิบาล)
อย่างไรก็ดี SME อาจจมีบทบาทมากกว่า Large เช่น กรณี วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ในการ
ประเมินความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนั้น อาจจะสนใจกลุ่มคนอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้
6.13) กรณีการใช้ตัวชี้วัด พื้นที่ปุา/GDP ในระดับท้องที่ หรือ Green Zone ของเมืองใหญ่หรือหัว
เมือง อาจจะช่วยชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้
6.14) การเติบโตด้านการท่องเที่ยว และมีการทาลายพื้นที่ปุานั้น จะเป็นตัวชี้วัดหรือรักษาความอยู่
เย็นเป็นสุขของชุมชนได้อย่างไร
6.15) นโยบายของรัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตลาดใหม่ การลงทุนในอุตสาหกรรม
ท่องเทียว และตลาดกลางสินค้าเกษตร จะทาให้ตาบลเศรษฐกิจเข้มแข็งหรือไม่ และเป็นการกระจาย
ความเจริญหรือไม่
6.16) การบริหารความเสี่ยงของตนเองได้ (การประกันภัยตนเอง) ก็อาจจะประเมินผล หรือ เป็น
ตัวชี้วัดเสริม ได้
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6.17) หากตัวชี้วัดเป็นการวัด “คนเมือง” เป็นหลัก แต่สังคมยังเป็นทุกข์อยู่ก็ได้
6.18) การวัดเรื่อง Economic Resilience สมควรต้องพิจารณา Sustainable development
ของอาหารและการเกษตร
7) เนื่องด้วยองค์ประกอบนี้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าจะนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีข้อสังเกตว่า (ก)
ตัวชี้วัดใดที่สะท้อนปรัชญาดังกล่าว (ข) ลาดับขั้นตอนในการเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค)
การพัฒนาต่อเนื่อง เช่น ภูมิคุ้มกัน (อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต) และ (ง) คุณธรรมที่กากับเศรษฐกิจ (normal
profit) จะเป็นอย่างไร
8) ในอนาคต ภาคบริการที่มีคุณภาพ เช่น การท่องเที่ยว จะมีบทบาทมากขึ้น และ ภาคนวัตกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0 จะมีบทบาทมากขึ้น (ในอนาคต 5 ปีข้าหน้า)
9) ยุทธศาสตร์แผน 12 โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เช่นCorridor, GMS
และ CLMV-T น่าจะลองนามาพิจารณาประกอบด้วย
10) ตัวชี้วัด จะเป็น “เชิงบวก” ก็ได้ หรือ “เชิงลบ” ก็ได้ ตราบใดถ้าสามารถตอบโจทย์ได้
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย
1.นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ
กรมศุลกากร
2.นายธนาทิพย์ จันทร์ปรุง
กรมศุลกากร
3.นายธัญยธรณ์ ไวยาวัจมัย
กรมศุลกากร
4.น.ส.อุบลรัตน์ ออเพชร
กรมศุลกากร
5.น.ส.กมลชนก ตาดสุวรรณ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6.น.ส.ศราวัลย์ อังกลมเกลียว สานักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
7.น.ส.วิรินญา สายแสง
วิทยาลัยสหวิยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.คุณวัชริน มีรอด
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
9.คุณกฤษดา บารุงวงศ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
10.น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร
สถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา
11.นายชยธร เติมอริยบุตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12.น.ส.วรัญญา ศรีเสวก
สานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า
13.น.ส.นฤมล หริจันทนะวงศ์ สานักงบประมาณ
14.นายอดิศักดิ์ อุ่นมีศรี
สานักงบประมาณ
15.คุณปราณี เล็กศรีสกุล
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
16.นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
17.นายกนก คุ้มประวัติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
18.นายอนุวัตร จุลินทร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
19.น.ส.จินตนา ศิลป์วุฒิ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาบุคลากร สานักงานสถิติแห่งชาติ
20.นางมุ่ยฟูา วัฒนศักดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักสถิติพยากรณ์
21.ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ
กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
22.นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
ที่ปรึกษานโยบายและแผน
23.นายวิโรจน์ นรารักษ์
รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผน
24.นางสาววีณา เตชะพนาดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
25.นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
26.ว่าที่ร้อยตรีอริกเศรษฐ์ ทองเวส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
27.ดร.ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
28.นางณัจยา หนุนภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
29.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
30.น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
31.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
32.น.ส.พรรณนภา มูลมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะที่ปรึกษา
33.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
ที่ปรึกษาโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34.ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35.อ.ชล บุนนาค
นักวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36.น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร์ สถาบันธรรมรัฐฯ
37.นางสกุลวลัย อู่เงิน
สถาบันธรรมรัฐฯ
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7. สรุปประชุมกลุ่มย่อย (focus group) “องค์ประกอบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.30 น.
ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง
1. นาเสนอวัตถุประสงค์โครงการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องต่อการกาหนดกรอบการปรับปรุงองค์ประกอบ
หลักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล โดย ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์
โครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ให้ มี ค วามชั ด เจนและสมบู ร ณ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อจัดทาระบบข้อมูลสาหรับตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีที่
พัฒ นาขึ้น ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ให้ ส ามารถใช้ในการติดตามประเมินผลและรายงานผลได้ทันต่อ
สถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ
ผลการทบทวน คณะผู้ศึกษา ได้ร่วมกันปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่
นิ ย าม ความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทย จากเดิ ม คื อ สภาวะที่ ค นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์
รวม และสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
นิยามใหม่ สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปัญญา เป็น
ผลที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นองค์รวม โดยมีความสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของหลักนิ ติธรรม หลักธรรมาภิบาล นาไปสู่การพัฒนา
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน
การปรับปรุงองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบหลัก จากเดิม คือ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัว
อบอุ่น 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 6)
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
เป็น องค์ประกอบหลัก 5 คือ (1การมีสุขภาวะ (2 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล สภาพแวดล้อม (3
และระบบนิเวศสมดุลเปลี่ยนชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรร (4ม
(5การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่ที่เพิ่มเติมมา
สาเหตุของการปรับปรุงองค์ประกอบ คือ
การยุบรวมองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น และ ชุมชนเข้มแข็ง มารวมไว้ในตัวชี้วัดการมีสุขภาวะ
เนื่องจาก การแยกแยะองค์ประกอบความอยู่เย็นเป็นสุขในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชนออกจาก
กัน ทาให้ไม่เห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ต่อความอยู่เย็นเป็นสุขในภาพรวม และ มีมุมมองการ
พัฒนาที่จากัดอยู่ที่ชุมชนแบบดั้งเดิม อันมีขอบเขตจากัดอยู่ที่ชุมชนเชิงพื้นที่ แต่มิได้ครอบคลุมถึงชุมชน
สมัย ใหม่ ที่ มีความลื่ น ไหล ไม่จ ากั ดกับ พื้น ที่ ใดพื้นที่ ห นึ่ง เท่ านั้น หากแต่เป็ นการรวมตั ว ด้ว ยส านึก ร่ว ม
บางอย่าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้แต่ในชุมชนเสมือนอย่างชุมชนไซเบอร์ รวมถึงองค์ประกอบตัวชี้วัดเดิม จากัด
การมองการพัฒนาไว้ที่ระดับ “ชุมชน” ในระดับจุลภาค แต่มิได้มองความอยู่เย็นเป็นสุขในระดับ “สังคม” ที่
อยู่เหนือกว่าชุมชน
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เปลี่ยนชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เพื่อให้
น้าหนักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากขึ้น ง่ายต่อการนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
นี้ไปใช้งาน และไม่ทาให้เกิดความสับสนในการตีความของผู้รับข่าวสารโดยทั่วไป
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การเพิ่ม องค์ประกอบ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม เพื่อครอบคลุม
ประเด็นด้านสังคม มุ่งที่จะชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขของกลุ่มคนเปราะบาง ชายขอบและด้อยโอกาสในสังคม
ซึ่งเป็นประเด็น ศึกษาจะให้ความสาคัญกับการชี้วัดในภาพรวมหรือประเด็นมหภาคสาหรับตัวชี้วัดที่
ผลลัพธ์
2.การนาเสนอผลการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น
คณะผู้ศึกษา ได้นาเสนอต่อที่ประชุม ต่อผลการศึกษาปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย องค์ประกอบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ดังนี้
-การปรับปรุงนิยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมกับตัวชี้วัดที่ได้ทาการศึกษา
1. การปรั บปรุงนิย าม “สิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ” เหตุผ ลเพื่อต้องการให้ ครอบคลุ มถึง
ความหมายที่ต้องการสื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม และครอบคลุมตัวชี้วัดที่ได้ปรับปรุง ดังนี้
นิยามเดิม คือ การดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ และมีระบบนิเวศที่สมดุลเกื้อกูลต่อการดารงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน
นิยามใหม่ คือ การดารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงต่อการสร้าง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการทาลายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยไม่มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาด้านประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ แต่ต้องพิจารณาถึง
ความเป็ น ธรรมในมิติทางด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมด้ว ย ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ การสร้างสั งคมคาร์บอนต่า มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบย่อย ประเด็นชี้วัด กับ การสร้างให้เกิดความอยู่เย็น
เป็นสุขฯ
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี 2) ระบบนิเวศที่สมดุล 3) เศรษฐกิจสีเขียว 4)
ความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิด มลภาวะต่างๆ (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้า ขยะ) ได้รับ
การปูองกันและดูแลแก้ไข การลดผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของระบบนิเวศต่างๆ ระบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน มีความ
รับ ผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้ างสั นติสุขและลดความขัดแย้งด้ านสิ่ งแวดล้ อม ความยุติธ รรมในด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรลุเปูาหมาย ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ข้อเสนอการปรับปรุงดัชนีฯ องค์ประกอบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
องค์ประกอบย่อย สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
1.ร้อยละของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีต่อแหล่งน้าทั้งประเทศ
หน่วย : ร้อยละ
เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอย่างต่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อแหล่งน้า
ทั้งประเทศ
วิธีการคานวณ : ร้อยละของแหล่งน้าที่มีคุณภาพอย่างต่าอยู่ในเกณฑ์ดี × 100
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม เป็นพอใจ จากเสื่อมโทรม เช่น เสนอพิจารณาแหล่งน้าที่มีพัฒนาการในเชิงดีขึ้น
จากพอใจเป็นเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ผู้ศึกษา ชี้แจงว่า การพิจารณาดังกล่าว อาจมีปัญหาในการคิดค่าเกณฑ์มาตรฐาน
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ที่ต้องสามารถตีความได้อย่างเที่ยงตรง ไม่) bias) นอกจากนี้คณะผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์การนาเสนอตัวชี้วัด ที่
เน้นข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์
2.ร้อยละของขยะมูลฝอยที่กาจัดถูกต้องหรือนาไปใช้ประโยชน์
คาอธิบ าย ใช้ข้อมูล สัดส่ วนปริมาณขยะมูล ฝอยที่ กาจัดอย่างถูกหลั กวิช าการหรือนาไปใช้ประโยชน์ ต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ถ่วงน้าหนักด้วย อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวัน ที่จัดทาและเผยแพร่
โดยสานักจัดการกากและของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ในรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
ที่จัดทาขึ้นเป็นประจาทุกปี และสะท้อนผลกระทบจากปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึ้นตามระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร
หน่วยวัด : ร้อยละ
เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการหรือนาไปใช้
ประโยชน์ ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และถ่วงน้าหนักด้วย อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนต่อวัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 3.ร้อยละของจานวนวันที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คาอธิบาย“ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI)” คานวณโดยใช้สารมลพิษทางอากาศ 5 ชนิด
ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3)
และฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เพื่อบ่งบอกระดับคุณภาพอากาศ หาก AQI เกิน 100
หมายถึง มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีการตรวจวัดโดย
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัต โนมัติของกรมควบคุมมลพิษ จานวน 62 สถานีใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ
จัดทาโดย สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
หน่วยวัด : ร้อยละ
เกณฑ์มาตรฐาน : กาหนดให้สัดส่วนจานวนวันที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24
ชั่วโมง) เป็นร้อยละ 100 ของจานวนทั้งหมดที่มีการตรวจวัด (รวมทุกสถานี)
วิธีคานวณ
100 – จานวนวันที่ดัชนีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน
จานวนสถานีตรวจวัด x จานวนวันในปีที่ศึกษา
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม –
4.มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อจานวนประชากร
หมายถึง ภัยธรรมชาติมีหลายประเภท อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น ในที่นี้
นาเสนอเฉพาะข้อมูลภัยพิบัติจากอุทกภัย ภัยแล้ง และ วาตภัย โดยใช้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อจานวน
ประชากรเป็นตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูลหลักที่ใช้ คือ เว็บไซต์ของ สศช. ที่ได้รวบรวมข้อมูลภัยพิบัติจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตั้งแต่ปี 2532-2539
หน่วยวัด บาทต่อคน
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่จาเป็นต้องใช้ค่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจกล่าวได้ว่า มูลค่าความเสียหายยิ่งต่ายิ่งดี
วิธีการคานวณ
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม อธิบายวิธีการคานวณ เสนอให้มีตัวชี้วัด ความรับผิดชอบร่วมกันต่อประชากร หรือ
ประชากรที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยา และขอให้ทบทวนตัวชี้วัดของ UN ซึ่งจะมีสูตรคานวณโดย
วัดจากประชากรแสนคน และการกาหนดค่าเกณฑ์มาตรฐาน
5. ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน (เป็นตัวชี้วัดเสริม)
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม –
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ระบบนิเวศสมดุล
6. ปริมาณสัตว์น้าเศรษฐกิจที่จับได้ในอ่าวไทยต่อชั่วโมง
คาอธิบาย ใช้ข้อมูล “ปริมาณการจับสัตว์น้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล” โดย
ใช้เฉพาะข้อมูล ของปลาหน้าดินที่จั บได้ในอ่าวไทย ข้อมูลดังกล่าวมีการเผยแพร่ในรายงานประจาปีของ
สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของสานักฯ
สาหรับข้อมูลปี 2553 เป็นต้นมา โดย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปลาหน้าดิน สามารถสะท้อนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่ง หากทรัพยากรทางทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะสามารถ
สะท้อนระดับความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยส่วนหนึ่ง
หน่วยวัด กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน ใช้ปริมาณสัตว์น้าเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหน้าดิน) ที่จับได้ในอ่าวไทยต่อชั่วโมงเท่ากับ 10
กิโลกรัมต่อชั่วโมง เป็นเกณฑ์มาตรฐาน (คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ)
วิธีคานวณ
ปริมาณปลาหน้าดินที่จับได้ในอ่าวไทย x100
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 7. ร้อยละของพื้นที่ปุาอนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ
โดย ใช้ข้อมูล “พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและนันทนาการ จาแนกตามประเภทของพื้นที่” จัดทาโดย
สานักจั ดการที่ดินปุาไม้ กรมปุาไม้ พื้นที่ปุาอนุรักษ์เป็นพื้นที่รวมของ (1) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ (2) วน
อุทยาน (3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และ (4) เขตห้ามล่าสัตว์ปุา แต่ไม่นับรวมพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวน
รุกขชาติ
หน่วยวัด ร้อยละ
เกณฑ์มาตรฐาน เปูาหมายพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ เป็นค่าเกณฑ์มาตรฐานในการคิดดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขฯ
พื้นที่และจานวนที่เพิ่มขึ้นของปุาชุมชน เป็นอีกหนึ่งดัชนีตัวหลักในองค์ประกอบย่อย “ความเป็นธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม”
ดัชนีปุาภาพรวมในประเทศ ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตั้งเปูาหมายไว้ว่า Forest cover จะต้องมีถึงร้อย
ละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ควรตั้งเป็นอีกหนึ่งดัชนีด้วย (ดัชนีเสริม)
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม –
8. ร้อยละของพื้นที่ปุาต่อพื้นที่ประเทศ
พื้นที่ปุาไม้ (ร้อยละ)
ไม่เสนอเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเสริม แต่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตั้งเปูาหมาย สัดส่วนพื้นที่
ปุาเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
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วิธีคานวณ

พื้นที่ปุา
พื้นที่ประเทศ )513,115 ตร
(.กม.× 100
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม เป็นตัวชี้วัดเสริมเนื่องจากข้อมูลไม่ครบทุกปี แต่หากมีการเก็บข้อมูลครบควรนามา
เป็นตัวชี้วัดหลัก
9.พื้นที่ปุาชายเลนและแนวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม เป็นตัวชี้วัดเสริม เนื่องจากไม่มีข้อมูลสถิติที่เก็บทุกปี ข้อมูลที่พบเก็บทุก 5 ปี หากจะ
วัดเรื่องการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถูกกัดเซาะ หรือวัดระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังแนวกันคลื่น
เช่น พื้นที่ดินงอก จะสะท้อนค่าตัวชี้วัดได้ในอนาคต
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า รายงานสถานการณ์การกัดเซาะ มีข้อมูลจัดเก็บทุกปี
10 จานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ทีถ่ ูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์
ข้อมูลไม่มีการจัดเก็บทุกปี เป็นตัวชี้วัดเสริม
องค์ประกอบย่อยที่ 3 เศรษฐกิจสีเขียว
11. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
หน่วยวัด ร้อยละของพันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน ใช้ค่า เปู าหมายที่ก าหนดในยุท ธศาสตร์ก ารปรับ โครงสร้า งทางเศรษฐกิ จฯ ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งกาหนดเปูาหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก จากร้อยละ 12.94 เป็น ร้อยละ 17.34 ภายในปี 2564 ทั้งนี้ ค่าเปูาหมายใน
อนาคต ควรใช้ค่าเปูาหมายร้อยละ 25 ที่ระบุในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน
10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) ของกระทรวงพลังงาน
วิธีคานวณ
ผลรวมการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภท
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
× 100
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม ให้ปรับเกณฑ์มาตรฐานจาก ค่าเปูาหมายร้อยละ ที่ระบุในแผนพลังงานทดแทน 25
17.34 ร้อยละ เป็น และพลังงานทางเลือก
12.สัดส่วนพื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน
หน่วยวัด ร้อยละ
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้ค่าเปูาหมายสัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.3 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นค่าที่แปลงจากเปูาหมาย “พื้นที่การผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 ต่อปี” ที่ระบุไว้ในร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 (โดยใช้
ปี 2556 เป็นปีฐาน)
วิธีคานวณ
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
× 100
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม ปรับคาว่าสัดส่วน เป็น ร้อยละของพื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืนต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด
(เกษตรอินทรีย์) ให้ถามข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่าพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย
พื้นที่อะไรบ้าง มีการนับ ซ้าหรื อไม่ อธิบายความชัดเจน ของการใช้ปี 2556 เป็นปีฐาน และค่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ระบุร้อยละ 0.3
13.สัดส่วนปริมาณการนาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรต่อพื้นที่การเกษตร
ใช้ข้อมูลสถิติจาก สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2558) ได้แก่ 1) ข้อมูลปริมาณนาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ สารกาจัดวัชพืช (Herbicide) สาร
กาจัดแมลง (Insecticide) สารปูองกันและกาจัดโรคพืช (Fungicide) และอื่นๆ* โดยแปลงหน่วยจากตันเป็น
กิโลกรัม 2) ข้อมูลพื้นที่การเกษตรทั้งหมดได้จากข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรายจังหวัด ปี พ.ศ.
2545 – 2559
หน่วยวัด กิโลกรัมต่อไร่
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้ค่าเฉลี่ยสัดส่วนปริมาณการนาเข้าสารกาจัดศัตรูพืชต่อพื้นที่การเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) อยู่ที่ 0.47 กิโลกรัมต่อไร่เป็นค่าเกณฑ์มาตรฐาน
วิธีคานวณ
ค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปริมาณการนาเข้าสารกาจัดศัตรูพืช
× 100
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม ทบทวนข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องข้อมูลการนาเข้าวัตถุอันตราย
มาเพื่อใช้ทางการเกษตรโดยตรง หรือเพื่อทางการค้า เป็นตัวกลางผ่านไปยังที่อื่น
14.สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
ที่มา ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษได้มีการจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเป็นประจาทุกปี
และเผยแพร่ในรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย และ สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี รวบรวมโดย หน่วย
ข้อสนเทศวัตถุอัน ตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิ ศด้านการจัดการสิ่ งแวดล้ อมและของเสี ย
อันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีคานวณ
จานวนครั้งของการเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 15.จานวนสถานประกอบที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ตัวชี้วัดเสริม)
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม ทบทวนข้อมูลจานวนสถานประกอบการสีเขียว ทั้งหมด ทั้งนี้จากการสารวจข้อมูล
พบว่าประสบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล อาทิ การเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ สัดส่วนอุตสาหกรรมสี
เขียวกับอุตสาหกรรมทั้งหมด
16.การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดเสริม เนื่องจากอายุโครงการน้อย
การเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่องทุกปี
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นองค์ประกอบที่มุ่นเน้นการวัดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร การลดความขัดแย้งด้านทรัพยากร
จะย้ ายองค์ป ระกอบไปอยู่ องค์ป ระกอบหลัก การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้าทางสั งคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้
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17. การเพิ่มขึ้นของพื้นที่และจานวนปุาชุมชน
18.จานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
19.คดีการกระทาผิดด้านสัตว์ปุา
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. นางสาวบุณญาดา มะคาไก่
กรมปุาไม้ สานักบริหารกลาง
3. นางสาวสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
กรมปุาไม้ สานักบริหารกลาง
4. นางสาวกชกร วิสุทธิวสุธาร
มูลนิธิมั่นพัฒนา
5. ดร.นริสรา เมืองสว่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. นางสาวน้าทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. นางสาววันวิสาข์ คุณยศยิ่ง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
9. นางสาวภาวินี พวงงาม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ
11. นางสาวอังคณา แย้มอุบล
สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ
12. นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
13. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
14. นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
15. นางสาวสุพรรณิการ์ เติมมี
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
16. นายเอกชัย ปิ่นแก้ว
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
17. นางศิริเนตร กล้าหาญ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
18. นางสาวปณิตา ปิยะพุทธิชัย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
19. นายสุวิทย์ ศิริไท
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
20. นางชุลีพร บุณยมาลิก
ผู้อานวยการสานักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21.นางสาววีณา เตชะพนาดร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
22.นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
23.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
24.นางสาวพรรณภา พูลมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
25.น.ส.อมราวรรณ ทิวถนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
26.น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
27.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะที่ปรึกษา
28.ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
29.ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์
รองผู้อานวยการศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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30.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
31.ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
32.คุณธีรดา ศุภะพงษ์
33.นายอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกุล
34.คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร์
35.คุณสกุลวลัย อู่เงิน
36.คุณธเนศวร อินทโสตถิ

ผู้อานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
SDG Move ม.ธรรมศาสตร์
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
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8. สรุปการประชุมกลุ่มเฉพาะองค์ประกอบหลัก “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส
1. กล่าวเปิดและนาเสนอภาพรวมโครงการ กล่าวเปิดโดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว หัวหน้าโครงการ
ศ.สุริชัย หวันแก้ว เป็นประธานในการประชุม และกล่าวเปิดประชุมมีใจความโดยสรุป ถึงโครงการ
การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมื อในการติดตาม
ประเมินผลจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยสอดรับกับ
สภาวการณ์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ ด้ า นการพั ฒ นาในระดั บประเทศและระหว่ า งประเทศ ทั้ ง นี้
การศึกษาดังกล่าวประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสังคม
ประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าล ซึ่ ง การประชุ ม วั น นี้ เป็ น การน าเสนอผลการปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ด้ า นสั ง คม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
การนาเสนอภาพรวมโครงการ โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานโครงการและนักวิจัย
ดร.บัณฑูร ได้นาเสนอการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ซึ่งมีคณะทางานซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติมาร่วมทาการศึกษา โดยผลการปรับปรุงในเบื้องต้นได้มีการปรับปรุง คือ นิยาม
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จากเดิม คือ สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กันได้
ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
นิยามใหม่ สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปัญญา เป็น
ผลที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นองค์รวม โดยมีความสัมพัน ธ์กันบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล นาไปสู่การพัฒนา
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน
การปรับปรุงองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบหลัก จากเดิม คือ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัว
อบอุ่น 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 6)
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
เป็ น 5 องค์ป ระกอบหลั ก คื อ 1) การมี สุ ข ภาวะ 2) สั ง คมประชาธิป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บาล 3)
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เปลี่ยนชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 4) เศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็ นธรรม 5) การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่ที่
เพิ่มเติมมา
2. การนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
นาเสนอโดย คุณธีรดา ศุภะพงษ์ ดาเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
คุณธีรดา นาเสนอผลการปรับปรุงตัวชี้วัด “สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล” ได้มีการปรับปรุง
ทั้งในส่วนของนิยาม และองค์ประกอบย่อย ดังนี้
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นิยาม จากเดิม คนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ มีความสัมพันธ์ต่อกันบนพื้นฐานของความยุติธรรม
ยอมรับ เคารพและปฎิบัติต่อผู้อื่นโดยคานึงถึงความเท่าเทียมกันและร่วมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐ
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส คุ้มค่า และเป็นธรรม นาไปสู่สังคมสมานฉันท์ มีสันติสุขอย่างยั่งยืน
สามารถอยู่ร่วมกับนานาอารยะประเทศได้อย่างเป็นมิตร ปรับปรุงเป็น
นิยามใหม่ สังคมที่สมาชิกเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนาและอัตลักษณ์ ยึดหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค มี
ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในกติกาของการอยู่ร่วมกัน และสถาบันหลักทางการเมืองที่บริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
องค์ประกอบย่อยเดิม ประกอบด้วย 1) การมีจิตสานึกประชาธิปไตย 2)สังคมที่มีธรรมาภิบาล 3)
ความสมานฉันท์ทางสังคม
องค์ประกอบย่อยที่เสนอใหม่ ได้แก่ 1) ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ 2) นิติธรรมและธรรมาภิบาล 3)
การกระจายอานาจ และ 4) การปูองกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง
การนาเสนอและหารือกับผู้เข้าร่วมประชุมโดยประเด็นดังนี้
องค์ประกอบย่อย 1 : ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ภาพรวมชื่อองค์ประกอบหลัก สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ประเด็นสาคัญคือการมีธรรมาภิ
บาล เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด ส่วนใหญ่ใช้ชี้วัดจากผู้ไม่มีอานาจ ซึ่งในสังคมควรเรียกร้องจากผู้มีอานาจภาครัฐ
และเอกชน เช่น service delivery รัฐใช้งบจ่ายทาเพื่อสาธารณะอย่างไรในการเอื้อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
เพื่อให้เป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส ทาให้เกิดความเข้มแข็งทางประชาธิปไตย
การจัดทาตัวชี้วัด ถือเป็นเรื่องยากในบริบทสังคมไทย โดยตัวชี้วัดที่ดีควรจะประเมินผลลัพธ์เชิง
กระบวนการและประสิ ทธิ ภ าพ ต้ องชัด เจนในนิ ยาม ว่ า ต้อ งการประเมิน ผล วั ดอะไร วิ ธี การวั ด การ
กาหนดค่าเปูาหมาย สาเร็จล้มเหลว ความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นเรื่องยาก ในกรณี ไม่มีการเก็บ
ข้อมูล ตัวอย่างจาก กพร. ทาตัวชี้วัด ไม่มีข้อมูล แก้ไข คือสร้างฐานข้อมูล
การกาหนดค่าเปูาหมาย ควรยึดโยงกับการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี หลักการหา
ข้อมูลพื้นฐาน หากเทรนด์ขึ้น จะใช้ค่าที่สูงของปีสุดท้าย หาก ข้อมูลผันผวนจะใช้การหาค่าเฉลี่ย
การทาตัวชี้วัดควรวัดได้จริง มีความเป็นรูปธรรม มีค่าเปูาหมายชัดเจน มีข้อมูลพอสมควร เช่น ผู้มี
จานวนเลือกตั้งไม่เกินร้อยละ 50 อาจปรับค่าเปูาหมายเป็นร้อยละ 55 โดยเมื่อตั้งค่าเปูาหมายชัดเจน จะมี
ผลให้ผู้กาหนดนโยบายสามารถกาหนดนโยบายและพยายามจัดทาให้ได้ตามเปูาหมาย ซึ่งถือเป็นความท้าย
ทาย
ตัวชี้วัดใหม่ ที่ยังไม่คงที่ ต้องทาความเข้าใจแนวคิดและวิธีพัฒนา เช่น การนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ จาเป็นต้องทาความเข้าใจ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่า
มี ที่ ม าจากทฤษฎี ใ หม่ และยั ง พบว่ า การน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยั ง ปรากฎรายละเอี ย ดน้ อ ยใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ยังต้องทาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถทาตัวชี้วัดได้ตาม
เปูาหมาย
ประเด็นการวัดประชาธิปโตยที่มีคุณภาพและเลือกตั้ง ที่นาประเด็นการทุจริตมาทาเป็นตัวชี้วัด เห็น
ว่าการทุจริตไม่เป็นตัวแทนที่ดี แต่ควรเอาเรื่องคุณภาพคนที่มีส่วนร่วมในการเมืองเป็นเรื่องหลัก และสามารถ
สะท้อนในตัวชี้วัด
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ประเด็น การวัดคุณภาพทางการเมือ ง อยู่ที่ความเข้าใจนโยบาย โดยมองว่าการเลื อกตั้งส าคั ญ
อย่างไร ไม่ใช่จานวนคนที่มาเลือกตั้ง หากพบปัญหาข้อมู ลไม่มี เสนอว่าให้จัดทาเป็นข้อเสนอให้มีการสารวจ
ข้อมูล
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ เน้นความเข้าใจของคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิ และ
พิจารณาการเมืองท้องถิ่นให้เข้ามาเสริมกับการเมืองระดับชาติ การยอมรับ สัดส่วนนักการเมืองที่เข้ามา เท
รนด์ เป็นอย่างไร นักการเมือง เก่า กับใหม่
ขาดประเด็นเรื่องการถอดถอน
ประเด็นชี้วัด 1.1 การเลือกตั้งในระดับชาติเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเลือกตั้งในระดับชาติเป็นที่ยอมรับของประชาชน วัดอย่างไร เพราะมีความเป็นนามธรรมมาก
เช่น free and fair แต่ไม่ได้กล่าวถึงความพอใจ และมีการพูดเรื่องความถี่ที่ต้องเลือกตั้งสม่าเสมอ ตัวชี้วัด
หลักควรเป็นอะไร ทั้งนี้ประเด็นที่สาคัญ ต้องนับคนที่แสดงความไม่เห็นด้วย เพื่อเป็นรัฐอยู่ภายใต้กติกา
ประชาธิปไตย
1)ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อเทียบกับจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
-การเก็บเฉพาะในปีที่มีการเลือกตั้ง อาจดูใน โพล เช่น การยอมรับรัฐบาล เพื่อนามาใช้ประกอบทา
ตัวชี้วัด
-จานวนผู้มาใช้สิทธิ์ อาจไม่สะท้อน เสนอตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนนักการเมืองรุ่นใหม่เทียบกับ
นักการเมืองรุ่นเก่า
2)ร้อยละของบัตรเลือกตั้งที่มีการกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน เมื่อเทียบกับจานวนผู้ที่มาใช้สิทธิ
ตัวชี้วัดเสริม จานวนคดีที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงระหว่างช่วงการรณรงค์หาเสียงและในวันที่จัดการ
เลือกตั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เสนอเก็บข้อมูล การ vote no กับสัดส่วนการทาบัตรเสีย เพื่อสะท้อนความตั้งใจว่าตั้งใจทาบัตร
เสียจริง หรือเพราะความไม่รู้ ความเข้าใจของคนที่ลงคะแนน
จานวนผู้กาบัตรในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนแก่นแท้เรื่องการยอมรับ
ของประชาชน
ประเด็นชี้วัด 1.2 การเลือกตั้งระดับชาติที่โปร่งใส เป็นธรรม
3) จานวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: จานวน เรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต ควรเป็นจานวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณา
4) จานวนใบแดง หรือ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 5) จานวนคดีในศาลที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: จานวน คดีในศาลที่เข้าสูการพิจารณา อาจมีปัญหาใช้เวลานาน ในการพิจารณา
อาจใช้การกลั่นกรองระดับหนึ่งก่อนถึงศาล
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ประเด็นชี้วัด 1.3 ความเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลายในสถาบันทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
การเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วม คาถามการใช้สัดส่วนอาจไม่ครอบคลุมคนที่เข้าไม่ถึงการเลือกตั้ง
อย่างครบถ้วน เช่น คนยากจน เสนอตัวชี้วัด ที่สะท้อนการเท่าเทียมเรื่องการเข้าถึง ทั้งนี้ ต้องมี ข้อมูลตัวเลข
โดยเสนอให้เอาข้อมูลเท่าที่มีอยู่ มาพิจารณาจะวัดกลไกที่มีความเข้มแข็งอย่างไร
ความเป็นตัวแทน เสนอ การเปรียบเทียบคะแนน เช่น ผู้หญิง ชาติพันธุ์ อาจเทียบกับสัดส่วนผู้มา
สมัครจริง ไม่ต้องสะท้อนทั้งประเทศ
6) ร้อยละของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้หญิง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ประเด็นตัวแทน การเป็นตัวแทนแยกหญิง เพิ่มขึ้น ทั้งหมดจะทาเป็น
composite index อย่างไร
จานวน สมาชิกรัฐสภาที่เป็นหญิง พบว่าผู้หญิง ที่เข้าไปยาก เพราะระบบ primary vote อาจไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เพราะโอกาสมีสาหรับผู้หญิงน้อย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: เสนอตัวชี้วัด gender แต่ละกระทรวง
7) สัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่จาแนกตามอายุ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: การจาแนกตามอายุ ทาได้ยาก เพราะธรรมชาตินักการเมืองเมื่อเข้ามาเป็นแล้ว
จะอยู่ตลอด
8) สัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่จาแนกตามอาชีพ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: 9) สัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่จาแนกตามศาสนา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: จาแนกตามศาสนา จะวัดยาก เนื่องจากเป็น secular state เสนอให้พิจารณา
เป็นมองเป็นตัวแทน เช่น มุสลิมร้อยละ 3 มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออาจพิจารณานาออก
เนื่องจากการจาแนกตามศาสนาไม่สะท้อน
10) สัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่จาแนกตามความบกพร่องทางร่างกาย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ประเด็นชี้วัด 1.4 ความเชื่อมั่นในการบริหารงานภาครัฐ
11) คะแนนจากการสารวจเรื่องความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล (Functioning of Government)
ใน Democracy Index ที่จัดทาโดย The Economist Intelligence Unit (EIU)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ให้ระวังการใช้ index EIU เนื่องจากเป็นข้อมูลจากต่างประเทศและมีการ
จัดเก็บอย่างไร
12) จานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: คดีศาลปกครองลดลงวัดได้อย่างไร สะท้อนหรือไม่ อาจพิจารณาจากข้อมูล
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
13) จานวนเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: จานวนเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ลดลงอาจไม่สะท้อน
เพราะบางครั้งมีกลุ่มชุมนุมประท้วงก็ไม่ได้มีการระบุข้อมูล อาจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์ดารงธรรม และ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของ กพร.
ประเด็นชี้วัด 1.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะและนิติบัญญัติ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายทาได้อย่างไร ทั้งนี้หากวัดจานวนครั้งมากกว่าการ
response จะวิเคราะห์ได้ยาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน จากกรณีที่รัฐเรียกไปปรับทัศนคิต การจากัดสิทธิ จะนาไปใช้เป็น
ตัวชี้วัดได้หรือไม่
14) ร้อยละของร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ต่อจานวนกฎหมายที่ผ่าน และมี
การประกาศใช้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: 15) สัดส่วนของจานวนครั้งของการจัดประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ตามแนวทางปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ต่อจานวนร่างพระราชบัญญัติ
รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: เสนอจานวนหน่วยงานภาครัฐที่ตอบรับข้อเสนอของประชาชน จะสะท้อนการ
มีส่วนร่วมได้มากกว่า
ประเด็นชี้วัด 1.6 ความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองและความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
เรื่อง ความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองและความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ไม่
สะท้อนความเข้มแข็งภาคการเมือง ต้องกาหนดเปูาหมายที่ชัดเจน
ต้องการให้พิจารณาตัวชี้วัดที่สะท้อนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพราะมีข้อสังเกตว่าประเด็นใดที่เป็น
นโยบายสาธารณะจริง และสะท้อนการเข้าถึงการมีส่วนร่วม ที่จะไปจากัดคนที่เข้าถึง จะหลุดตั้งแต่ต้น
ตัวชี้วัดเสริม ในประเด็นชี้วัด มีความเกี่ยวข้องน้อยมาก
16) จานวนเรื่องที่ประชาชนตั้งข้อเรียกร้องในประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณะผ่าน change.org รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: 17) จานวนเรื่องที่มีการขอข้อมูลผ่านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: 18) ร้อยละของจานวนร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 77 เกิน 100 ความเห็น เมื่อเทียบกับจานวนร่างพระราชบัญญัติที่มีการเสนอให้พิจารณาในรัฐสภา
รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: การยกร่างกฎหมายพบว่าทาได้ยาก อีกทั้งอธิบายเหตุผลของการวัดและใช้
เกณฑ์ที่ 100 ความเห็น ทาไมไม่ใช้ตัวเลขอื่น เช่น 200
19) จานวนการยื่นใช้สิทธิการชุมนุมสาธารณะ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
องค์ประกอบย่อย 2 : นิติธรรมและธรรมาภิบาล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
เสนอปรับชื่อองค์ประกอบ โดยให้ธรรมภิบาล อยู่ก่อนคาว่านิติธรรม ทั้งการเรียงลาดับหัวข้อ
ประเด็นชี้วัด ควรเรียงตามลาดับก่อนหลัง โดยมองว่าธรรมภิบาลมีความโปร่งใส จะอยู่ก่อนจากนั้น เชื่อมโยง
ด้วยการใช้อานาจ ตามด้วยการทุจริต คอรัปชั่น
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ท้องถิ่น ควรนามาอยู่เรื่องการกระจายอานาจ
การเมืองภาคประชาชน ควรนามาใช้พิจารณาร่วมด้วย
ประเด็นชี้วัด 2.1 การจากัดอานาจของรัฐบาล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: พิจารณาการปรับชื่อประเด็น การจากัดอานาจของรัฐบาล และในรายละเอียด
ขาดเรื่องบทบาทของสื่อ และเอกชน ควรพิจารณาเพิ่มเติมบทบาทสื่อ และ think tank
20) จานวนเรื่องร้องเรียนที่กรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ การเลือก
ปฏิบัติจากการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
21) จานวนคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดต่อการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาโดยศาลปกครอง
ประเด็นชี้วัด 2.2 การปลอดคอร์รัปชั่น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ปรับการใช้คาว่า ปลอดคอร์รัปชั่น เป็นคาอื่น
การสารวจคอรัปชั่น ของแต่ละประเทศจะวัดยาก เข่น ฐานเงินเดือนของ รัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์
ต่างกัน ดังนั้นระดับการทุจริตต่างกัน
22) คะแนนจากการสารวจ Corruption Perception Index (CPI) รายปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ข้อมูลมาจากแหล่งใด จากต่างประเทศหรือไม่ ไม่ควรพิจารณาเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลง
CPI มีข้อสังเกต ตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย อยากให้ไปดูลาดับของไทย
หาแหล่งข้อมูล ด้าน transparency international จากต่างประเทศ นอกเหนือจาก CPI
23) จานวนเรื่องที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) รับว่าคดีมีมูล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
24) จานวนเรื่องที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปท.) รับว่าคดีมีมูล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ประเด็นชี้วัด 2.3 ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ข้อสังเกต การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีตัวชี้วัดใดที่สะท้อน ทั้งนี้มีประเด็นความเหลื่อมล้าทาง
สังคมที่ควรพิจาครณาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การใช้กระบวนยุติธรรมทางเลือก กระทรวงยุติธรรมมีความพยายามตั้งศาลยุติธรรมจังหวัดในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในพื้นที่ มีระบบการแบ่งเขตข้อพิพาทและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการ
กทจ. อาจให้เป็นแหล่งข้อมูลได้
มีข้อมูลที่จัดทา ได้แก่ การวัด IPA การวัดระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
25) คะแนนผลการสารวจการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของ Global Open Data Index
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
26) จานวนโครงการก่อสร้างที่เข้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (COST) สัดส่วนต่อจานวน
โครงการที่ไม่ได้เข้าโครงการต่อปี
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27) จานวนข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ที่มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝุาย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ข้อ 26 และ 27 อาจพิจารณาตัวชี้วัดใดควรมาก่อน หลัง ด้านข้อมูลพบว่ามี
ตัวเลขบริษัทที่มีธรรมาภิบาลซึ่งสามารถขอได้ที่ ปปช. รวมทั้ง ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ ควร
เพิ่มเอกชนเนื่องจากมี entire corruption อาจพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัด
ประเด็นชี้วัด 2.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
เพิ่มเติม ความเท่าเทียมในประเด็นชี้วัด
28) ร้อยละของจานวนคดีที่มีการตัดสินว่าผิดจริงต่อจานวนเรื่องที่มีการสั่งฟูองศาล
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: คดีมีทั้งแพ่ง อาญา ปกครอง พิจารณาเพิ่มคดีอาญาที่มีการส่งฟูองศาล และ
เปลี่ยนจากเพิ่มขึ้น เป็น ลดลง
29) ร้อยละของจานวนคดีที่ศาลฎีกาพิจารณาเสร็จ เมื่อเทียบกับจานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลฏีกาในแต่ละปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: เพิ่มศาลปกครองสูงสุด และอธิบายสาเหตุใดที่ตัวชี้วัดเป็นศาลฎีกา ทั้งนี้
นักวิจัยชี้แจงว่าเพื่อดูจานวนคดีที่สิ้นสุด
เสนอเรื่ อ ง ระยะเวลาการพิ จ ารณา สามารถสะท้ อ นการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ เ ป็ น ประเด็ น ที่
ประชาชนให้ความสาคัญเรื่องผลสัมฤทธิ์เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม
30) ร้อยละของจานวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เมื่อเทียบกับจานวนเรื่องที่ผ่านเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือ รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ควรปรับเป็นตัวชี้วัดเสริม โดยนาคู่ความคดีมาเป็นตัวชี้วัดหลัก เช่น
สัดส่วนผู้แจ้งความร้องทุกข์เทียบสถิติร้องทุกข์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อดูว่ากระบวนการยุติธรรมให้
ความเสมอภาค ดูประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
31) ร้อยละของจานวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เมื่อเทียบกับจานวนเรื่องที่ผ่านเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือ รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: อาจเพิ่มเติมในเรื่องค่าใช้จ่ายของคู่ความ และพิจารณาตัวชี้วัดเสริม สัดส่วนผู้
ที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน ต่อสถิติอาชญากรรมทั้งหมด ซึ่งจะสะท้อนความเชื่อมั่นในกระบวน
ยุติธรรม (สานักงานสถิติอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล)
ประเด็นชี้วัด 2.5 การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
32) ร้อยละของจานวนกรณีพิพาทที่สามารถหาข้อยุติได้โดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เมื่อเทียบกับจานวน
เรื่องที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนดาเนินการในกระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งหมด รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
33) ร้อยละของจานวนคดีอาญาที่มีการประนอมข้อพิพาทผ่านกระบวนการทางานของศูนย์คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพในคดีอาญา เมื่อเทียบกับจานวนคดีอาญาทั้งหมด รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
องค์ประกอบย่อย 3 : การกระจายอานาจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
การวัดความอยู่สุขของคน วัดไม่ได้ สิทธิในการเป็น freeman วัดอย่างไร ซึ่งต้องวัดเรื่องสิทธิ
มนุษยชน เพิ่มการเป็นปัจเจก สิทธิมนุษยชน การเป็นสุขเป็นตัวตน เป็นเมือง เป็นประเทศ
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ดัชนีวัดหลัก ต้องชัดเจน ส่วนดัชนีเสริมที่มีเทรนด์ มาสนับสนุน ซึ่งต่อไปทาใหม่ จะต้องมีข้อมูลใน
อนาคต
คอรัปชั่น มาไว้ท้องถิ่น จะคลุมเครือ เพราะหากมีการกระทาความผิดจะอยู่ในขั้นตอนที่กฎหมาย
กลาง จัดการ แต่ไม่ใช่ กฎหมายท้องถิ่น ดังนั้นปรับเรื่อง คอรัปชั่นท้องถิ่น ย้ายไปอยู่เรื่องการปลอดคอรัปชั่น
เพื่อไม่ให้คลุมเครือ แต่หากเลือกว่าจะอยู่ที่ไหนต้องอธิบายให้ชัดเจนถึงเหตุผลในแต่ละตัวชี้วัด
อยากให้พิจารณาโครงการที่ประชาชนเสนอ มากกว่าของภาครัฐที่เสนอ เพื่อให้สะท้อนการมีส่วน
ร่วมและการกระจายอานาจ
ประเด็นชี้วัด 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรากฎหมายภายในท้องถิ่นของ
ตนเอง
34) จานวนร้อยละของการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในพื้นที่ เมื่อเทียบกับ
จานวนโครงการ รายปี
ข้อสังเกต ภาครัฐมีโครงการและจัดเวทีรับฟังที่หาข้อมูลได้ แต่ควรพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น
จานวนโครงการที่เป็นของประชาชนเสนออยากทา เพื่อสะท้อนเรื่องการกระจายอานาจ
35 จานวนข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติที่มาจากการใช้สิทธิของประชาชนเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 254)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
36) การใช้สิทธิของประชาชนเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 254)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ประเด็นชี้วัด 3.2 การกระจายอานาจทางการคลังและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณในระดับ
ท้องถิ่น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ควรอธิบายถึงความชัดเจนของการวัดการกระจายอานาจเชิง
ประสิทธิภาพ
37) ร้อยละของจานวนงบประมาณที่มีการจัดสรรให้กับการบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อเทียบกับปีย้อนหลัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: งบประมาณแต่ละปีขึ้น ลงตามรายได้ที่รัฐเก็บได้ หากจะเทียบ ควรพิจารณา
ตัวชี้วัด สัดส่วนงบประมาณท้องถิ่นเทียบกับงบประมาณส่วนกลาง
38) ร้อยละของจานวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีได้เอง เมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีการ
จัดสรรให้กับการบริหารส่วนท้องถิ่น รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
39) ร้อยละของจานวนคดีทุจริตจากการบริหารท้องถิ่นที่มีการตัดสินว่าผิดจริง ต่อจานวนคดีที่เกิดจากการ
บริหารงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีการตัดสินว่าผิดจริง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ประเด็นชี้วัด 3.3 การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่โปร่งใส เป็นธรรม เอื้อให้มีความเป็นตัวแทนของภาคส่วน
ต่างๆ ที่หลากหลาย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40) จานวนคดีในศาลที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
41) จานวนร้อยละของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้หญิง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ภาคผนวก 1-55

องค์ประกอบย่อย 4 : การป้องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
หัวข้อต้องมีนิยาม และตัดคาว่า สังคม ออก และควรจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง โดยการ
เรียงลาดับหัวข้อ ปรับให้ชัดเจน ความรุนแรงทางการเมืองเทียบกับอะไร
สิทธิมนุษยชน เช่น ความสุขของคนกลุ่มหนึ่งอาจะไม่สะท้อนกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง จะชั่งน้าหนักของ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไร เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบปัญหาชายแดนภาคใต้ที่มักให้ความสาคัญ
กับไทยมุสลิม โดยลืมมองถึงไทยพุทธ ทาอย่างไรให้ครอบคลุมทั้งหมด
ประเด็นชี้วัด 4.1 เหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: 42) จานวนคดีที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
43) จานวนผู้เสียชีวิตภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของรัฐ ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทาง
การเมือง รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
44) จานวนผู้บาดเจ็บภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของรัฐในเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทาง
การเมือง รายปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
45) จานวนผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
46) จานวนผู้ต้องคดีที่มีเหตุมาจากชุมนุมทางการเมือง และความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
47) สถิติเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเหตุการณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
48) สถิติผู้ถูกบังคับให้สูญหายที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ประเด็นชี้วัด 4.2 เหตุการณ์รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
การมองมิติอยู่เย็นเป็นสุขกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจต้องทา perception index เพื่อดูว่าปัจจัยใดเพิ่มขึ้น ลดลง เช่น ความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ
กอรมน. อาจไม่ยอมรับข้อมูล เช่น จานวนเหตุการณ์ความรุนแรง จานวนผู้บาดเจ็บ จานวน
ผู้เสียชีวิต โดย กพร. ได้จัดทาและกอรมน. ยอมรับ คือ จานวนเหตุการณ์ความไม่สงบ กับจานวนหมู่บ้านที่
เกิดเหตุรุนแรง
ปัญหาความรุนแรงทางการเมือง ควรทาให้ชัดเจน scale down สิทธิมนุษยชน ย้ายไปอยู่เรื่องความรุนแรง
49) จานวนเหตุการณ์รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดจากการกระทาโดยกลุ่ม
ก่อความไม่สงบ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 เรื่องสิทธิเสรีภาพ วัดจาก
ประชาชนไม่ถูกกดดัน
50) สัดส่วนจานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ต่อจานวนประชากร
100,000 คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: การใช้สัดส่วนอาจไม่สามารถสะท้อนตัวชี้วัดได้ พิจารณาให้ใช้จานวนจริง
51) สัดส่วนจานวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ต่อจานวนประชากร
100,000 คน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: การใช้สัดส่วนอาจไม่สามารถสะท้อนตัวชี้วัดได้ พิจารณาให้ใช้จานวนจริง
52) จานวนงบประมาณที่ใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
53) จานวนผู้ต้องคดีความมั่นคงจากเหตุการณ์ใน จชต.
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
54) จานวนผู้ถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องขังจากคดีความมั่นคงจากเหตุการณ์ ใน จชต.
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
55) จานวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิใน จชต. ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
56) จานวนเรื่องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการใช้สื่อสังคม,
การเลือกปฏิบัติทางอัตลักษณ์ และการค้ามนุษย์
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ประเด็นชี้วัด 4.3 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ให้นิยามสิทธิทางการเมือง การมีเสรีภาพการแสดงความเห็นทาง
การเมือง
57) สัดส่วนจานวนคดีที่มีการฟูองด้วย พรบ. คอมพิวเตอร์ในกระบวนการยุติธรรมและศาลตัดสินว่ามี
ความผิด
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
58) ร้อยละของระดับความไว้วางใจทางสังคม ใน World Values Survey
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
ประเด็นชี้วัด 4.4 การเคารพในความแตกต่างทางอัตลักษณ์และอุดมการณ์
59) จานวนร้อยละของการให้ความสาคัญกับการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพผู้อื่น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ:
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณัฐภาณุ นพคุณ
กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
2. ดร.ชานาญ จันทร์เรือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก
พรรคประชาธิปัตย์
5. นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร
สถาบันนโยบายศึกษา
6. นางสาวธนพร เดชฤทธิพิทักษ์
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ภาคผนวก 1-57

7. นายวรบุตร วภักดิ์เพชร
สานักงบประมาณ
8. นายณรงค์ บุญโญ
สานักงาน ก.พ.ร.
9. นายอนุสิทธิ์ พาวัฒนา
สานักงาน ก.พ.ร.
10.นางมุ่ยฟูา วัฒนศักดิ์
สานักงานสถิติแห่งชาติ
11.นางธัญสินี ทิมศรี
สานักงานสถิติแห่งชาติ
12.นายนิกร จานง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
13.นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
14.นายจักรี ทิณาเกิด
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
16.นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะที่ปรึกษา
17.ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้อานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
19.รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์
นักวิจัยด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
โครงการ Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
21.นายอรรถเศรษฐ์ จิรยธรรมานุกูล
ศูนย์บริการวิชาเศรษฐศาสตร์ SDG Move ม.ธรรมศาสตร์
22.คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
23.คุณสกุลวลัย อู่เงิน
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
24.คุณธเนศวร อินทโสตถิ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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9.สรุปประชุมกลุ่มย่อย (focus group) “องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม”
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.การนาเสนอภาพรวมโครงการ โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานโครงการและนักวิจัย
ดร.บัณฑูร นาเสนอการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ซึ่งมีคณะทางานซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติมาร่วมทาการศึกษา โดยผลการปรับปรุงในเบื้องต้นได้มีการปรับปรุง คือ นิยาม
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จากเดิม คือ สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กันได้
ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น นิยามใหม่ สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้าน
จิต กาย ปัญญา เป็น ผลที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นองค์รวม โดยมีความสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม หลักธรร
มาภิบาล นาไปสู่การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน
การปรับปรุงองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบหลัก จากเดิม คือ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอุ่น 3)
ชุมชนเข้มแข็ง 4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 6) เศรษฐกิจ
เข้มแข็งและเป็นธรรม เป็น 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การมีสุขภาวะ 2) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิ
บาล 3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เปลี่ยนชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 4) เศรษฐกิจ
เข้มแข็งและเป็นธรรม 5) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่
ที่เพิ่มเติมมา
2.การนาเสนอและรับฟังประเด็นข้อเสนอแนะ องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล และ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
องค์ประกอบย่อย การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี
1) ประเด็นชี้วัด โอกาสการมีงานทาที่เหมาะสม
1.1) อัตราการว่างงานและการจ้างงานต่าระดับ
- การทางานต่ากว่าระดับ ยังมีนิยามอื่นด้วย เช่น การทางานต่ากว่าวุฒิการศึกษา (ปัจจุบันมี
การศึกษาของ ม.มหิดล ในเรื่องการทางานต่ากว่าระดับการศึกษา) (สานักงานสถิติฯ) อย่างไรก็ดี การทางาน
ต่ากว่าระดับ (under-employment) ก็มิได้รวมกลุ่ม Self-employed หรือ ประเภทผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- “โอกาสการมีงานทา” อาจจะมิได้หมายความว่า “มีงานทา” บางคนเลือกไม่ทางาน หรือ กล่าว
อีกนัยหนึ่ง อุปสงค์และอุปทานไม่สอดรับกัน
- ในกรณีของการจ้างงานภาคเกษตรนั้น พบว่า หากเมื่อใดสภาวะการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ ก ารซบเซา กลุ่ ม แรงงานเหล่ า นี้ จ ะเคลื่ อ นย้ า ยไปท างานในภาคเกษตร (หรื อ กลั บ บ้ า นใน
ต่างจังหวัด) จึงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ “อัตราการจ้างงาน” ที่มีอัตราสูง (หรืออัตราการว่างงานที่ต่า) นั้น จะ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าวหรือไม่ และอย่างไร
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1.2) ดัชนีความต่างของค่าจ้างระหว่างเพศ
- ความแตกต่างด้านค่าจ้างดังข้อมูลที่นามาใช้นั้น เป็นการรวบรวมข้อมูลจากลูกจ้างที่มีสถานะเป็น
“ลูกจ้าง” เท่านั้น ไม่ได้รวม กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการ
- มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนิยามว่าดัชนีความต่างของค่าจ้างนั้น เป็นการวัดความแตกต่างของค่าจ้างใน
ระดับการศึกษาเดียวกันหรือไม่ หรือ อาชีพเดียวกันหรือไม่
- ปัจจุบัน พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจจะเป็น “มนุษย์เงินเดือน” นั้น หรือ กลุ่ม Start-up
ดังนั้น ดัชนีนี้จะเหมาะสมในการประเมินเรื่องการมีงานทาที่ดีหรือไม่
- การใช้ค่า Median ของค่าจ้าง อาจจะไม่เหมาะสม
- ความแตกต่างระหว่างรายได้อาจจะเป็นความแตกต่างระหว่าง สาขาการผลิตก็ได้ เช่น รายได้จาก
ภาคเกษตร และรายได้จากภาคอุตสหากรรม
- อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความซ้าซ้อนของความแตกต่างด้านค่าจ้างราย Sector กับ Gender
- ในกรณีเรื่อง wage นั้นอาจจะใช้ข้อมูล GDP Income Approach มาใช้ประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบก็ได้
2) ประเด็นชี้วัด การมีหลักประกันและความปลอดภัยในการทางาน
2.1) สัดส่วนแรงงานที่ได้รับสวัสดิการต่อจานวนผู้มีงานทา
- ข้อมูลดังกล่าวมาจากกลุ่มลูกจ้างเท่านั้น (formal sector) (สานักงานสถิติฯ) ซึ่งประกอบด้วบ
บุคคลทั่วไปที่จดแจ้งเข้าระบบประกันสังคม ลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชน
- นิยามและขอบเขตของ “สวัสดิการ” คืออะไร รวมการรักษาพยาบาลด้วยหรือไม่
2.2) สถิติอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการทางานต่อลูกจ้า 1,000 คน
- ข้อมูลของสานักงานสถติตฯมาจากกลุ่มลูกจ้างเท่านั้น
องค์ประกอบย่อย เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1) ประเด็นชี้วัด การพึ่งตนเองและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
1.1) ช่องว่างการออมและการลงทุนต่อ GDP
- Saving-Investment Gap นั้น โดยนาข้อมูลของดุลบัญชีเดินสะพัด (จัดทาโดย BOT) นั้น อาจจะ
มีปัญหา เกี่ยวกับองค์ประกอบย่อย เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาคเอกชนไม่ลงทุน (หรือการลงทุนเอกชน
ลดลง) จึงทาให้ Saving มีมูลค่าเกินกว่าความเป็นจริง ดัวยเหตุนี้ จึงต้องระมัดระวังเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน”
ในการทาดัชนี
1.2) หนี้ครัวเรือนต่อ GDP
1.3) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP
- ควรเพิ่มรายจ่ายด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านวิทยาศาสตร์ (สานักงานสถิติฯ)
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจจะไม่ใช่รายจ่ายเพื่อ Technology ที่แท้จริง เพราะเป็นรายจ่ายที่รวม
“ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนนักวิจัย” ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงเช่นกัน
- อาจจะใช้มูลค่าของการออก Licenses (สิทธิบัตร) ให้แก่ภาคธุรกิจในการประกอบกิจการ โดยมี
หน่วยงานที่เป็นผู้ออก Licenses คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย-มหิดล (ITD) รวมทั้ง
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการสร้าง brand ของผลิตภัณฑ์
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- การใช้ตัวชี้วัด R&D อาจจะทาให้มองข้ามผลกระทบในด้านอื่น เช่น citation และ patents ทีมี
การผลิตออกมามาก แต่ไม่ได้ถูกนาไปใช้งานเชิงพาณิชย์ (เปรียบเสมือนเป็น Loss ของการลงทุนพัฒนาวิจัย)
ดังนั้น จึงควรจะพิจารณาเฉพาะ Patents ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือที่ active
- นอกจากนี้ตัวชี้วัดอาจจะต้องเน้นเรือง Process หรือการข้ามผ่าน Thailand 4.0 จะต้องทา
อย่างไร
2) ประเด็นชี้วัด เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.1) อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริงต่อประชากร (GDP/head growth)
- การใช้อัตราเฉลี่ยการเติบโตของ GDP ต่อ ประชากร นั้น จะต้องคานึงด้วยว่า จะนามาใช้เพื่อ
ประเมินผลของการดาเนินงานของแผนฯ 12 ด้วย เพื่อประเมินว่าสุดท้ายของแผน 12 นั้น ประเทศพัฒนา
โดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น GDP growth 5% ต่อปี (เพื่อบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อให้มี
รายได้ประชาชาติ 12,000 USD) จึงอาจจะต้องพิจารณาตัวเลข 12,000 USD ซึ่งเป็นการคานวณ at Current Price ดังนั้น จึงไม่ควรคานวณนา Real GDP มาคานวณ เป็นper capita
2.2) ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (energy intensity: ktoe/1,000 ล้านบาท)
- ตัวชี้วัดนี้ ต้องมีคาอธิบายให้ชัดเจนว่าจะทาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้
อย่างไร
- อาจจะต้องเพิ่มตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
2.3) ตัวชี้วัดการทาธุรกิจของธนาคารโลก (WB Doing Business Indicator)
- มีตัวชี้วัดใดที่จะสะท้อนว่าการทาธุรกิจหรือการดาเนินธุรกิจนั้น เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจมหภาค
เข้มแข็ง
2.4) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลางต่อมูลค่าเพิ่มทั้งหมด
3) ประเด็นชี้วัด เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
3.1) หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
3.2) อัตราเงินเฟูอ
- เกณฑ์มาตรฐานของ BOT ใช้ core inflation สาหรับทา Inflation Targeting ดังนั้น อาจจะต้อง
ปรับเกณฑ์หรือข้อมูลในการทาตัวชี้วัด (หากข้อมูลเป็น Headline Inflation)
องค์ประกอบย่อย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
1) การกระจายรายได้และความมั่งคั่งที่เป็นธรรม
1.1) สัดส่วนคนจน
- ปัญหาสัดส่วนคนจนในปัจจุบันมีน้อยลง แต่ “สัดส่วนคนจน” เป็นตัวเลขประชาชนเข้าใจง่าย
เพราะเป็น absolute poverty
- ปัจจุบันมี “คนอยากจน” ประมาณ 14 ล้านคน – จะต้องระวังเรื่องตัวชี้วัด
1.2) สัดส่วนการถือครองรายได้ของประชากรร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ ประชากรร้อยละ 20 แรกที่
จนที่สุด
- Gini Coefficient เป็นค่าที่ประชาชนเข้าใจยาก (เพราะเป็น relative poverty) อย่างไรก็ดี
อาจจะปรับค่าเป็น 40% แรก ต่อ 40 % สุดท้าย อาจจะเหมาะสมกับปัจจุบัน (เพราะสัดส่วนคนจนน้อยลง)
1.3) สัดส่วนการถือครองที่ดินของประชากรร้อยละ 20 ที่มีที่ดินสูงที่สุด ต่อ ประชากรร้อยละ 20 แรกที่มี
ที่ดินน้อยที่สุด
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2) การลดความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่
2.1) สัดส่วนการถือ GDP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GDP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
- ความแตกต่างระหว่างพื้นที่โดย GPP per capita เพื่อวัด regional disparity นั้น อาจจะใช้เป็น
per area มากกว่า per capita เช่น จังหวัดในกลุ่ม EEC อาจจะมีปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ นอกจากนี้
ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งมีความแตกต่างกัน (ที่อาจจะมีผลต่อจานวน
ประชากรในพื้นที่)
- อาจจะเปลี่ยนเป็นสัดส่วน 40:40 หรือ 40:10 ได้หรือไม่
- จะเปลี่ยนเป็นการเสียภาษีของคนจน ต่อ การเสียภาษีของคนรวย ได้หรือไม่ - ปัจจุบันมีข้อเสนอ
ให้มีการปรับโครงสร้างระบบภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรม เช่น earmark tax, capital gain tax
ประเด็นอื่นๆ
(1) ตัวชี้วัดที่สะท้อน “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังไม่เห็น (อ้างถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความอยู่เย็นเป็นสุขฯ)
(2) อยากเห็นตัวชี้วัดใหม่ ที่สะท้อน “อยู่เย็นเป็นสุข” พร้อมๆ กับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เช่น โรคที่เกิด
จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม กติกาของ WEEE ที่เน้นกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งผลิต การสร้าง
มลพิษรอบโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
(3) บริบทการพัฒนาในอนาคต 5 ปี (เช่น หุ่นยนต์จะมาทางานแทนคน) อาจจะกระทบ “ความอยู่เย็นเป็น
สุข” ได้ และ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จะส่งผลกระทบต่อ “คน” อย่างไร
ดังนั้น ตัวชี้วัดเดิม อาจจะทาให้อยู่ใน “วังวงเดิม” ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนความอยู่เย็นเป็นสุขได้ บางประเด็น
อาจจะทาเป็น “ตัวชี้วัดเสริม” ก็ได้
(4) การพึ่งพาตนเอง อาจจะมองที่ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (value added) และ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงาน (labour productivity)
(5) ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อาจจะวัดที่ competitiveness ที่อาจจะใช้แทนค่าใช้จ่ายด้าน R&D ก็ได้
(6) ระดับปัจเจกชน จะได้รับผลกระทบจากภาพรวมหรือไม่
(7) ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาวะ เป็นอย่างไร
(8) จากประสบการณ์ของประเทศภูฏาน คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลอาจจะไม่สอดรับกับบริบทของสังคม
เช่น UN นาดัชนีของตนมาใช้กับภูฏาน อย่างไรก็ดี การทดสอบในระดับพื้นที่ ว่าประชาชนรู้สึก “พอเพียง”
และ “เป็นสุข” อย่างไร
(9) เพิ่มตัวชี้วัดด้านความมั่นคงของประชาชน คือ ตัวชี้วัดด้านประกันภัยหรือประกันชีวิต (เพิ่มความมั่นคงใน
ระดับปัจเจกชน ได้ระดับหนึ่ง) เช่น Insurance.../GDP ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 5.42% -- การประกันชีวิต
เปรียบเสมือนการออมอย่างหนึ่งเช่นกัน (คล้ายกองทุนการออมแห่งชาติ)
(10) การตีความ ควรจะสอดคล้องกับ Objective
(11) ดัชนีใดแปรผันหรือแปรผกผัน – อัตราใดจึงจะเหมาะสม
(12) ตัวชี้วัดควรเป็นผลงานของภาครัฐ
(13) ตัวชี้วัดอาจจะไม่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยเฉพาะปัจจัยการผลิต ที่เป็นเรื่องเทคโนโลยี เช่น
Airanb, GrabTaxi, Smart Farmer เป็นต้น หรือ การหาตัวชี้วัดมาวัดเกี่ยวกับ Digital Economy ควรจะ
เป็นอะไร
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(14) ในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ นั้น จะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างรายได้ของตนเอง โอกาสที่ประชาชนจะ
มีรายได้เพิ่มนั้น อาจต้องให้ภาครัฐมาสนับสนุน เช่น การฝึกอบรม โดยอาศัยเทคโนโลยี เป็นต้น
(15) ในอนาคต Future Economy ที่กาลังจะพัฒนาไป คือ Digital Economy, Creative Economy,
Agro-Economy, Bio-Economy
(16) ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง Internet อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้ เช่น โครงการของ AIT Net-to-Home
(17) กระทรวง Digital ก็ได้ลงทุนทาโครงการลงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ตะเข็บชายแดน
3. รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นางสาวพรมณี พุ่มอิ่ม
กลุ่มมาตรการและกลไก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2.นายฉันท์ชาย กาญจนลักษณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.นางสาวพรทิพย์ สังข์ทอง
กรมศุลกากร
4.นางสาววรวรรณ นาคบรรพต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.นางสินีนาถ บุญเนตร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
6.นางสาวสุจิตรา เกียรติสุทธากร สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.นางสาวพรประภา สินธุนาวา กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8.นายอนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
9.นายเฉลิมพล เกิดมณี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
10.ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
11.นายศุภกิจ สัตยารัฐ
สานักงานกากับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
12.นางสุรีรัตน์ กลึงวิรัช
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
13.นางสาวจุฑาทิพชูมณี วรรณดีกุลภัทร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14.นางจารุณี บริบาลบุรีภัณฑ์
สานักงานประกันสังคม
15.นางสาวจรสพรรณ เอกอธิคมกิจ
สานักงานประกันสังคม
16.นายนภดล ศรีพันธุ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17.นายหาญพล ทิพยมณฑา
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
18.นางสาววันวิสาข์ คูณยศยิ่ง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
19.นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
20.นางสาวพัชราวดี คารอด
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
21.นายอนุวัตร จุลินทร
สานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
22.นางบุญญารัศมิ์ บุญอาจ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
23.นางธวชินี พวงนาคพันธุ์
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
24.นางสาวศุภริน เจริญพานิช
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
25.นางอรวรรณ สุทธางกูร
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
26.นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
27.นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ
28.นายณัฐวุฒิ กรกาจายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
29.นางสาวพรรณนภา พูลมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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คณะที่ปรึกษา
30.ศ.สุริชัย หวันแก้ว
31.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
32.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
33.ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
34.คุณธีรดา ศุภะพงษ์
35.คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร์
36.คุณสกุลวลัย อู่เงิน

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (หัวหน้าโครงการ)
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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10.สรุปประชุมกลุ่มเฉพาะ องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะและ
องค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุม ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
1.การนาเสนอภาพรวมโครงการ โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ประสานโครงการและนักวิจัย
ดร.บัณฑูร ได้นาเสนอการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ซึ่งมีคณะทางานซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติมาร่วมทาการศึกษา โดยผลการปรับปรุงในเบื้องต้นได้มีการปรับปรุง คือ นิยาม
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จากเดิม คือ สภาวะที่คนมีคุณภาพชี วิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กันได้
ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
นิยามใหม่ สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปัญญา เป็น
ผลที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นองค์รวม โดยมีความสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิ บาล นาไปสู่การพัฒนา
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน
การปรับปรุงองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบหลัก จากเดิม คือ 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัว
อบอุ่น 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 6)
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
เป็ น 5 องค์ป ระกอบหลั ก คื อ 1) การมี สุ ข ภาวะ 2) สั ง คมประชาธิป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บาล 3)
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เปลี่ยนชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 4) เศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็ นธรรม 5) การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม ซึ่งเป็นองค์ป ระกอบใหม่ที่
เพิ่มเติมมา
2.การนาเสนอผลการศึกษา โดย ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี และคุณอนรรฆ พิทักษ์
ผู้ ศึก ษา ได้น าเสนอกรอบแนวคิ ดในการปรั บปรุงนิ ยาม ว่า ได้ ใช้ การกาหนดจากกรอบกาหนด
เปูาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งตัวชี้วัดสอดคล้องกับเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ตัวชี้วัดต้องสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายทางสังคมใหม่ๆ ในอนาคต
องค์ประกอบหลักด้านสุขภาวะ ได้มีการปรับปรุงนิยาม โดยมีแนวคิด การมีสุขภาวะ จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับสุขภาวะของมนุษย์ในทุกช่วงวัย เกี่ยวข้องทั้งกับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
นโยบายและการลงทุนภาครัฐ ดังนั้น ดัชนีชี้วั ต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ และแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงในทุกระดับ ด้านการกาหนดดัชนีชี้วัด ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะให้ความสาคัญกับ
การจัดหาทรัพยากรและผลลัพธ์ด้านสุขภาวะเป็นหลัก ส่วนด้านการเข้าถึงบริการจะนาไปไว้ในองค์ประกอบ
อื่น (การลดความเหลื่อมล้าและความเป็นธรรม) และมีข้อพิจารณาเรื่องการกาหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดด้าน
สังคมที่จากัดขอบเขตไว้ในระดับจุลภาค (ระดับชุมชน) ไม่เ พียงพอที่จะแสดงให้เห็นความอยู่เย็นเป็นสุขของ
สังคมในภาพรวม ดังนั้น จาเป็นต้องกาหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงระดับสังคมด้วย
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นิยามใหม่ การมีสุขภาวะที่ดี หมายถึง ภาวะที่บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายแข็งแรง มี
อายุยืนยาว มีจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ และใฝุรู้ สามารถ
“คิดเป็น ทาเป็น” มีเหตุมีผล อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อานวยต่อการสร้างสุขภาวะที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็ น สุ ข ค าจ ากั ด ความข้ า งต้ น อยู่ บ นพื้ น ฐานแนวคิ ด เรื่ อ งสุ ข ภาวะองค์ ร วมซึ่ ง เน้ น ว่ า สุ ข ภาวะไม่ ไ ด้ มี
ความหมายจากัดเฉพาะสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่หมายความถึงทั้งสุขภาพกาย จิตและสังคม ซึ่งจาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยสังคมที่กาหนดสุขภาวะด้วย
องค์ประกอบด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
นิยาม การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม หมายถึง ภาวะที่คนในสังคมมี
ความเสมอภาค ได้รั บการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ และเป็นภาวะที่การจัดสรรและกระจายทรัพยากรที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตพื้นฐานอย่างเป็นธรรม
3. การรับฟังประเด็นข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบ ดาเนินรายการ โดยดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
3.1 องค์ประกอบหลักการมีสุขภาวะที่ดี
องค์ประกอบย่อย สุขภาพกายและจิตดี
-ประเด็นชี้วัด สุขภาพจิตดี ที่ระบุเพียงตัวชี้วัด อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ อาจสะท้อน แต่ยังพบว่า
ปัญหาโรคจิตที่เกิดจากการมีสารเคมีทางสมองที่มีปัญหา ต้องเข้ารับการรักษาทางจิตเวช เสนอตัวชี้วัดสุข
ภาวะ เรื่อง การเข้าถึงการรักษาด้านสุขภาพจิต และ ข้อมูลคนเป็นโรคซึมเศร้า จิตตก
องค์ประกอบย่อย สุขภาวะทางสังคมที่ดี
-ดัชนีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ มีข้อสังเกตว่าสามารถสะท้อนได้ดีหรือไม่
เพราะมีตัวอย่างของประเทศสหรัฐฯ ได้กาหนดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอัตราสูง แต่ยังพบว่ามีความเหลื่อม
ล้ามาก ในขณะที่ไทยกาหนดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพียงร้อยละ 5 แต่เห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดูจากตัวอย่างเรื่อง
บัตรทอง
-ประเด็นชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ระบุคน
เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนมากกว่า 2 เท่า น่าจะสะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
-ด้านสุขภาพ ในประเด็นการรักษาที่ใช้เงินและไม่ใช้เงิน การร่วมจ่าย ซึ่งเป็นการสะท้อนเรื่องสิทธิที่
มักเน้นกลุ่มเปราะบาง สิ่งที่ต้องการคือการเข้าถึงสวัสดิการ อยากให้สามารถสะท้อนได้ทุกกลุ่ม
-ระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้ ดัชนีระยะเวลาการเดินทางจากที่พักไปรับบริการที่โรงพยาบาล (เฉลี่ยคิด
เป็นนาที) พิจารณาว่า อาจไม่สะท้อน
- ประเด็นชี้วัด ระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้ เสนอ เรื่องอัตราแพทย์ต่อประชากร พิจารณาให้ดูข้อมูล
รายภูมิภาค นอกจากนี้ การเข้าถึงบริการสุขภาพ มีข้อสังเกตว่าผู้ปุวยที่ไม่ไปรับบริการ อาจมีข้อกังวลเรื่อง
ค่าใช้จ่าย จึงทาให้ไม่อยากไปรับบริการ เสนอให้ทีมวิจัยทบทวนในประเด็นสิทธิในสุขภาพ ความสามารถ
เข้าถึง การมีอยู่และจัดให้มี ระบบที่สามารถเคารพเอกบลักษณ์ ชุมชน วัฒนธรรมและคุณภาพของบริการ
-จานวนคดีเกี่ย วกับ ความปลอดภัยชีวิตในทรัพย์สินต่อประชากรพันคน กับสัดส่ วนคดีอาญาต่อ
ประชาพันคน อาจมีความซ้าซ้อนเรื่ องข้อมูล ทั้งนี้ ทีมวิจัยระบุว่า ได้มีการแยกพิจารณาคดีอาญาออกมา
ไม่ได้นับซ้า
-อัตราหมอต่อประชากรที่เสนอพิจารณารายภูมิภาค คิดว่าเป็นการสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้า
-จานวนแพทย์แผนไทยสามารถเป็นประเด็นชี้วัดได้หรือไม่ รวมในระบบทะเบียนด้วยหรือไม่
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องค์ประกอบย่อย การมีคุณธรรมและสติปัญญา
-ข้อสังเกต พบว่าดัชนีที่นาเสนอ จะเป็นดัชนีที่ไม่ค่อยสะท้อนการศึกษา เสนอให้ใช้ดัชนีที่ไม่สะท้อน
การท่องจา เช่น ดัชนีผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติของ Program for International Student
Assessment (PISA ซึ่งจัดทาโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) หรือ ข้อมูล
หนี้สินครู จะสามารถสะท้อนการศึกษาได้หรือไม่
- องค์ประกอบการมีสุขภาวะที่ดี ในแนวคิดด้านสุขภาพ จะต้องมีทั้ง กาย จิต ปัญญา ทั้งนี้ขอให้เพิ่ม
เรื่ ององค์รวม ที่ยั งขาดปั ญญา เนื่องจากปัญญาถือ เป็นปัญหาใหญ่ของสั งคมไทย เพราะปัญญาสามารถ
นามาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้การพัฒนาด้านปัญญา อยากให้มีพื้นที่สาหรับเด็กที่จะสามารถมี
พื้นที่เรียนรู้ให้เกิดปัญญา นอกเหนือจากภายในโรงเรียน
- ความยึดมั่นศีลธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตวัดจากอะไรมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะมากน้อยเพียงไร
รวมถึงการใช้ศีลธรรมวัดเปูาหมายทาอย่างไร ทั้งนี้เสนอว่าอาจมองเรื่องการคอรัปชั่น หรือ สัดส่วนคดีอาญา
อาจวัดได้ แต่จะครบถ้วนค่อนข้างยาก
-สติปัญญาความใฝุรู้ มีตัวชี้วัดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพซึง่ โยงกับการศึกษาในระบบค่อนข้างมาก
พบว่ายังขาดข้อมูลการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ทั้งนี้อาจพิจารณาเพิ่มเติมในส่วน
ตัวชี้วัด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญ
การมีสุขภาวะ ที่สอดรับ Global Innovation Index สามารถดูข้อมูลการupload ความรู้ลงในยู
ทูปของกระทรวงการศึกษา
องค์ประกอยย่อย(เดิม) ครอบครัวอบอุ่น
-ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีบทบาทเชิงสังคม มีการเก็บสถิติหรือไม่ เพราะบทบาทผู้สูงอายุเหล่านี้อาจเคลื่อน
สังคม
-เสนอองค์ประกอบการมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝุรู้ ในตัวชี้วัด การเก็บจานวนชั่วโมงจิตอาสา
องค์ประกอบย่อย (เดิม) การมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝ่รู้
-ประเด็นชี้วัด มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถวัดได้อย่างไร เพราะคนมีทักษะคนละอย่าง เช่น
เก่งด้านเทคโนโลยี อาจไม่มีทักษะด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
-ประเด็นชี้วัด ยึดมั่นในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนมีความเมตตา ตัวชี้วัดสะท้อนอย่างไร
ส่วนตัวชี้วัดเสริม คนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่าจะวัดและ
ตีความยาก เกิดคาถามมาก ซึง่ อาจไม่สามารถสะท้อนได้
องค์ประกอบย่อย (เดิม) เรื่องชุมชนพึ่งตนเองได้
ข้อมูลชุมชนจากกรมพัฒนาชุมชน ระบุว่ามีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ที่น่าจะครอบคลุม และ ข้อมู ล
หมู่บ้าน กอช 2 ข สาหรบเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด สามารถเข้าไปดูได้ ใช้เกณฑ์ในการประกวดหมู่บ้าน นอกจา
นี้ มีการบูรณาการแผนตาบล เพื่อเข้าสู่แผนท้องถิ่น มีเกณฑ์ชี้วัดการประเมิน มีสัมมาชีพชุมชน ประชารัฐ
แกล้ งจน ตกเกณฑ์ มีกระบวนการพัฒ นาคนจน การน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติจนเป็นวิถีขีวิต
ประมาณ 70,000 หมู่บ้าน
3.2 องค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
-นิยามองค์ประกอบหลัก เสนอให้จัดทานิยามที่ชัดเจนว่าจะวัดคนกลุ่มไหน คนที่มีรายได้เท่าไร
เนื่องจากในองค์ประกอบฯ ได้นาเสนอสลับไปมา เช่น คนชายขอบ ยากจน เปราะบาง เพราะบางเรื่องอาจไม่
ตายตัว ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปราะบางไม่เท่ากัน อาทิ ผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่หนึ่งอาจมีความสามารถ
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พิเศษ แต่เมื่อมาอยู่อีกพื้นที่หนึ่งอาจเป็นคนเปราะบางที่ทาอะไรไม่ได้ หรือ การมีความสามารถพิเศษทาง
ภาษาที่สามารถเป็นประโยชน์ในแต่ละพื้นที่
-การเขียนนิยาม เสนอให้ดูจากนิยามในรัฐธรรมนูญ ที่ระบุ เช่น คาว่า ไม่ถูกเลือกปฎิบัติ เพื่อให้เกิด
การครอบคลุมทางภาษา
-ประเด็น ความเหลื่อมล้ า พบว่ายั งไม่ส ะท้อนได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากมีหลายมิติ เช่น เพศ
เศรษฐกิจ การศึกษาประเด็น เสนอการใช้แนวคิดเพื่อให้มกี ารเข้าถึงอาจต้องครอบคลุมให้มากกว่านี้
องค์ประกอบย่อย การได้รับการคุ้มครองสิทธิและการไม่เลือกปฏิบัติ
-การเลือกปฎิบัติ เสนอดูเศรษฐฐานะ เพื่อให้ไม่เกิดการเลือกปฎิบัติ
- ตัว ชี้วัด มีเรื่ องการเพิ่มขึ้นของคดีอนาถา แต่ยังไม่พบตัว ชี้วัด เกี่ยวกับคนทั่วไป เช่น กองทุน
เยียวยาสตรี
-จานวนคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยุตธรรม อาจไม่สะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้า เสนอให้
เปรียบเทียบความต้องการให้ได้รับสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมกับจานวนคดีที่ไม่ได้รับ
-คดีอนาถา คือคดีที่มีการใช้ทนายขอแรง ซึง่ ดูเวลา กับค่าใช้จ่าย อยากทราบข้อมูลว่าจัดเก็บอย่างไร
-ประเด็นชี้วัดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม Thai justice index ซึ่งมีข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม
เสนอตัว ชี้วัด จ านวนคดี ที่อยู่ ในขั้ น ตอนการตั ดสิ น กับ จานวนคดีที่ เสร็ จสิ้ น เพื่ อดู เรื่อ งความล่ าช้า ของ
กระบวนการยุติธรรม
องค์ประกอบย่อย การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
-ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นในเชิง top down ที่คนในสังคมต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ไม่มีตัวชี้วัดที่รัฐทาให้คนเข้มแข็งได้ ส่งผลทาให้คนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ รัฐบาลต้อง
ลดเรื่อง ประชานิยม แต่เน้นให้ประชาชนเข้มแข็ง
-ตัวชี้วัดสัดส่วนจานวนประชากรด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ระบบสวัสดิการของรัฐ
แตกต่างอย่างไรกับตัวชี้วัดสัดส่วนของผู้รับสวัสดิการสาหรับคนด้อยโอกาส และเสนอ เพิ่ม คนปุวยด้วยโรค
เอดส์
-จานวนประชากรไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ทั้งนี้มีข้อมูลระบุอัตราคนไร้สัญชาติไม่มีทะเบียน มี
ทั้งสิ้น 6 ประเภท ควรระบุจะใช้ประเภทใด
-องค์ประกอบย่อยการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ฯ พบว่ามีตัวชี้วัด ซึ่งเป็นทั้งบวก กับ ลบ เสนอ
งานวิจัยของ อ.อนรรฆ ที่ทาการศึกษาคนที่ตกสารวจสถานะ เพราะสามารถสะท้อนได้
-กองทุนคืนสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การเข้าถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกับการไล่ที่จากโครงการ
ควรถูกรวมเป็นคนที่ถูกกีดกันจากทรัพยากรตนเองได้หรือไม่
-ระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้ มีข้อมูลของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) ที่จัดเก็บโดย
สานักงานสถิติฯ
-ไทยแลนด์ 4.0 ที่มกี ารใช้นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต พบว่ามีการใช้งบประมาณ แต่ผู้ได้รับผลประโยชน์
การใช้นวัตกรรมยังมีอยู่ในวงจากัดจากงบนี้ สามารถมองได้ถึงความเหลื่อมล้า
-เรื่องความเหลื่อมล้า ในประเด็นแรงงานไม่สามารถเข้าสู่แหล่งเงินกู้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ขอกู้เงิน
ไม่ได้ดูความสามารถในการทางานมากกว่า 35 ชั่วโมง เสนอให้มีธนาคารแรงงานที่สามารถออกเงินกู้ในระบบ
ให้กับแรงงาน เพื่อลดปัญหา เสนอตัวเป็นตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนนโยบายมาตรการดังกล่าว
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องค์ประกอบย่อย ความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-ความเป็นธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีประเด็นเรื่อง ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่และมีการ
ทาโครงการ ชุมชนนั้นต้องอยู่ท่ามกลาง จะได้รับการชดเชยสิทธิที่ถูกละเมิดอย่างไร การวัดค่าชดเชยโดย
ความเป็นธรรมที่ปัจจุบันใช้เงินชดเชยสิทธิ เป็นธรรมเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่ถูกทาลายจะทา
อย่างไรให้กลับเป็นเช่นเดิม
- การมองมิติความอยู่เย็นเป็นสุขฯ เสนอ ข้อมูลจานวน โครงการของรัฐที่ทาให้เกิดปัญหา มีเท่าไหร่
ซึ่งสามารถสะท้อนความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในพื้นที่ พอมีโครงการอย่างไม่ระวังและทาให้คนในพื้นที่ไม่มี
ความสุข
-ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้เขียนเพิ่มการถูกกีดกันสิ่งแวดล้อม ที่เคยใช้
-เสนอเพิ่มตัวชี้วัด SDGs เรื่องการตั้งรับปรับตัวด้านภัยพิบัติ เพื่อให้เห็นโอกาสการตั้งรับ เพื่อให้รัฐ
ปรับตัว
4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
2. นางสาววลัยพร วุฒไิ กรศรีวงศ์
3. นายชนะพล แสงชา
4. นางสาวพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์
5. นางสาวชลลดา โชะแสง
6. นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์
7. นางสาวพรพิทักษ์ สุทธิประทีป
8. นายอุทัย พรมนารี
9. นางสาวพรประภา สินธุนาวา
10. นายสิน สื่อสวน
11. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
12. นายนิติพงษ์ ศรีระพันธ์
13.ดร.นริสรา เมืองสว่าง
14.ดร.มาลีนา เย็นนาน พาร์กี้
15.นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
16.นางณัฐธยาน์ บัวชุม
17.นางสาวพนิดา ไพบูลย์จติ ต์อารี
18.นางสาวภาวินี พวงงาม
19.นางสาวนิตยา ปะอินทร์
20.คุณกรรณิการ์ กิจติเวชสกุล
21.คุณธนพร ทัชสุพรรณ
22.คุณยุพา ลิ้มสวัสดิ์
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นักวิจัยด้านธรรมาภิบาล Centre for Humanitarian Dialogue
30.นายอรรถเศรษฐ์ จิรยธรรมานุกูล
ศูนย์บริการวิชาเศรษฐศาสตร์ SDG Move ม.ธรรมศาสตร์
31.คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร์
ผู้ประสานโครงการ สถาบันธรรมรัฐฯ
32.คุณสกุลวลัย อู่เงิน
สถาบันธรรมรัฐฯ
33.นายธเนศวร อินทโสตถิ
สถาบันธรรมรัฐฯ
34.นายพลัฎฐ์ อาไพ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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11.สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่
การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
1.กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์
1.1 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงดัช นีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นกับคน ปัจจุบันโครงการฯ ทาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 โดยใช้กรอบวิเคราะห์
จากประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้ง
ทบทวนแนวคิดการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการศึกษาของโครงการ ได้มีการปรับปรุงทั้ง นิยาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวชี้วัด
หลัก ตัวชี้วัดเสริม ค่าเกณฑ์มาตรฐาน และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา ดังเช่น การปรับปรุงนิยาม
ความอยู่ เย็ น เป็ น สุ ขร่ ว มกั น ในสั ง คมไทยจากเดิม มาเป็ น นิย ามใหม่ คื อ สภาวะที่ คนมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งในด้านจิต กาย ปัญญา เป็นผลที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม โดยมีความสัมพันธ์กัน
บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล นาไปสู่การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน
และการปรับปรุงองค์ประกอบหลักจากเดิม 6 องค์ประกอบหลัก เป็น 5 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1) การมีสุข
ภาวะ 2) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เปลี่ยนชื่อเป็น
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 5) การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่ที่เพิ่มเติมมา โดยคณะผู้ศึกษาจักได้นาเสนอในเวทีใน
ลาดับถัดไป
1.2 กล่าวเปิด โดย นายวิโรจน์ นรารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผน สศช.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พัฒนา“ดัชนีความอยู่ดีมีสุข”
เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ อย่างเป็นองค์
รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดารงชีวิต ทั้งสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้และการกระจาย
รายได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของคน ทั้งชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหาร
จั ด การที่ ดี และได้มี การพั ฒ นาเพื่ อเป็ น เครื่อ งมื อในวัด ผลกระทบจากการพั ฒ นา เรื่อ ยมาตั้ งแต่ใ นช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงและขยายแนวคิด การพัฒนาจากดัชนีความอยู่
ดีมีสุขมาเป็น “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ที่กาหนดองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุข
ที่กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็น
ธรรม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ดาเนินการบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม และเห็นพ้องต้องกันของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือบ่งชี้สถานะของประเทศ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และใช้ประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
สาหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทาขึ้นในบริบทของสถานะประเทศที่ได้รับผลจากปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เปู า หมายด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งของประเทศไทย
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และของโลก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ความเหลื่อมล้าทางสังคมและความเป็นเมืองที่
ขยายมากขึ้น การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในครั้งนี้ ได้ทาการคัดเลือกตัวชี้ วัดโดยไม่นาข้อจากัด
ทางด้า นข้ อมู ล มาเป็ น ข้ อ จ ากั ด ในการคั ด เลื อ กตั ว ชี้ วัด นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ใ นครั้ ง นี้ ยั งได้ ยึ ด
เปูาหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป็นแนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุง ดังนั้น ดัชนีชุดนี้จึงให้ความสาคัญกับกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนเปราะบาง
ซึ่งเป็นจุดเน้นสาคัญของ SDGs โดยจะเห็นได้จากการกาหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหลักใหม่
ได้แก่ องค์ประกอบด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2.นาเสนอผลการศึกษา โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะที่ปรึกษา
โดยประเด็นการนาเสนอ ได้แก่ ผลการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 5 องค์ประกอบหลักได้แก่
1) การมีสุขภาวะ 2) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เปลี่ยน
ชื่อเป็น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 5) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.เปิดอภิปรายเรื่อง ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย มีประเด็นการอภิปรายโดยสรุปดังนี้
คุณวรางคณา อิ่มอุดม รองผู้อานวยการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีมุมมองที่ต้องการให้นาเสนอผลการพัฒนาของไทยในภาพปัจจุบัน โดยทาการวิเคราะห์เพื่อให้เห็น
ถึงพัฒนาการหากมีการนาดัชนีไปใช้ จะสอดรับการภาวะของสังคมได้มากน้อยเพียงไร มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ว่ า ประเทศไทยควรต้ อ งมี ดั ช นี ที่ ส ามารถวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ตามยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ
นอกจากนี้ จากผลการศึกษา เครื่องชี้วัดในมิติต่างๆ อาจไม่ทันสมัย เท่าในปัจจุบัน ทาให้ไม่สามารถชี้วัดผล
ได้ดีเท่าที่ควร เสนอแนะว่าควรพิจารณาเพิ่มเติมว่ามี proxy ใดที่จะสะท้อนได้ดีกว่า ส่วนการให้คิดค่าเกณฑ์
มาตรฐาน ควรคิดที่ 100 จะดีที่สุด อยากให้ดูเกณฑ์มาตรฐานแยกออกมา โดยวิธีคิด อาจดูจากเปูาหมายของ
แผน เช่น แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์ หรือค่าเฉลี่ยมาตรฐานโลก
ดัชนีมิติเศรษฐกิจ ฯ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริ งต่อประชากร (GDP per capita
growth) ค่าเกณฑ์มาตรฐาน = 5 อ้างอิงจากงานศึกษาใคร รวมทั้ง กรณีตัวชี้วัดหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ใช้
ค่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50% (อ้างข้อเสนอของ สศช) นั้น ที่ประชุมมีการถกเรื่องค่าเกณฑ์ว่าควรจะเป็น
เท่าใด 50% 55% 60% โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบุไว้ (เพดานความยั่งยืนทางการคลัง)
การคิดค่าดัชนีรวม composite index ซึ่งได้ระบุไว้ 3 วิธี อยากทราบการใช้น้าหนักในส่วนของวิธีที่ 2 และ
วิธีที่ 3 เนื่องจากกลุ่มที่มีจานวนมาก จะทาให้ค่าน้าหนักถูกถ่วงไปที่มิตินั้นๆ ทั้งนี้การคิดค่าดัชนีรวม ไม่ควร
โน้มเอียงไปยังมิติใดมิติหนึ่ง ซึ่งควรมีค่าน้าหนักที่เท่ากัน ทั้งนี้ 5 องค์ประกอบ ควรมีความสาคัญเท่ากัน ซึ่ง
การให้ค่าน้าหนักต้องเท่ากัน มีมุมมองว่าควรเฉลี่ยตามปกติของแต่ละองค์ประกอบ
คุณอานาจ ทองเบ็ญญ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ ในดัชนี การสร้างงาน ควรแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม
-องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ดัชนี สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ จะอยู่ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
และควรเพิ่ม น้าอุปโภค ซึ่งค่าเกณฑ์มาตรฐาน ควรเท่ากับ 100 ของหมู่บ้าน และน้าต้องมีคุณภาพดื่มได้ตาม
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มาตรฐานอนามัยโลก ในด้านตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับความสุขของประชาชน ที่ใช้ พื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมี
ข้อมูลว่าพื้นที่ชนบทใช้ 10 ตารางเมตร/คน ส่วน กรุงเทพฯ 6 ตารางเมตร/คน พิจารณาว่าทาอย่างไรให้ได้
10 ตารางเมตร/คน ส่วนตัวชี้วัด เรื่องเกษตรอินทรีย์ เห็นด้วยที่มี สาหรับมุมมองการจัดการสิ่งแวดล้อม อย
ากให้เพิ่ม เช่น การติดฉลากเขียว เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ดัชนีบางตัว ยังมีความ
เฉพาะเจาะจง เช่น คุณภาพอากาศที่ระบุเพียงภาคเหนือ หรือการระบุ เกี่ยวกับทะเล ชายฝั่ง พบว่าจะไม่ใช่
ตัวแทนของทุกพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถนับวัดเป็นความสุขของคนทั้งประเทศ
คุณชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-องค์ประกอบเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ดัชนีสัดส่วนแรงงานที่ได้รับสวัสดิการต่อจานวนผู้มี
งานทา ที่ใช้จานวนร้อยละของแรงงานที่ได้รับสวัสดิการจากการทางาน ต่อผู้มีงานทาทั้งหมดของสานักงาน
ประกันสังคม อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ทั้งหมด เนื่องจาก จะมีแรงงานทั้งนอก และในระบบ
-องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ในเรื่องขยะมูลฝอย ที่ดูความเสียหาย อยากให้เพิ่มเรื่องการเสียโอกาส
-องค์ประกอบสุขภาวะ ให้ตัดคาว่า ที่ดีออก ในด้านตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายสุขภาพต่อ GDP สามารถตอบ
วัตถุประสงค์หรือไม่ สวัสดิการชุมชน มีหลายรูปแบบ และยังไม่นิ่ง ความรุนแรงในครอบครัว มีข้อมูลหลาย
แหล่ง เช่น พม. ตารวจ ศูนย์พึ่งได้ ควรพิจารณาว่าจะใช้แหล่งข้อมูลใด สัดส่วนคดีอาญา ระบุเหตุผลว่าทาไม
ไม่ใช้คดีแพ่ง องค์ประกอบย่อยด้านคุณธรรม พิจารณาเรื่อง อาสาสมัคร CSR การบริจาค การให้ การ
ช่วยเหลือเวลาเดือดร้อน จะนามาเป็นตัวชี้วัดหรือไม่
-องค์ประกอบความเหลื่อมล้า คาสาคัญ เป็นเรื่องศักดิ์ศรี จานวนคาร้องเรียนว่าด้วยแห่งเพศ มี
กฎหมายระหว่างเพศ ปี 2558 อาจใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ จานวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิก สวัสดิการ อยาก
ให้ตีความคาว่า สวัสดิการ ครอบคลุมอย่างไร
-สังคมประชาธิปไตย จะเป็นสังคมประชาธิปไตย หรือไม่ เพราะยังขาดมุมมองด้านนโยบาย การคลัง
ซึ่งถือเป็นรายจ่ายของรัฐที่สาคัญ และสามารถโยงกับความเหลื่อมล้า พิจารณาว่าควรอยู่ในองค์ประกอบใด
ระหว่าง ความเหลื่อมล้า กับสังคมประชาธิปไตย จานวนร้อยละของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ส่วนตาบลที่เป็นผู้หญิง กับ จานวนร้อยละของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้หญิง สามารถนามารวมกันได้ ภาษี
ท้องถิ่น จะมีการหาเงิน เอง ไม่ได้รั บการสนับสนุนเงินจากส่ว นกลาง ควรมีการพิจารณาร่ว มด้วย ความ
สอดคล้อง SDG ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาสุขภาวะทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับเรื่องคุณธรรม
-ดัชนีรวม ควรให้น้าหนักเท่ากัน สังคมหากเป็นธรรม ระบบต้องเข้มแข็ง และบังคับให้คนอยู่ภายใต้
กติกา เป็นคนดี
คุณวิโรจน์ นรารักษ์ ที่ปรึกษาฝุายนโยบายและแผน สศช.
-ภาพรวมของดัชนี พบว่า มีการนาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มารวมยังค่อนข้างน้อย
การคิดค่าดัชนีรวม มีมุมมองว่า ข้อมูลที่ได้ควรเป็น time series ถ้าปีใดไม่มีควรจะทาอย่างเร ภาพรวม
ขององค์ประกอบหลัก พบว่าองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหา แต่ ด้านสังคม และ
ประชาธิปไตย ไม่มีข้อมูล ซึ่งเมื่อนามาคิดดัชนีรวม จะใช้ proxy อย่างไร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจะต้องมีการคานวณ
ค่าน้าหนัก แต่ละองค์ประกอบ สาคัญมากน้อย แตกต่างกัน เช่น ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ สูง ไม่ดี ต่าดี
หรือ สูงดี ต่าไม่ดี และเมื่อนาไปคานวณค่าดัชนีรวม ต้องไปดูอีกครั้ง
-ข้อเสนอแนะองค์ประกอบหลักสังคมประชาธิปไตย เช่น ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าไม่มี
ข้อมูลปี 58 และ 59 จะละไว้ ควรระบุเหตุผล เนื่องจากการใช้ค่าศูนย์ หรือค่า NA จะมีผลต่อการคานวณ
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องค์ประกอบย่อยนิติธรรมและธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดจานวนเรื่องที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ลดลง ข้อมูลปี 2559 มีจานวนลดลง จะมีการตีความ
อย่างไร เป็นเพราะดีขึ้น หรือ ปปช. ไม่ทางาน จานวนร้อยละของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วน
ตาบลที่เป็นผู้หญิง ครอบคลุมทั้งประเทศหรือไม่ จานวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ อาจรวมผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย ทั้งนี้ต้องขึ้นกับว่ามีข้อมูลหรือไม่
-องค์ประกอบหลักสุขภาวะ พบว่ามีนิยามจานวนมาก ซึ่งอาจเกิดข้อถกเถียงได้ โดยแต่ละนิยามจะ
อ้างอิงแหล่งใด ที่ถูกต้อง สาหรับคาว่าสุขภาวะที่ดี ให้ตัดคาว่า ที่ดี ออก ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่มี
สุขภาพดีต่อประชากรทั้งหมด ที่ใช้ค่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละประชากรที่สุขภาพดี(ไม่ปุวยเป็นโรค 298 โรค)
ต่อประชากรทั้งหมดในช่วงแผนฯ 10 เท่ากับ 100 ตัวเลข 298 โรค มาจากอะไร เพราะจานวนจะเยอะมาก
คนจะไม่เป็นสักโรคเลยหรือไม่ สาหรับระบบการศึกษา ทาอย่างไรให้มีความเท่าเทียมทั้งระหว่างเมืองและ
ชนบท
4.ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
-เสนอองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของนิยาม พบว่ายังขาดเรื่องการตระหนักรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-ชุดข้อมูลพลังงานทดแทน มีตัวเลข update เพียงใด
-การปรับปรุงตัวชี้วัด การเข้าถึงสังคมผู้สูงอายุ สถานฑูตอังกฤษ มีงบประมาณสนับสนุน
-วิธีการคานวณสมการดัชนีคุณภาพอากาศ ไม่จาเป็นต้องนาจานวนสถานีวัดอากาศมาใช้ ให้ระบุ
เป็น จานวนวัน หารด้วย จานวนวันในปีที่ศึกษา จะได้ข้อมูลที่ตรงกว่า
-องค์ประกอบความเหลื่อมล้า น่าจะโยงกับหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมคนด้อยโอกาส
เช่น เพิ่มเรื่องสังคมผู้สูงวัย
- เพิ่มเติมตัวชี้วัดในประเด็นทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การมีส่วนร่วมในงานประเพณี งานทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การเป็นเจ้าของวัฒนธรรมประเพณี หรือ
ทักษะความสามารถในศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาษาถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้จะเป็น
ประเด็นที่สะท้อนถึงการที่ผู้คนมีความสุขในรากเหง้าและความเข้มแข็งในวัฒนธรรมของตนเอง
-เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เป็นทางด้านอัตวิสัย (ความรู้สึก อารมณ์ การให้คุณค่า ความหมาย) เนื่องด้วย
การสะท้อนมุมมองที่เป็นอัตวิสัยอย่างซื่อตรงจะแสดงให้เห็นถึงการที่คน ๆ นั้นรับรู้โดยตรง และเป็นเจ้าของ
สภาวะแห่งความสุขนั้นๆ ด้วยตนเอง การมีความสุขที่แท้ควรมาจากภายในใจของแต่ละคนตรง ๆ และเป็น
สิ่งที่แต่ละคนจะรับรู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและแสดงความรับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง ตรงนี้
ถือเป็นหลักการที่สาคัญที่จะนาไปสู่การมีความสุขที่ยั่งยืน เพราะความสุขที่ยั่งยืนต้องมาจากตัวเองอย่างมี
ความรับผิดชอบ มิใช่การรอคอยหรือจัดสรรให้โดยผู้อื่นหรือกระบวนการจากภายนอก การใช้ตัวชี้วัดที่
เป็นอัตวิสัยนั้น แรกๆ อาจมีความยากลาบากตรงที่ไม่สอดคล้องกับวิธี คิดของการศึกษาประเมินที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เราสามารถค่อย ๆ นาส่วนนี้ให้เข้ามาอยู่ในระบบการประเมินทีละนิด ๆ ด้วยการค่อย ๆ Objectify สิ่งที่เป็นอัตวิสัยเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ความสุขภายในของแต่ละคน อาจสะท้อนผ่านสุขภาวะของ
จิตใจ เช่น การปลอดจากโรคทางจิตใจ อัตราการ (ไม่) เปลี่ยนงาน จานวนวันลางานในรอบปี หรือ
ความสุขในชีวิตประจาวัน อาจสะท้อนผ่านการใช้เวลาของคน ๆ นั้นในแต่ละวัน เช่น จานวนชั่วโมงการ
ทางาน จานวนชั่วโมงการพักผ่อน นอนหลับ จานวนวันที่คน ๆ นั้นสามารถไปทาสิ่งที่ตนเองปรารถนาจะทา
นอกเหนือจากงาน เป็นต้น
ภาคผนวก 1-74

-องค์ประกอบด้านการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เสนอเพิ่มเติมองค์ประกอบย่อยที่
3 การมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝุรู้ ประเด็นชี้วัด: มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีวินัย
-ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ร้ อ ยละของประชากร อายุ 13 ปี ขึ้ น ไป จ าแนกตามการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน/หมู่บ้าน/สังคม
-คาอธิบาย เน้นให้เห็นประเด็นจิตสานึกสาธารณะ อันเป็นเปูาหมายสาคัญของแผน 12
-สถิติ/แหล่งข้อมูล
การสารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต
ประเด็นชี้วัด : มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีวินัย
-ตัวชี้วัดหลัก จานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
-ค าอธิ บ าย เน้ น ให้ เ ห็ น ประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการขาดวิ นั ย การไม่ เ คารพและปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และส่งผลสะท้อนต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
-สถิติ/แหล่งข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นคุณธรรมที่ใช้วัด ควรเป็นประเด็นคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน ซึ่งหากไม่
ปฏิบัติแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
วิทยากร
1. นายวิโรจน์ นรารักษ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คุณวรางคณา อิ่มอุดม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. นายอานาจ ทองเบ็ญญ์
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นายชินชัย ชี้เจริญ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ดร.สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. อ.ชล บุนนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. นางสาวธีรดา ศุภะพงษ์
โครงการ Centre for Humanitarian Dialogue (HD)
ภาครัฐ
12. นายสยาม พรพงศ์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
13. นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล สานักงานสถิติแห่งชาติ
14. นายรักศักดิ์ รักเดช
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
15. คุณโกเมท ล้อมจันทราศิลป์
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
16. น.ส.ปัญชลี พึ่งพิศ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
17. นายธีรพงษ์ วิมลจิตรานนท์
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. นายอดิศักดิ์ ส้มผล
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. น.ส.ธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. น.ส.เทพอารี จาสถาปัตย์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21. นางอรพรรณ ศรีสุนวัฒนา
รองเลขาธิการ สานักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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22. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์

สานักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
23. น.ส.อุมาพร โตวงษ์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
24. นางเสาวนีย์ รัตนวิเศษ
สานักงบประมาณ
25. น.ส.กุณฑี สว่างวงศ์ธรรม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
26. น.ส.กนิษฐา สุวัตธกุล
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
27. นายจิรายุ แซ่เตีย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
28. น.ส.กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
29. น.ส.น้าฝน พันธะวงศ์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
30. น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
31. น.ส.สาวิตรี ศรีสุข
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
32. น.ส.พิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
33. นายสุรัติ กาญจนกุญชร
สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้
34. น.ส.เบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์ กรมควบคุมมลพิษสานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
35. น.ส.สิริวรรณ เย็นตั้ง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
36. นางบุปผา เกิดรักษ์
กรมการพัฒนาชุมชน สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
37. ดร.นันท์ธีมา สุวรรณเมธา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
38. นายชาตรี สุดถวิล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
39. คุณเสกสรร แสงดาว
กรมควบคุมมลพิษ
40. น.ส.จุฑามาศ แพงเวียง
กรมควบคุมมลพิษ
41. นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์
กรมอนามัย
42. นายล้อมเดช พวงสมบัติ
BEDO
43. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา, องค์กรพัฒนาเอกชน,สมาคม
44. ดร.สมชัย จิตสุชน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
45. น.ส.กชกร วิสุทธิวสุธาร
สถาบันมั่นพัฒนา
46. น.ส.อนุรักษ์ เรือนพันธ์
สมาคมธนาคารไทย
47. นายโอม โชติกเสถียร
ผู้สื่อข่าว บางกอกโพสต์
48. คุณกัญยสร ตัณศุภผล
สถานทูตอังกฤษ
49. คุณพลาย ภิรมณ์
WWF ประเทศไทย
50. นายสุรชัย ลีวัฒนานุกูล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
51. นายอาร์ม เจริญแสง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
52. นายฐิติวุฒิ พงษ์พานิช
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
53. นายสมสิทธิ์ อัสดรนิธี
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
54. ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม
55. นางสาวณัฎฐ์เอก ดุษฎีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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56. นางสาววีณา เตชะพนาดร
57. นางนิสวันต์ พิชญ์ดารง
58. นางสาว พรรณภา พูลมาก
59. น.ส.ปภานัน วรวัฒนสกุล
60. นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
61. นายวิชถ์พล เตชะวิวัฒนาการ
62. นางสาวมณ์ชนก มณีโชติ
63. นายนพพร วงศ์วิวัฒน์
64. นายกิตติพัฒฯ พูลไชย
65. นางสาวปัญชนา บุญสอน
66. นายตฤตณัย นพถุคล
67. นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม
68. นางสาววิมลมาส ประยงค์ทรัพย์
69. นายไกรวิน วิไลวรรณ
70. นายรณยุทธ โพธิวัตร
71. นางสาวอาทิฤคา ณนค์
72. นางสาวจันทรา ศรีสุนทร
73. นางสาวปฏมาวดี บรรจุทรัพย์
74. นางสาวรุจษยา พรหมดี
75. นางสาวโรซ่า ถิมมารัน
76. นางสาวพินพิพัฒน์ พรหมรักษา
คณะที่ปรึกษา
77. รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ
78. ดร.วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์
79. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
80. ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี
81. นายพลัฎฐ์ อาไพ
82. นายนิทัศน์ วิมลไสย
83. คุณอุษา บุญญเลสนิรันตร์
84. คุณสกุลวลัย อู่เงิน
85. คุณธเนศวร อินทโสตถิ
86. น.ส.ธารทิพย์ กลับเป็นสุข
87. นางจันทกานต์ แก้วเพชร
88. น.ส.กมลทิพย์ กมลโชติสวัสดิ์
89. น.ส.ทินมณี พิมพ์ศรี
90. นายอนิรุทธ์ คุณมหาธนากร
91. น.ส.อภัสรา มโนบัณฑิต
92. นายมนเฑียร แก้วเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นวค.ปก
นวค.ปก
นวค.ปก
นวค.
นวค.ชก.
นวค.ชก
นวค.ชพ
นวค.ปก
นักศึกษาฝึกงาน
นวค.ชพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชง.
นวค.ปก
นวค.ปก
นวค.ปก
พรก.
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยวิจัย
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
สถาบันธรรมรัฐฯ
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93. น.ส.ณัฐธยาน์ เนื่องจานง
94. ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
95. น.ส.ณัชฎา คงศรี
96. น.ส.สโรชา โชติวัฒนานนท์
97. น.ส.เนตรธิดาร์ ถนนทิพย์
98. น.ส.สมกณภัทร ธรรมสอน
99. น.ส.นิอุรวา บันนิโซะ
100. นายอัสรี มีเตะ
101. นายอินทัช พัฒนพงษ์
102. นายกรวิชญ์ อิทวงษ์

Centre for Humanitarian Dialogue
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาคผนวก 2
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม มท./พม.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด 1.1.1 สัดส่ วนของประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความ
ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพรายวัน
ยากจนสากล จาแนกตาม เพศ อายุ สถานะการจ้าง
ต่ากว่า $1.25 ต่อวัน
งาน และ ที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท)
1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุก 1.2.1 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ต่ากว่าเส้นความยากจน
ช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยาม
ของประเทศ จาแนกตามเพศ และอายุ
ของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
1.2.2 สัดส่วนของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ทุกอายุอาศัยอยู่ใน
ภายใต้ความยากจน ในทุกมิติ ตามแต่นิยามของแต่
ละประเทศ
1.3 ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครอง 1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบ
ทางสั งคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้
และมาตรการคุ้มครองทางสังคม จาแนกตาม เพศ
ครอบคลุ ม ถึ ง กลุ่ ม ที่ ย ากจนและเปราะบางภายปี
และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความพก
2573
พร่องทางร่างกาย หญิงตั้ งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่
ได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการท างาน ผู้ ย ากจนและอยู่ ใ น
สถานะเปราะบาง
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุก 1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการ
คน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่า
ขั้นพื้นฐาน
เทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง 1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มี เอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
บริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือ
ตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน และประชากร
ที่ ดิ น แ ล ะ อ สั ง ห า ใ น รู ป แ บ บ อื่ น ม ร ด ก
เหล่านี้ทราบถึงสิทธิของตนเหนือที่ดินที่ตนถือครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และ
จาแนกตามเพศ และประเภทการถือครอง
บริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐาน
ราก (microfinance)
1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับ 1.5.1 จานวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับ
และความเปราะบางต่ อ เหตุ รุ น แรงที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ 1.5.2 การสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ อั น เนื่ อ งมาจากภั ย พิ บั ติ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์
โดยตรง ต่อ GDP โลก
เปราะบาง
1.5.3 จานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงภัย
1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมี
นัยสาคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้
มีแ นวทางที่ เ พี ย งพอและคาดเดาได้ แก่ ป ระเทศ
กาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนา

พิบัติระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
1.a.1 สัดส่วนของทรัพยากรที่รัฐบาลได้จัดสรรโดยตรงให้กับ
แผนการลดความยากจน
1.a.2 สั ด ส่ว นการใช้จ่ า ยของรั ฐบาลรวมในเรื่อ งบริ การที่
สาคัญจาเป็น (การศึกษา, สุขภาพ และความคุ้มครอง
ทางสังคม)
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น้ อ ยที่ สุ ด ในการด าเนิ น งานตามแผนงานและ
นโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ
1.b. สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ 1.b.1 สัดส่วนการใช้จ่ายหมุนเวียนและการใช้จ่ายเพื่อการ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของ
ลงทุ น ของรั ฐ บาลที่ มี ไ ปยั ง สาขาต่ า งๆ ซึ่ ง แบ่ ง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ส นั บ สนุ น ความยากจน
ผลประโยชน์เป็น ต่ อผู้หญิง ต่ อคนยากจน และต่ อ
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง
ภาวะ (gender-sensitive) เพื่อจะสนับสนุนการเร่ง
การลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน
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2.1 ยุ ติ ค วามหิ ว โหยและสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ทุ ก คน 2.1.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ
โดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง
2.1.2 ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารของประชากรใน
อั น รวมถึ ง ทารก ได้ เ ข้ า ถึ ง อาหารที่ ป ลอดภั ย มี
ระดับปานกลางหรือรุนแรง โดยใช้ Food Insecurity
โภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
Experience Scale (FIES) เป็นหลัก
2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา 2.2.1 ความชุกของภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ประเมินส่วนสูง
ความต้ องการสารอาหารของหญิ งวั ย รุ่น หญิ ง
ตามเกณฑ์อายุ ตามมาตรฐานการเจริญเติบโตในเด็ก
ตั้ ง ครรภ์ แ ละให้ น มบุ ต ร และผู้ สู ง อายุ ภายในปี
อายุต่ากว่า 5 ปี ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้
2573 รวมถึงบรรลุเปูาหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน
ประเทศว่า ด้วยภาวะแคระแกร็ นและผอมแห้งใน
โดยเป็นเด็กที่มคี วามสูงเทียบกับอายุต่ากว่าค่ามัธยฐาน
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ภายในปี 2568
ข อ ง ค ว า ม สู ง ต า ม เ ก ณ ฑ์ อ า ยุ น้ อ ย ก ว่ า
-2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)
2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ (ประเมินน้าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง ตามมาตรฐานการเจริญเติบโตในเด็ก
อายุต่ากว่า 5 ปี ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน
โดย
1) ภาวะน้้าหนักเกิน (Overweight) น้าหนักตัวของ
เด็กสูงกว่าค่ามัธยฐานของน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ของเด็กเกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+2 SD)
2) ภาวะผอม (Wasting) น้าหนักตัวของเด็กต่ากว่า
ค่ามัธยฐานของน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กน้อย
กว่า -2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)
2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิต 2.3.1 มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จาแนกตามขนาด
อาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้ ห ญิง คนพื้ นเมื อ ง
กิจการของการทาฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์/การปุาไม้
เกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง 2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก จาแนกตาม
ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและ
เพศ และสถานะพื้นเมือง (เพื่อแยกชนพื้นเมือง หรือ
ทรั พ ยากรและปั จ จั ย น าเข้ า ในการผลิ ต ความรู้
ชนเผ่า)
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการ
เพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัย
และเท่าเทียม ภายในปี 2573
2.4 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ร ะบบการผลิ ต อาหารที่ 2.4.1 ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทาการเกษตรแบบยั่งยืน
ยั่งยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร
ที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะ
ช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ
อ า ก า ศ รุ น แ ร ง ภั ย แ ล้ ง อุ ท ก ภั ย แ ล ะ
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ภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพ
ดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573
2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืช
ที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน
และชนิ ดพันธุ์ต ามธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ พืชและ
สัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่
มี ก ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ค วามหลากหลาย ทั้ งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรม
และองค์ ค วามรู้ ท้อ งถิ่ นที่ เ กี่ย วข้ องอย่ างเป็ นธรรม
และเท่ า เทีย ม ตามที่ ต กลงกั น ระหว่ างประเทศ
ภายในปี 2573
2.a เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับ ความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารยีนของพืชและสัตว์
เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
2.b แก้ไขและปูองกัน การกีดกัน และการบิ ดเบือนทาง
การค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ
อุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะ
เดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนา
โดฮา
2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภค
ภั ณ ฑ์ อ าหารและตลาดอนุ พั น ธ์ ส ามารถท างานได้
อย่างเหมาะสม และอานวยความสะดวกในการ
เข้ า ถึ งข้ อ มู ลของตลาดและข้ อ มูล ส ารองอาหารได้
อย่างทันการณ์ เพื่อจากัดความผันผวนของราคา
อาหารที่รุนแรง

2.5.1 ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของการเก็บผลผลิตในธนาคาร
พันธุกรรม (หรือการเก็บนอกสถานธรรมชาติ)
2.5.2 สัดส่วนพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น แบ่งหมวดหมู่เป็น อยู่ในความ
เสี่ยง, ไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ หรือไม่รู้ระดับ
ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

2.a.1 ดัชนีการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรต่อค่าใช้จ่าย
ของภาครัฐ
2.a.2 กระแสความช่วยเหลือรวม (ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development
Assistance: ODA) บวก กระแสความช่วยเหลืออย่าง
เป็นทางการอื่น (Other Official Flows: OOF) ที่ให้
ไปยังภาคเกษตรกรรม
2.b.1 ระดับการอุดหนุนผู้ผลิตโดยรวม (PSE)
- ร้อยละของความเปลี่ยนแปลงภาษีการส่งออกและ
นาเข้าในสินค้าเกษตร
2.b.2 การอุดหนุนการส่งออกทางการเกษตร
2.c.1 ตัวชี้วัดราคา (อาหาร) ที่ผิดปกติ
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3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ากว่า 70 ต่อ 3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000
การเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573
คน
3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคคลากรด้าน
สาธารณสุขที่มีความชานาญ
3.2 ยุติการตายที่ปูองกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุ 3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ากว่า 5 ปี (อัตราการ
ต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายใน
ตายต่อการเกิด 1,000 คน)
ทารกลงให้ต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน 3.2.2 อั ต ราตายของทารกแรกเกิ ด (การตายต่ อ การเกิ ด
และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่า
1,000 คน)
ถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี
2573
3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และ 3.3.1 จานวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่มีการ
โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ
ติด เชื้ อ 1,000 คน (จ าแนกตาม เพศ อายุ และ
โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573
ประชากรหลัก)
3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 1,000 คน
3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน
ต่อปี
3.3.4 จานวนของผู้ติดเชื้อไวรั สตับอักเสบบี ต่อประชากร
100,000 คน
3.3.5 จานวนผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อการปูองกันโรค
เขตร้ อ นที่ ถู ก ละเลย (Neglected tropical
diseases)
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง 3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
หนึ่งในสาม ผ่านทางการปูองกันและการรักษาโรค
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดิ น
และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายใน
หายใจ
ปี 2573
3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
3.5 เสริมสร้างการปูองกันและการรักษาการใช้สารในทาง 3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยา
ที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการ
ทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการ
ใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
การติดตามผลการรักษา) สาหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด
3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยามตามบริบท
ของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค
(อายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป) ในจ านวนลิ ต รของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายในปีปฏิทิน
3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้ 3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) ที่พึง
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ โ ดยถ้ ว นหน้ า
พอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่
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รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัย 3.7.2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ (10-14 ปี, 15-19 ปี) ต่อ
เจริ ญ พั น ธุ์ ใ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานระดั บ ชาติ
ผู้หญิงอายุ (10-14 ปี 15-19 ปี) 1,000 คน
ภายในปี 2573
3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการ 3.8.1 ความครอบคลุ ม ของบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ จ าเป็ น
ปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
(นิยามความครอบคลุมของบริการที่จาเป็นเฉลี่ยโดย
สาธารณสุขจาเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและ
ยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย การเจริญ
วัคซี นจาเป็น ที่ปลอดภั ย มี ประสิทธิ ภาพ มีคุ ณภาพ
พันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึง บริการ
ระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส
3.8.2 จานวนประชากรที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัย
หรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน
3.9 ลดจ านวนการตายและการเจ็ บ ปุ ว ยจากสารเคมี 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรือน
อันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ
และในบรรยากาศ
น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573
3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้า สุขอนามัย ที่ไม่ปลอดภัย
และปราศจากสุขลักษณะ (การเปิดเผยบริการชะล้าง
ที่ไม่ปลอดภัย)
3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ
3.a เสริมการดาเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การ 3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของผู้ที่สูบบุหรี่ใน
อนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตาม
ปัจจุบันในจานวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ความเหมาะสม
3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับ 3.b.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยา และวัคซีน ในราคา
โรคติ ด ต่ อ และไม่ ติ ด ต่ อ ที่ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ
ที่สามารถหาซื้อได้ที่ตั้งอยู่บนหลักความยั่งยืน
ประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน 3.b.2 เงินช่วยเหลือเพื่ อการพัฒนาอย่างเป็นทางการสุทธิ
จาเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา
รวม (Total net official development
ความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
assistance-ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์ และ
เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้าสิทธิ
ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ส าหรั บ ประเทศก าลั ง พั ฒ นาที่ จ ะใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ใ น
ความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อ
จะปกปูองสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึง
ยาโดยถ้วนหน้า
3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การ 3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้าน
พัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากาลังคนด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก
3.d เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะ 3 .d.1 ป ริ ม า ณ ข อ ง ก ฎ อ น า มั ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
อย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือน
(International Health Regulations : IHR) และ
ล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
การเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
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4.1 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เด็ ก ชายและเด็ ก หญิ งทุ ก คน 4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชนใน: (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้น
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ต่าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้าน
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573
คณิตศาสตร์ หรือการคิดคานวณ จาแนกตาม เพศ
4.2 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เด็ ก ชายและเด็ ก หญิ งทุ ก คน 4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้าน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
สุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตาม
ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี
วัย จาแนกตามเพศ
คุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความ
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึง
พร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา)
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคา
นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการอบรมในช่วง 12 เดือน
ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
ที่ผ่านมา
4.4 เพิ่ม จ านวนเยาวชนและผู้ ใหญ่ที่ มีทั ก ษะที่จ าเป็ น 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้าง
สารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกตามประเภททักษะ
งาน การมี งานที่ ดี และการเป็น ผู้ ประกอบการ
ภายในปี 2573
4.5 ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศในการศึกษา และสร้าง 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/ นอก
หลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชน
เขต/ ความมั่งคั่งสูง-ต่า) และอื่นๆ เช่น สถานะความ
พื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ
พิการ คนพื้นเมือง และความขัดแย้งที่สามารถนามา
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
เป็นข้อมูลที่ใช้ได้)
4.6 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เยาวชนทุ ก คนและผู้ ใ หญ่ ใ น 4.6.1 ร้ อ ยละของประชากรในกลุ่ ม อายุ ที่ ก าหนดมี ค วามรู้
สัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียน
สาหรับการทางานในระดับพื้นฐาน a.อ่านออกเขียนได้
ได้และคานวณได้ ภายในปี 2573
b.ทักษะในการคานวน จาแนกเป็น เพศ
4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และ 4.7.1 มีการดาเนินการเกี่ยวกับ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ
รวมไปถึง การศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูก
ภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความ
ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ทุ ก ร ะ ดั บ ใ น
สงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของ
(a)
นโยบายการศึ ก ษาของปร ะเทศ
โลก และความนิ ย มในความหลากหลายทาง
(b) หลักสูตร
วัฒนธรรมและในส่วนร่ วมของวัฒนะธรรมต่อการ
(c)
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค รู แ ล ะ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
(d) การประเมินผลนักเรียน
4.a สร้ างและยกระดับอุ ปกรณี และเครื่องมือทางการ 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟูา (b)
ศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และ
อิน เทอร์ เ น็ ต ที่ใ ช้ ใ นการเรี ยนการสอน (c) เครื่ อ ง
ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้ ที่ ป ลอดภั ย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้าง
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
พื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
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สาหรับทุกคน

กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) สิ่ง
อานวยความสะดวกด้านสุขอนามัยพื้นฐานที่แบ่งตาม
เพศ และ (f) สิ่งอานวยความสะดวกด้านการทาความ
สะอาดมือพื้นฐาน (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ใน
เรื่อง น้า สุขอนามัย และสุขลักษณะ)
4.b ขยายจ านวนทุ น การศึ กษาในทั่ ว โลกที่ ใ ห้ ส าหรั บ 4.b.1 มูลค่าเงินช่ วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อย
(Official Development Assistance-ODA) สาหรับ
ที่สุด รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และ
ทุนการศึกษา ตามสาขาและประเภทการศึกษา
ประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รวมถึ ง การฝึ ก อาชี พ และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี
2563
4.c เพิ่มจานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนินการ 4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b)
ผ่ า นทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการ
ประถมศึ ก ษา (c) มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ (d)
ฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม
ในประเทศพั ฒ นาน้ อยที่ สุด และรัฐ ก าลั งพั ฒนาที่
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งเรียกร้องให้ดาเนินการ
เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
ก่ อ นหรื อ ระหว่ า งช่ ว งที่ ท าการสอน ในระดั บ ที่
สอดคล้องกับประเทศ
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เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม พม.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ 5.1.1 มี กรอบกฎหมายจะต้องใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ ติดตาม
เด็กหญิงในทุกที่
ตรวจสอบความเท่า เที ยม และการไม่ แบ่งแยกในหลั ก
พื้นฐานทางด้านเพศ
5.2 ขจั ด ความรุ น แรงทุ ก รู ป แบบที่ มี ต่ อ ผู้ ห ญิ ง และ 5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยอยู่
เด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง
ร่วมกับคู่ของตนได้รับความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ
การค้ามนุษย์ การกระทาทางเพศ และการแสวง
หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนในปัจจุบัน หรือคู่ ของตนก่อน
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น
หน้า ในช่วงเวลาอย่างน้อย 12 เดือนที่ผ่านมา จาแนก
ตามรูปแบบความรุนแรงและอายุ
5.2.2 สัดส่วนของผู้หญิง และเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ
ความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คู่ครอง ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา จาแนกตามอายุ และ
สถานที่เกิดเหตุ
5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การ 5.3.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง 20-24 ปี ที่แต่งงานหรือ
แต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และ
อยู่ด้วยกันก่อนอายุ 15 และ 18 ปี
การทาลายอวัยวะเพศหญิง
5.3.2 สัดส่วนของเด็กหญิงและผู้หญิง (อายุระหว่าง 15-49 ปี)
ที่ได้รับการขลิบอวัยวะเพศหญิง
5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทางาน 5.4.1 สัดส่วนของเวลาที่ใช้ไปในการทางานบ้านและดูแลคนใน
บ้านแบบไม่ได้ รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการ
ครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จาแนกตามเพศ อายุ
สาธารณะ โครงสร้ า งพื้ น ฐานและนโยบายการ
และสถานที่อยู่
คุ้ ม ครองทางสั ง คมให้ และสนั บ สนุ น ความ
รับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 5.5.1 สั ด ส่ ว นของผู้ ห ญิ ง ด ารงต าแหน่ ง ในรั ฐ สภา และการ
และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการ
ปกครองท้องถิ่น
เป็ น ผู้ น าในทุ ก ระดั บ ของการตั ด สิ น ใจในทาง 5.5.2 สัดส่วนของผู้หญิงในตาแหน่งบริหาร
การเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ
5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศ 5.6.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 15-49 ที่ทาการตัดสินใจทางด้าน
และอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดย
ความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้การคุมกาเนิด และการดูแล
ถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการ
สุขภาพการเจริญพันธุ์ด้วยตนเอง
ประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา 5.6.2 จานวนประเทศที่กฎหมายและกฎระเบียบนั้นรับประกัน
และแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลั พธ์ของ
ได้ว่าผู้หญิงที่มีอายุ 15-49 ปี เข้าถึงการดูแล ข้อมูล และ
การประชุมทบทวนเหล่านั้น
การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
5.a ดาเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมใน 5.a.1 (a) สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง
ทรัพ ยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้า เป็ น
เหนือที่ดินทางการเกษตร (แยกออกจากประชากรภาค
เจ้ า ของที่ ดิ น การควบคุ ม ที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น ใน
การเกษตรทั้งหมด) จาแนกตามเพศ และ (b) ส่วนแบ่ง
รูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก
ของผู้หญิงในจานวนผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิถือครอง
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของ
ที่ดินทางการเกษตร จาแนกตามประเภทการครอบครอง
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเทศ

5.a.2 สัดส่วนของประเทศที่กรอบกฎหมาย (รวมถึงกฎจารีต
ประเพณี) ที่รับประกันความเท่าเทียมด้านสิทธิการเป็น
เจ้าของ หรือมีอานาจในการควบคุมที่ดิน
5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5.b.1 สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนกตาม
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การให้
เพศ
อานาจแก่ผู้หญิง
5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและ 5.c.1 สัดส่วนของประเทศที่มีร ะบบติดตามและทาให้เกิดการ
กฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอ
จัดสรรภาครัฐ ที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและ
ภาคระหว่างเพศและการให้อานาจแก่ผู้หญิงและ
เพิ่มบทบาทสตรี
เด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ
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เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม
ใช้สาหรับทุกคน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทส./กษ./มท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

6.1 บรรลุ เ ปู า หมายการให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง น้ าดื่ ม ที่
ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี
2573
6.2 บรรลุเปูาหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่
โล่ ง โดยให้ ค วามสนใจเป็ น พิ เ ศษต่ อ ความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้
สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการ
ทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและ
วั ต ถุ อั น ตราย ลดสั ด ส่ ว นน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนากลับมา
ใช้ใหม่และการใช้ซ้าที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่ว
โลก ภายในปี 2573
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้าที่
ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า และลด
จานวนประชาชนที่ประสบความทุ กข์จากการ
ขาดแคลนน้า ภายในปี 2573
6.5 ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์
รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี
2573
6.6 ปกปู อ งและฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แหล่งน้า รวมถึงภูเขา ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า
ชั้นหินอุ้มน้า และทะเลสาบ ภายในปี 2563
6.a ขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและการ
สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการ
เก็ บ น้ า การขจั ด เกลื อ การใช้ น้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย เทคโนโลยีการ
นาน้ากลับมาใช้ใหม่
6.b สนั บสนุน และเพิ่มความเข้ มแข็งในการมีส่ว น
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการ
น้าและสุขอนามัย

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้าดื่มที่ได้รับการจัดการ
อย่างปลอดภัย
6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการ
อย่างปลอดภัย รวมถึงการอานวยความสะดวกในการล้าง
มือด้วยสบู่ และน้า
6.3.1 ร้อยละของน้าเสียที่ได้รับการบาบัดได้อย่างปลอดภัย
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบ,
แม่น้า, ธารน้า, คลอง, หรือสระน้า) ที่มีคุณภาพน้าโดยรอบ
ที่ดี
6.4.1 การเปลี่ ย นแปลงของการใช้ น้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา
6.4.2 ระดับความตึงเครี ยดด้านน้า: สัดส่วนการใช้ น้าจืดต่ อ
ปริมาณน้าจืดทั้งหมด
6.5.1 ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณา
การ
6.5.2 สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าที่ ข้ า มเขตแดนมี ก ารจั ด การ
ดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
6.6.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้า
ทุกระยะเวลา
6.a.1 จานวนความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับน้าและสุขอนามัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนบูรณาการการใช้จ่ายของรัฐบาล

6.b.1 ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งและวาง
นโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติดาเนินงานเพื่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการน้าและ
สุขอนามัย
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เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้
และยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม พน./มท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงาน 7.1.1 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงไฟฟูา
สมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้
7.1.2 ร้ อ ยละของประชากรที่ พึ่ ง พาพลั ง งานสะอาดและ
ภายในปี 2573
เทคโนโลยีเป็นหลัก
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน 7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้น
การใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
สุดท้าย
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลั งงาน 7.3.1 ความเข้มของการใช้พลังงาน ที่สัมพันธ์กับพลังงาน
ของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
ขั้นต้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอานวย 7.a.1 ปริ ม าณการระดมเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ปี เริ่ ม ในปี
ความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยี
2020 ตามพันธะสัญญาเรื่องการระดมเงินให้ถึง $100
พลั ง งานที่ ส ะอาด โดยรวมถึ ง พลั ง งานทดแทน
พันล้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน และเทคโนโลยี
เชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุน
การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นพลั งงานและ
เทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573
7.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับ 7.b.1 การลงทุนในพลังงานที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ
การจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และจานวน
โดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่ง
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกาลังพัฒนาที่เป็น
และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การบริการที่พัฒนาอย่าง
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
ยั่งยืน
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เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และ
มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม สศช./กค./รง.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

8.1 ท าให้ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ต่ อ หั ว ประชากรมี
ความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ให้ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ม วลรวมในประเทศของประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7
ต่อปี
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านการทาให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
8.3 ส่ ง เสริ ม นโยบายที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาที่ ส นั บ สนุ น
กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความ
เป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวั ตกรรม
และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจราย
ย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึ งผ่า น
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกใน
การบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายาม
ที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการดาเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นาใน
การดาเนินการไปจนถึงปี 2573
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่ ส มควรส าหรั บ หญิ งและชายทุ ก คน รวมถึ ง
เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่
เท่าเทียมสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทา ที่ไม่มีการศึกษา
และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563
8.7 ดาเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์ และยับยั้งแลกาจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และ
การใช้ ทหารเด็ ก และยุ ติก ารใช้ แรงงานเด็ กในทุ ก
รูปแบบในปี 2568
8.8 ปกปูองสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสาหรับผู้ทางานทุก
คน รวมถึงผู้ทางานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่าง

8.1.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ที่แท้จริงต่อหัว
ประชากร

8.2.1 อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ ปี ข องรายได้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ต่ อ
ประชากรผู้มีงานทา
8.3.1 สัดส่วนการจ้างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตร แยก
ตามเพศ

8.4.1 ร่องรอยการใช้วัตถุดิบและการใช้วัตถุดิบต่อหัว และต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
8.4.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบริโภควัตถุดิบใน
ประเทศต่อหัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP)
8.5.1 อัตราชั่วโมงการทางานเฉลี่ย จาแนกตามเพศ อาชีพ
อายุ และความพิการ
8.5.2 อัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ อายุ และ ความ
พิการ
8.6.1 สัดส่ว นของเยาวชน (15-24 ปี) ที่ไม่ไ ด้อยู่ใ นภาค
การศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรม
8.7.1 สัดส่วนและจานวนเด็กอายุ 5-17 ปี ที่เป็นแรงงานเด็ก
จาแนกตามเพศและอายุ

8.8.1 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บร้ายแรง และไม่ร้ายแรง
จากการทางาน จาแนกตามเพศ และสถานะแรงงาน
ต่างด้าว
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ด้าว และผู้ที่ทางานเสี่ยงอันตราย

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573

8.10 เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของสถาบั น ทางการเงิ น
ภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึง
การธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงิน
แก่ทกุ คน

8.8.2 การเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานในประเทศ
(เสรีภาพในการชุมนุม และการเจรจาต่อรองร่วม) โดย
ยึดหลักธรรมนูญของ ILO และกฎหมายภายในประเทศ
จาแนกตามเพศ และสถานะแรงงานต่างด้าว
8.9.1 ผลผลิ ต มวลรวมภายในประเทศทางตรงจากการ
ท่ อ งเที่ ย ว (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของผลผลิ ต มวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมด และในอัตราการเติบโต) และ
จานวนงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อย
ละของงานทั้ ง หมดและอั ต ราการเติ บ โตของงาน
จาแนกตามเพศ
8.9.2 จานวนงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คิดเป็นสัดส่วน
ของงานและอัตราการเติบโตของงานทั้งหมด จาแนก
ตามเพศ
8.10.1 จ านวนสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ และเครื่ อ งรั บ
จ่ายเงินอัตโนมัติ (ATMs) ต่อผู้ใหญ่ 100,000 คน
8.10.2 ร้อยละของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป) ที่มีบัญชีกับ
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ หรือกับผู้ให้บริการ
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
8.a.1 ความช่วยเหลือสาหรับข้อตกลงทางการค้า และการ
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ

8.a เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade)
สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางของ
กรอบการท างานแบบู ร ณาการส าหรั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า แก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
8.b พัฒนาและทาให้เกิดการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ 8.b.1 การใช้ จ่ า ยรวมของภาครั ฐ ส าหรั บ การคุ้ ม ครองทาง
โลกสาหรับการจ้างงานในเยาวชนและดาเนินงาน
สั งคม และแผนการจ้ า งงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของ
ตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงาน
งบประมาณปร ะเทศ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
ภายในประเทศ
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เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
คค./อก.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืน
และมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของ
ภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่ง
เปูาที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่า
เทียมสาหรับทุกคน
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยัง่ ยืน
และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรม
ในการจ้ า งงานและผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของประเทศ
โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้
เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด
9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และให้
เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 2
กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู
9.1.2 ปริ ม าณผู้ โ ดยสาร และสิ น ค้ า ที่ ข นส่ ง จ าแนกตาม
รูปการขนส่ง
9.2.1 มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัว
9.2.2 การจ้างงานในอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละของการ
จ้างงานรวมทั้งหมด

9.3.1 สั ด ส่ว นมู ล ค่ าเพิ่ ม ของอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก และ
ขนา ดกลา งคิ ดเป็ นร้ อย ละ ต่ อ มู ลค่ าเ พิ่ ม ของ
อุตสาหกรรมทั้งหมด
9.3.2 ร้อยละของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม หรือมี
วงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืมได้สูงสุด
9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม 9.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
มูลค่าเพิ่ม
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยทุกประเทศดาเนินการตามขีดความสามารถ
ของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
9.5 เพิ่ ม พู น การวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ยกระดั บ ขี ด 9.5.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา ต่อ GDP
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมใน 9.5.2 สัดส่วนนักวิจัย (เทียบเป็นการทางานเต็มเวลา) ต่อ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา และให้
ประชากร 1,000,000 คน
ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่ม
จานวนผู้ทางานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้าน
คน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น
9.a อานวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานที่ 9.a.1 การสนั บ สนุ น ระหว่ า งประเทศอย่ า งเป็ น ทางการ
ยั่ งยื น และทนทานในประเทศก าลั งพั ฒ นา ผ่ า น
ทั้งหมด (การช่ วยเหลือ เพื่อ การพัฒ นาอย่า งเป็ น
ทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี
ทางการ (ODA) และการช่วยเหลือในแบบอื่นๆ)
และด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเล และรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก
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9.b สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี การวิ จั ย และ 9.b.1 สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า เพิ่ ม ของอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
นวัตกรรมภายในประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงการให้มี
ระดั บ สู ง และระดั บ กลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของ
สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นาไปสู่ความหลากหลาย
มูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมด
ของอุ ต สาหกรรมและการเพิ่ มมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า โภค
ภัณฑ์
9.c การเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ด้ า นข้ อ มู ล และการ 9.c.1 ร้ อ ยละของประชากรที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี สั ญ ญาณ
สื่ อ สาร
และพยายามที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนกตามเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้
สาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี 2563
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10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบ โตของรายได้ใน
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573
10.2 ให้ อ านาจและส่ ง เสริ ม ความครอบคลุ ม ด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจและการเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่คานึงถึง
อายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติ
พันธุ์ แหล่งกาเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
หรืออื่นๆ ภายในปี 2573
10.3 สร้ า งหลัก ประกัน ว่ า จะมี โ อกาสที่ เ ท่า เที ย มและลด
ความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ
และส่ ง เสริ ม การออกกฎหมาย นโยบาย และการ
กระทาทีเหมาะสมในเรื่องนี้
10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง
และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอ
ภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10.5 พัฒนากฎระเบี ยบและการติด ตามตรวจสอบตลาด
การเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการดาเนินการกฎระเบียบดังกล่าว
10.6 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ตั ว แทนและเสี ย งส าหรั บ
ประเทศกาลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทาง
เศรษฐกิ จ และการเงิน ระหว่ า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วาม
รับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น
10.7 อานวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคน
ให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ
และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดาเนินงาน
ตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการ
จัดการที่ดี
10.a ด าเนิ น การตามหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น พิ เ ศษและ
แตกต่างสาหรับประเทศกาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลง
องค์การการค้าโลก
10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการและการไหลของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจาเป็นมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ประเทศกาลั งพัฒนาน้อ ย
ที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะ

10.1.1 อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือ
รายได้ ต่อหั วในกลุ่ มประชากรที่มี รายได้ ต่ากว่ า
ร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด
10.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายได้มัธยฐานต่ากว่าร้อยละ
50 จาแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ

10.3.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูกแบ่งแยก
เชื้อชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมาตาม
ข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการ
แบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
10.4.1 ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP ประกอบไปด้วยค่าจ้าง
และการให้ความคุ้มครองทางสังคม
10.5.1 เสถียรภาพของระบบการเงิน
10.6.1 ร้อยละของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของ
ประเทศกาลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ

10.7.1 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละ
ของรายได้ประจาปีที่ได้รับจากประเทศปลายทาง
10.7.2 ประเทศที่นานโยบายการจัดการการอพยพที่ดี
10.a.1 ส่ ว นแบ่ ง ของรายการสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ก าร
นาเข้าจากประเทศด้อยพัฒนา และประเทศกาลัง
พัฒนาที่ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff)
10.b.1 การด าเนิ น การด้ า นทรั พ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นา
จาแนกตามประเทศที่ได้รับความช่ว ยเหลือ และ
ประเทศผู้ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการ
ดาเนิ นการ (เช่น การช่วยเหลือ ด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรงของ
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ขนาดเล็ก และประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ต่างประเทศ (FDI) และอื่นๆ)
ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศ
เหล่านั้น
10.c ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าธุ ร กรรมของการส่ งเงิ น กลั บ 10.c.1 ค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นร้อยละ
ประเทศของผู้อพยพ (migrant remittance) ให้ต่า
ของจานวนเงินรวมที่ส่งกลับ
กว่าร้อยละ 3 และขจัดการชาระเงินระหว่างประเทศ
(remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ
5 ภายในปี 2573
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ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม มท./พม.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและ
การบริการพื้นฐานที่พอเพียงปลอดภัย และในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายใน
ปี 2573
11.2 จั ด ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง ระบบคมนาคมขนส่ ง ที่ ยั่ ง ยื น
เข้ าถึ งได้ ปลอดภั ย ในราคาที่ ส ามารถจ่ ายได้
สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดย
การขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษ
ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง
เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ
ภายในปี 2573
11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้
ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการ
บริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี
2573

11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แออัด ที่อยู่อาศัยนอกระบบ หรือไม่เหมาะสม

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปูองและคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

11.5 ลดจานวนการตายและจานวนคนที่ได้รับผลกระทบ
และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ม วลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิ ด
จากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้า โดยมุ่ง
เปู า ปกปู อ งคนจนและคนที่ อ ยู่ ใ นสถานการณ์ ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573
11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร
ในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
คุ ณ ภาพอากาศ และการจั ด การของเสี ย ของ

11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะได้
อย่างสะดวก จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และบุคคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

11.3.1 สัดส่วนอัตราการใช้ที่ดินต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากร
11.3.2 ร้ อ งละของเมื อ งที่ มี โ ครงสร้ า งจากการมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยตรงของภาคประชาสังคมในการวางแผนและการ
จั ด การซึ่ ง ด าเนิ น การเป็ น ประจ า
และเป็ น
ประชาธิปไตย
11.4.1 การใช้จ่ ายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ต่อหั ว
สาหรับการใช้จ่ายในเรื่องการสงวน การปูองกัน และ
การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
จาแนกตามประเภทมรดก (ทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ผสมผสาน การกาหนดโดยศูนย์มรดกโลก)
ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น/
เทศบาล) ประเภทการใช้จ่ าย (ค่า ใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน/ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) และประเภทการ
ระดมเงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคโดยสมัคร
ใจ ภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกาไร และผู้สนับสนุน)
11.5.1 จานวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ ต่อประชากร 100,000 คน
11.5.2 การสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จอั น เนื่ อ งมาจากภั ย พิ บั ติ
โดยตรง ต่อ GDP รวมทั้งความเสียหายที่เกิดกับ
โครงสร้างพื้นฐานและขัดขวางการบริการขั้นพื้นฐาน
ที่สาคัญอื่นๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
11.6.1 ร้อยละของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเป็นประจา
และเพียงพอที่จะปล่อยของเสียขั้นสุดท้ายซึ่งเกิดจาก
ของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมืองนั้น
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ตัวชี้วัด

เทศบาล และการจัดการของเสียอื่ นๆ ภายในปี 11.6.2 ระดั บ ค่ า เฉลี่ ย ทั้ งปี ข องฝุุ น ละอองขนาดเล็ ก (เช่ น
2573
PM2.5 และ PM10) ในเขตเมือง (ถ่วงน้าหนักกับ
ประชากร)
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย 11.7.1 ส่ ว นแบ่ งเฉลี่ ย ของพื้ น ที่ เ มื อ งที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ให้ เ ป็ น
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
สถานที่ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ส าธารณะส าหรั บ ทุ ก คน
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
จาแนกตาม อายุ เพศ และบุคคลที่มีความบกพร่อง
ร่างกาย ภายในปี 2573
ทางร่างกาย
11.7.2 สั ด ส่ ว นของผู้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของการคุ ก คามทาง
ร่างกาย หรือเพศ จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา
11.a สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และ 11.a.1 สัดส่วนประชากรอาศัยในเมืองที่นาแผนการพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มในทางบวนระหว่ า งพื้ น ที่ เ มื อ ง รอบ
เมืองและภูมิภาคไปบูรณาการกับการคาดประมาณ
เมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของ
ประชากรและความต้องการทรัพยากร จาแนกตาม
การวางแผนการพั ฒ นาในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
ขนาดของเมือง
ภูมิภาค
11.b ภายในปี 2563 เพิ่มจานวนเมืองและกระบวนการ 11.b.1 สัดส่วนของเมืองที่มีกลยุทธ์ลดความเสี่ยง และการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดาเนินการตาม
ฟื้นฟูให้สู่สภาพปรกติ มีความสอดคล้องกั บกรอบ
นโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนาไปสู่ความ
การท างานระหว่ างประเทศที่ได้ รับความเห็ นชอบ
ครอบคลุม ความมี ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
(อาทิ ผู้ประสบความสาเร็จในการวางแผนการลด
การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ย งภัย พิ บัติ Hyogo Framework for
สภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้
Action 2005-2015) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน
พัฒนาและดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยง
เปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ ตามแผนที่กาหนด
จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไป
ไว้ มีการนาไปดาเนินการ และติดตามผล
ตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ 11.b.2 จานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงภัย
เสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573
พิบัติระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทาง 11.c.1 สัดส่วนของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรรให้กับ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น และวิ ช าการในการ
การก่อสร้าง และการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
ยื ด หยุ่ น
และอาคารที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทส.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

12.1 ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงาน 12.1.1 จานวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP) หรือมีหลักการ
ยั่งยืน ทุกประเทศนาไปปฏิบัติโดยประเทศที่
ด้าน SCP เป็นลาดับความสาคัญหลักหรือเปูาหมาย
พัฒนาแล้วเป็นผู้นา โดยคานึงถึงการพัฒนา
ของนโยบายระดับชาติ
และขีดความสามารถของประเทศกาลังพัฒนา
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากร 12.2.1 ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (MF)
ทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี
และ ตั ว ชี้วั ด การบริ โ ภคพื้ นฐานต่ อ ตัว และต่ อ
2573
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
12.2.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบริโภควัตถุดบิ
ในประเทศต่อหัว และต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับ 12.3.1 ดัชนีการสูญเสียอาหารโลก
ค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร
จากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุก 12.4.1 จานวนภาคีสมาชิกข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
ชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธี ที่
ด้านสารเคมีที่เป็นอันตรายและสารเคมีอื่นๆ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือ
ของเสีย ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณีและข้อ
ระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการ
ผูกพันในการถ่ายทอดข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในแต่
ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้า และดิน
ละข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบ 12.4.2 ของเสียอันตรายต่อหัว (สัดส่วนของเสียที่ได้รับการ
ต่อสุขภาพของมนุษ ย์และสิ่งแวดล้อมให้มาก
บาบัดของเสีย จาแนกตามประเภทการบาบัด)
ที่สุด ภายในปี 2563
12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการปูองกัน การลด 12.5.1 อัตราการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ใน
ปริมาณ การใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่
ระดับประเทศ (จานวนตันของวัสดุที่ถูกนากลับมา
ภายในปี 2573
ใช้ใหม่)
12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ 12.6.1 จานวนบริษัทที่ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืน
และบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไป
ใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจร
การรายงานของบริษัทเหล่านั้น
12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ 12.7.1 จานวนประเทศที่มีการดาเนินการตามนโยบายและ
ภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลาดับ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ
ความความสาคัญของประเทศ
อย่างยั่งยืน
12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูล 12.8.1 มีการดาเนินการเกี่ยวกับ(i) การศึกษาเพื่อความเป็น
ที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่
พลเมืองโลก และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น และวิ ถี ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ
ยั่งยืน (รวมถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภายในปี 2573
ภูมิอากาศ) เป็นเรื่องหลักๆ ในนโยบายการศึกษา
ของประเทศ สาขาวิชาที่ทาการสอน การศึกษาของ
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ตัวชี้วัด
ครูผู้สอน และการประเมินนักเรียน/นักศึกษา

12.a สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความ 12.a.1 จานวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
แ ข็ ง แ ก ร่ ง ข อ ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ผลิ ตและการบริโ ภคที่ยั่ งยื นและเทคโนโลยี ที่เ ป็ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่
มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา
รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
12.b
พัฒนาและดาเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะ 12.b.1 จานวนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่
นโยบาย และการนาแผนไปดาเนินการให้เกิ ดผล
ยั่งยืนสาหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงาน
โดยมีการติดตามดังที่ได้ตกลงไว้ และเครื่องมือการ
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประเมิน
12.c
ท าให้ ก ารอุ ด หนุ น เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ ไ ร้ 12.c.1 จานวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วย GDP
ประ สิ ท ธิ ภ าพและ น า ไปสู่ การ บริ โ ภค ที่
(การผลิตและการบริโภค) และสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกาจัดการ
รวมของประเทศในด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล
บิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะ
แวดล้ อ มของประเทศ รวมถึ ง การปรั บ
โครงสร้ างภาษี และเลิก การอุด หนุน ที่เป็ นภั ย
เหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงอย่างเต็มที่
ถึ ง ความจ าเป็ น และเงื่ อ นไขที่ เ จาะจงของ
ประเทศกาลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่
อาจเกิ ดขึ้ น ที่ จ ะมีต่ อ การพัฒ นาของประเทศ
เหล่า นั้นในลัก ษณะที่เป็น การคุ้ มครองคนจน
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ภาคผนวก 2-22

เป้าหมายที่ 13

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทส.
เป้าประสงค์
13.1

13.2

13.3

13.a

13.b

ตัวชี้วัด

เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการ 13.1.1 จานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยง
ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
จากภัยพิบตั ิในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.1.2 จานวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน
บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 13.2.1 จานวนประเทศที่มีการสื่อสารถึงการสร้างหรือการ
ภูมิอากาศในนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และการ
ดาเนินการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่
วางแผนระดับชาติ
เป็ น การเพิ่ ม ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบอั น เกิ ด มาจากการเปลี่ ย นแปลง
ภู มิ อ ากาศ และสนั บ สนุ น ความยื ด หยุ่ น ต่ อ
ภู มิ อ ากาศและการพั ฒ นาการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกในระดับต่าที่จะไม่สามารถทาลายการผลิต
อาหาร (ประกอบไปด้ ว ยแผนการปรั บ ตั ว
ระดับชาติ การกาหนดการสนับสนุนในระดับชาติ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในระดั บ ชาติ การปรั บ ปรุ ง
รายงานทุกๆ 2 ปี หรืออื่นๆ
พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และ 13.3.1 จานวนประเทศที่มีบูรณาการการลดการปล่อยก๊าช
ขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน
เรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และ
เรื่ อ งการลดปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
การเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า เข้ า ไปใส่ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต ร
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การ
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
เตือนภัยล่วงหน้า
13.3.2 จานวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน
ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
พัฒนา
ดาเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อ 13.a.1 จานวนเงิน (USD) ที่ระดมได้ต่อปี ตั้งแต่ปี 2020
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ งเป็ น ภาคี ข องอนุ สั ญ ญา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินเปูาหมาย 1 แสนล้าน
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
เหรียญ สรอ. เพื่อส่งให้กองทุน Green Climate
ภูมิอากาศที่มีเปูาหมายร่วมกันระดมทุนจากทุก
Fund
แหล่งให้ได้จานวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจาเป็น
ของประเทศก าลั ง พั ฒ นาในบริ บ ทของการ
ดาเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญ
และมีความโปร่งใสในการดาเนินงานและทาให้
กองทุน Green Climate Fund ดาเนินการ
อย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน
ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ 13.b.1 จานวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกาลัง
วางแผนและการบริ ห ารจั ดการที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ได้รับความช่วยเหลือ
ภาคผนวก 2-23
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การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งมี
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้
ความส าคั ญ ต่ อ ผู้ ห ญิ ง เยาวชน และชุ ม ชน
ท้องถิ่นและชายขอบ

ภาคผนวก 2-24

พิเศษ และปริมาณการสนับสนุน ได้แก่ การเงิน
เทคโนโลยี และการสร้างขีดความสามารถ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะในการวางแผนและจัดการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิผล
มุ่งเน้นสตรี เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และชายขอบ

เป้าหมายที่ 14

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม ทส.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

14.1 ปูองกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมี
นั ย ส าคั ญ โดยเฉพาะจากกิ จ กรรมบนแผ่ น ดิ น
รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุ
อาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568
14.2 บริหารจัดการและปกปูองระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ ยงผลกระทบทางลบที่ มี
นัยสาคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและ
ปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่
มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563
14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดใน
มหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ่มพูนความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
14.4 ภายในปี 2563 ให้กากับอย่างมีประสิทธิผลใน
เรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจากัด
การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และ
ที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมง
ที่เป็นไปในทางทาลาย และดาเนินการให้เป็นผล
ตามแ ผนการบ ริ ห า รจั ด การที่ อ ยู่ บ นฐา น
วิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock)
ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดใน
ระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทน
แบบยั่งยืน (maximum sustainable yield)
ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านั้น
14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการ
ประมงบางอย่างที่มีส่วนทาให้เกิดการประมงเกิน
ขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทาให้เกิดการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่
มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนใน
ลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็น
พิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
น้ อ ยที่ สุ ด ควรเป็ น ส่ ว นควบในการเจรจาการ

1 4 .1 .1 ดั ช นี ข อ ง ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ยู โ ท ร ฟิ เ ค ชั่ น
(Eutrophication) และความหนาแน่นของขยะ
พลาสติก/ตร.กม.
14.2.1

สัดส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจาเพาะระดับชาติที่
บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ

14.3.1 ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลีย่ (pH) โดยวัดจาก
สถานีสุ่มตัวอย่าง
14.4.1 สัดส่วนของมวลสัตว์น้า (fish stocks) ที่อยู่ใน
ระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ

14.5.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทาง
ทะเล
14.6.1 ความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ ในระดับการใช้
เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่
มีการควบคุม
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อุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ 14.7.1 ร้อยละของผลผลิตจากการประมงที่ยั่งยืน ต่อ
รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
GDP ในรัฐ ก าลั งพั ฒ นาที่เ ป็ น เกาะขนาดเล็ ก
พัฒนาน้อยที่สุด จากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ
อย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า และการท่องเที่ยว
14.a เพิ่ ม ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พั ฒ นาขี ด 14.a.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเกี่ยวกับ
ควา มสา มาร ถในการ วิ จั ย แล ะถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีทางทะเล ต่อ งบประมาณการวิจั ย
เทคโนโลยีทางทะเล โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์และ
ทั้งหมด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
ทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่าง
รัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและ
เพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมี
ส่ ว นสนั บ สนุ น การพั ฒ นาของประเทศก าลั ง
พัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกาลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และ
สาหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก
ด าเนิ น การด้ า นข้ อ กฎหมาย / ข้ อ บั ง คั บ /
นโยบาย / กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
ตระหนักและปกปูองสิทธิของการทาประมงขนาด
เล็ก
14.c เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและ 14.c.1
จ านวนประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการให้
ทรั พ ยากรเหล่ า นั้ น อย่ า งยั่ ง ยื น
โดยการ
สัตยาบัน ยอมรับ และนากรอบการทางานเชิง
ด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผลตามกฎหมายระหว่ า ง
กฎหมาย/ นโยบาย/ สถาบัน และเครื่องมือใน
ประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบ
การแปลงกฎหมายระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ
ทางกฎหมายส าหรั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
มหาสมุทรมาใช้ ดังที่สะท้อนอยู่ใน UNCLOS เพื่อ
มหาสมุ ท รและทรั พ ยากรเหล่ า นั้ น อย่ า งยั่ งยื น
การอนุรักษ์ และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากร
ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The
อย่างยั่งยืน
Future We Want
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ปกปูอง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปุาไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม
ทส.
เป้าประสงค์
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

ตัวชี้วัด

สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ ร ะบบนิ เ วศบนบกและในน้ าจื ด ใน
แผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
เฉพาะอย่างยิ่ง ปุาไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขต
แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความ
ตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการปุา
ไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้
ทาลายปุา ฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการ
ปลูกปุาและฟื้นฟูปุาทั่วโลก ภายในปี 2563
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟู
แผ่นดิ นที่เสื่ อมโทรม รวมถึงแผ่ นดิ นที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย
ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะ
บรรลุ ถึ ง โลกที่ ไ ร้ ค วามเสื่ อ มโทรมของที่ ดิ น
ภายในปี 2573
สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อัน
สาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
ปฏิบัติการที่จาเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อม
โทรมของถิ่นที่อยู่ ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายใน
ปี 2563 จะปกปูองและปูองกันการสูญพันธุ์ของ
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการ
เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการ
ขนย้า ยชนิ ดพั นธุ์ พื ชและสั ตว์ คุ้ม ครอง และ
แก้ ปั ญ หาทั้ งอุป สงค์แ ละอุป ทานต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สัตว์ปุาที่ผิดกฎหมาย
นามาตรการมาใช้เพื่อปูองกันการนาเข้าและลด
ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรายในระบบ

15.1.1 ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด
15.1.2 สัดส่วนของพื้นที่สาคัญสาหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้าจืด ซึ่งถูกปกคลุม
ไปด้วยพื้นที่คุ้มครอง จาแนกตามประเทศ ระบบ
นิเวศ
15.2.1

ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการปุาไม้อย่าง
ยั่งยืน

15.3.1 ร้อยละของพื้นดินที่ถูกทาให้เสื่อมโทรมเทียบกับ
พื้นที่ทั้งหมด

15.4.1 ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสาคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา
15.4.2 ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว
15.5.1 ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Red List
Index)
15.6.1

จานวนประเทศที่ มีการยอมรับกรอบกฎหมาย
กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพื่อ
สร้างความมั่นใจในความเป็นธรรม และความเท่า
เทียมในการแบ่งปันผลประโยชน์
15.7.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ปุาโดยการหลอกลวงหรือผิด
กฎหมาย
15.8.1
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นิเวศบกและน้าและควบคุมหรือขจัด priority
หรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกรุกราน
species ภายในปี 2563
15.9
บู ร ณาการมู ล ค่ า ของระบบนิ เวศและความ 15.9.1 ความก้าวหน้าของการสร้างเปูาประสงค์ระดับชาติ
หลากหลายทางชี ว ภาพเข้ า ไปสู่ ก ารวางแผน
ตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลาย
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความ
ทางชีวภาพ ค.ศ.2011-2020 (Strategic Plan
ย า ก จ น แ ล ะ บั ญ ชี ทั้ ง ร ะ ดั บ ท้ อง ถิ่ น แ ล ะ
for Biodiversity 2011-2020) เปูาประสงค์ที่ 2
ระดับประเทศ ภายในปี 2563
ของ Aichi Biodiversity
15.a ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่ง 15.a.1 การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทาง
(ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อ 15.b.1 การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
สนับ สนุน เงิ นแก่ การบริ หารจัด การปุา ไม้อ ย่า ง
(ODA) และการใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในที่เหมาะสมสาหรับ
และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ประเทศกาลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
อย่างยั่งยืน
บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการ
ปลูกปุา
15.c เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสาหรับความ 15.c.1
สัดส่วนการค้าสัตว์ปุา โดยหลอกลวงหรือผิด
พยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิด
กฎหมาย
พั น ธุ์ คุ้ ม ครอง
รวมถึ ง โดยการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
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เป้าหมายที่ 16

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม ยธ./มท./พณ.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

16.1 ลดความรุ น แรงทุ ก รู ป แบบและอั ต ราการตายที่ 16.1.1 จานวนเหยื่ อ การค้า มนุ ษ ย์ที่ ไ ด้รั บ การช่ว ยเหลื อ
เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
และที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ประชากร
100,000 คน จาแนกตามเพศ และอายุ
16.1.2 การเสี ย ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ ง ต่ อ
ประชากร 100,000 คน จาแนกตาม อายุ เพศ
และคดี
16.1.3 ร้ อ ยละของประชากรที่ ไ ด้ รั บ ความรุ น แรงทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา
16.1.4 สัดส่วนประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณ
พื้นที่ที่อาศัยเพียงลาพัง
16.2 ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง กา 16.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกทาร้ายทาง
ค้า มนุ ษ ย์ และความรุ นแรงและการทรมานทุ ก
ร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลใน
รูปแบบที่มีต่อเด็ก
เดือนที่ผ่านมา
16.2.2 จานวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 100,000
คน จาแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการแสวงหา
ประโยชน์
16.2.3 ร้อยละของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 18-24 ปีที่
เคยถูกกระทาความรุนแรงทางเพศตั้งแต่อายุ 18 ปี
16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ 16.3.1 ร้อยละของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรม
ซึ่ ง ได้ ถู ก รายงานการกระท าอั น รุ น แรงนั้ น ต่ อ
อย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหา
เหล่านี้
16.3.2 ร้อยละของจานวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อ
จานวนนักโทษทั้งหมด
16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความ 16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิด
แข็ ง แกร่ งของกระบวนการติ ด ตามและการส่ งคื น
กฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลล่าร์สหรัฐ)
สินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความ 16.4.2 ร้อยละของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธเบาที่มีการ
แข็ ง แกร่ งของกระบวนการติ ด ตามและการส่ งคื น
บันทึก และติดตาม ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และ
สินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่
มาตรฐานระหว่างประเทศ
จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
16.5 ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุก 16.5.1 ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รูปแบบ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ที่มีการให้สินบนหรือถูกเรียก
สินบนโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12
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เดือนที่ผ่านมา

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และ
โปร่งใสในทุกระดับ

16.7 สร้า งหลั กประกันว่ าจะมี กระบวนการตั ดสิ นใจที่ มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความ
เป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของ
ประเทศกาลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล
16.9 จั ด ให้ มี เ อกลั ก ษณ์ ท างกฎหมายส าหรั บ ทุ ก คน
โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573
16.10 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า สาธารณชนสามารถเขาถึ ง
ข้อมูลและมีการปกปูองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ

16.5.2 ร้อยละขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการให้สินบน หรือ
ถู ก เรี ย กสิ น บนโดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในช่ ว ง
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
16.6.1 การใช้ จ่า ยภาครั ฐ ขั้น พื้ นฐานคิ ดเป็ นร้ อยละของ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จาแนกเป็น
ภาค (หรื อ จาแนกตามรหัส งบประมาณ หรือ ที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับบริการสาธารณะ
ครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ
16.7.1 สัดส่วนตาแหน่ง (จาแนกตาม อายุ เพศ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มประชากร) ใน
สถาบันของรัฐ (สภานิติบัญญัติระดับประเทศ และ
ท้องถิ่น บริการสาธารณะ และคณะตุลาการ) เทียบ
กับการกระจายตัวในระดับชาติ
16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่มีการตัดสินใจโดยคานึงถึง
เพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร
16.8.1 ร้อยละของสมาชิก และสิทธิการออกเสียงของ
ประเทศกาลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ
16.9.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับ
เจ้าพนักงานของรัฐ จาแนกตามอายุ
16.10.1 จานวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก การ
กักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมานผู้สื่อข่าว บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้า และผู้ใ ห้
ความช่วยเหลือด้ านสิท ธิมนุษ ยชน ที่ได้รั บการ
พิสูจน์แล้วว่าเป็ นความจริง ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา
16.10.2 จ านวนประเทศที่ มีก ฎหมายรองรั บ การเข้ า ถึ ง
ข้อมูลสาธารณะ
16.a.1 จานวนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีความเป็น
อิ ส ระและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สนธิ สั ญ ญาปารี ส
(Paris Principles)

16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
โดยรวมถึ ง กระท าผ่ า นทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดั บ
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา เพื่อจะปูองกัน
ความรุ น แรงและต่ อ สู้ กั บ การก่ อ การร้ า ยและ
อาชญากรรม
16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือก 16.b.1 ร้อยละของประชากรที่รายงานว่ามีความรู้สึกถูก
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
ตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติใน
การแบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
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17.1 เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของการระดมทรั พ ยากร
ภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนั บสนุน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศกาลังพัฒนา เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ
17.2 ประเทศพั ฒ นาแล้ ว จะด าเนิ น การให้ เ ป็ น ผลตาม
พันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่
ให้ ไ ว้ โ ดยประเทศพั ฒ นาแล้ ว หลายประเทศที่ จ ะ
บรรลุเปูาหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7
ส าหรั บ ให้ แ ก่ ป ระเทศก าลั งพั ฒ นา และมี สั ด ส่ ว น
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สาหรับให้แก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA
พิจารณาตั้งเปูาหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึง
อย่างน้อยร้อยละ 0.20 สาหรับให้แก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด
17.3 ระดมทรั พ ยากรทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง ที่
หลากหลายไปยังประเทศกาลังพัฒนา

17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็นร้อยละของ GDP จาแนก
ตามแหล่งที่มาของรายได้
17.1.2 สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศที่จัดสรรจาก
ภาษีภายในประเทศ
17.2.1 ความช่ว ยเหลื อเพื่อ การพัฒ นาอย่ างเป็ นทางการ
(ODA) สุทธิ, รวม และที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้มวลรวมประชาชาติ
ของ ผู้ บ ริ จ าค OECD/คณะกรรมการพั ฒ นา
ช่ ว ยเหลื อ (Development
Assistance
Committee (DAC)

17.3.1 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (Foreign direct
investments -FDI) การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อย่ า งเป็ น ทางการ (Official Development
Assistance: ODA) และความร่วมมือ ใต้ -ใต้ คิด
เป็นสัดส่วนของงบประมาณประเทศทั้งหมด
17.3.2 มูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศ (เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนของ GDP ทั้งหมด
17.4 ช่ วยประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยื น 17.4.1 บริก ารเงิ นกู้คิด เป็น สัดส่ว นของการส่ งออกสินค้ า
ของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่
และบริการ
มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การ
บรรเทาหนี้ แ ละการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ต ามความ
เหมาะสม และแก้ ปั ญ หาหนี้ ต่ า งประเทศของ
ประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการ
ประสบปัญหาหนี้
17.5 ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริม 17.5.1 ประเทศทีย่ อมรับและดาเนินการตามกฎเกณฑ์การ
การลงทุนสาหรับประเทศพัฒนาน้อยทีสุด
สนับสนุนการลงทุนของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
อย่างเคร่งครัด
17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค 17.6.1 จานวนข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ/
แบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง
หรือเทคโนโลยี และโครงการที่ระหว่างประเทศ
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม และ
จาแนกตามประเภทความร่วมมือ
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ยกระดั บ การแบ่ ง ปั น ความรู้ ต ามเงื่ อ นไขที่ ต กลง
ร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงาน
ระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ
สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
กาลังพั ฒนาภายใต้เ งื่ อนไขที่ อานวยประโยชน์ แ ก่
ประเทศกาลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ตามที่ตกลงร่วมกัน
17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทางานได้
อย่างเต็มที่ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนที่สาคัญ
17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสาหรับการ
ดาเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเปูาในประเทศกาลังพัฒนา
เพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดาเนินงานในทุก
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา
เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนา
ในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขั้นอย่างมีนัยสาคัญ โดย
เพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น
2 เท่าในปี 2563
17.12 ทาให้เกิดการดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่อง
การเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจากัด
ปริมาณในระยะยาวสาหรับประเทศพัฒนาน้อย
ที่ สุ ด โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของ
องค์ ก ารการค้ า โลก
โดยรวมถึ ง การสร้ า ง
หลั กประกัน ว่า กฎว่า ด้ว ยแหล่ งก าเนิน สิน ค้า ที่ มี
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมี
ส่วนช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
17.13 เพิ่ ม พู น เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ มหาภาคของโลก
โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย

17.6.2 จานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์ประจาที่ ต่อผู้อยู่อาศัย 100 คน จาแนก
ตามความเร็วอินเตอร์เน็ต
17.7.1 จานวนเงินทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้แก่ประเทศกาลัง
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การถ่ายทอด และ
การเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17.8.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต

17.9.1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทาง
เทคนิค (เป็นดอลลาร์) (รวมถึงความร่วมมือ เหนือใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี) ที่ได้ให้คามั่นไว้กับประเทศ
กาลังพัฒนา
17.10.1 ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีศุลกากรถ่วงน้าหนักทั่วโลก

17.11.1 ส่ ว นแบ่ ง ของการส่ ง ออกในระดั บ สากลของ
ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด
17.12.1 ภาษี ศุ ล การกรเฉลี่ ย ที่ ป ระเทศก าลั ง พั ฒ นา
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกาลังพัฒนาที่เป็น
หมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิญอยู่

17.13.1 ผังติดตามเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic
Dashboard)
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17.14 ยกระดั บ ความสอดคล้ อ งเชิ ง นโยบายเพื่ อ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นาของแต่
ละประเทศที่จะสร้างและดาเนินงานตามนโยบาย
เพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและ
แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และ
ทรั พ ยากรเงิ น เพื่ อ จะสนั บ สนุ น การบรรลุ
เปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก ประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
17.17 สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดย
สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน
17.18 ยกระดั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถให้กับประเทศกาลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่ มการมีอยู่ข องข้อ มูลที มี
คุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จาแนกในเรื่อง
รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติพันธุ์ สถานการณ์อพยพ
ความบกพร่ อ งทางร่ า งกาย
ต าแหน่ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
บริบทของประเทศ ภายในปี 2563

17.14.1 จานวนประเทศที่มีกลไกเสริมสร้างนโยบายให้มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.15.1 ขอบเขตการใช้ก รอบผลลัพ ธ์ และเครื่ อ งมื อการ
วางแผนที่ประเทศเป็นเจ้าของโดยผู้ให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
17.16.1 จานวนของประเทศรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
กรอบการตรวจสอบประสิทธิภาพการพัฒนาของผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ห ลากหลาย ที่ ส นั บ สนุ น
ความสาเร็จของเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการ
ตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี
ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติใน
ประเทศกาลังพัฒนา ภายในปี 2573

17.17.1 จ านวนเงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ที่ เ ห็ น ชอบให้ ใ ช้ ใ น
โครงการความร่วมมือภาครัฐ -เอกชน และประชา
สังคม
17.18.1 สัดส่วนของตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติที่มี
การจัด จาแนกทุกมิติ โดยมีความเกี่ยวข้องกั บ
เปูาหมาย และสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของ
สถิติทางการ (Fundamental Principles of
Official Statistics)
17.18.2 จานวนประเทศที่มีกฎหมายทางสถิติประเทศ ที่
รวมกับหลักพื้นฐานทางสถิติทางการ
17.18.3 จานวนประเทศที่มีแผนสถิติแห่งชาติที่ได้รับเงินทุน
อย่างเต็มที่ และอยู่ภายใต้การนาไปดาเนินการให้
บรรลุ จาแนกตามแหล่งเงินทุน
17.19.1 มู ล ค่ า เงิ น ดอลล่ า ร์ ข องทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถิติของประเทศ
กาลังพัฒนา
17.19.2 สัดส่วนของประเทศที่ a) มีการดาเนินการสามะโน
ประชากรและสามะโนครัวเรือนอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และ b) มีการบรรลุ
การลงทะเบี ย นเกิ ด 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ
ลงทะเบียนการตาย 80 เปอร์เซ็นต์
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