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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ช่ือเรื่อง : กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  

(Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย 

ผู้วิจัย : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

เดือนและปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2559 

แหล่งทุน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม/

นิติรัฐอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย โดยการริเริ่มของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลไกและเครื่องมือ

ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ผลิตและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นข้ันตอน (3) เพื่อเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อมูลพื้นฐานส าหรับ

การพัฒนายุทธศาสตร์ในการจัดท าดัชนี ช้ี วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  

ในสังคมไทย และ (4) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้ต่อยอดในการจัดท าดัชนี ช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติและน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในสังคมไทย  การศึกษาวิจัยกระท า 

โดยการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาความหมายและแนวความคิดของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ตลอดจนทบทวน

งานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวความคิด วิธีการเก็บและสังเคราะห์ข้อมูลในการท า

ดัชนีฯ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสประชาชาติ และแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์  อีกทั้งจัดให้ 

มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ 

การสัมมนา 

สรุปผลกำรวิจัย 

1. การก าหนดกรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐมีความส าคัญมากต่อความถูกต้องเหมาะสม 

ในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การท าดัชนีฯ เนื่องด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหมข่อง

ประเทศไทยและความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเข้าไปลงนามผูกพันร่วมกัน ซึ่งจะท าให้หลัก 
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นิติธรรม/นิติรัฐเข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองของประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาส าคัญ ได้แก่  

การก าหนดความหมายที่เหมาะสมของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีค านิยามที่ชัดเจน คณะผู้วิจัย 

ได้รวบรวมความเป็นไปได้ของการให้นิยามความหมายของหลักการดังกล่าวเอาไว้ ดังนี้ 

1.1 ความหมายสากลของหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมเป็นหลักการที่ใช้เป็นเครื่องมือจ ากัด

ควบคุมอ านาจรัฐ มุ่งหมายในการสร้างกระบวนการหรือระบบที่เป็นธรรมแก่ทุกคน บนฐานของสันติภาพ 

ประชาธิปไตย และเสรีภาพ  อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม หลักนิติธรรมจึงไม่ได้

จ ากัดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจของภาครัฐเท่านั้น หากแต่สามารถน าไปใช้กับการด าเนินการของ

ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน บรรษัทข้ามชาติ และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ด้วย 

1.2 ความหมายของนักวิชาการไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็น

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้บัญญัติหลักนิติธรรมเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งในบททั่วไปและหมวด

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหลักที่สะท้อนให้เห็นว่าหลักนิติธรรมเป็นการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ 

โดยคน เป็นกติกาที่ผู้บัญญัติ ผู้ใช้ และประชาชนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 

1.3 ความหมายของภาครัฐ หลักนิติธรรม แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ ความหมายโดยเคร่งครดั

ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก เช่น การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นการทั่วไป เปิดเผยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น อีกประการหนึ่ง คือ ความหมายโดยกว้างซึ่งเป็นอุดมคติของกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม เช่น ความชัดเจน ความมีเหตุผล ความทันสมัยของกฎหมาย เป็นต้น 

2. วิธีการจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project หรอื 

WJP) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาดัชนีฯ ของ WJP ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างข้ึนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลัก 

นิติธรรม/นิติรัฐข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้รวบรวมข้อสรุปต่างๆ ของ WJP ดังนี ้

2.1 กรอบแนวคิดในการจดัท า WJP ได้ท าดัชนีฯ โดยท าการส ารวจความคิดเห็นใน 102 ประเทศ 

แบ่งออกเป็น ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจ านวน 100,000 คน และของผู้เช่ียวชาญจ านวน 2,400 คน 

โดยใช้ตัวบ่งช้ีที่แบ่งออกเป็น 9 หมวด เพื่อบ่งระบุว่าประเทศใดมีการด ารงคงอยู่ของหลักนิติธรรม/ 

นิติรัฐหรือไม่ ตัวบ่งช้ีทั้ง 9 ปัจจัยประกอบไปด้วย (1) การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (2) การปลอดจากคอรร์ปัชัน 

(3) การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง (4) การรับรองสิทธิข้ันพื้นฐาน (5) การมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  

(6) การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (8) กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา และ (9) กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ  ทั้งนี้ ปัจจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็น

ทางการ ซึ่งแม้จะเป็นปัจจัยหนึ่งส าหรับการทดสอบ แต่ WJP มิได้ให้คะแนนส าหรับปัจจัยหรือตัวช้ีวัดดังกล่าว 
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2.2 วิธีการจัดท าดัชนี ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมาจาก

ประชาชนทั่วไป และผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปของแบบสอบถาม ส าหรับประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยค าถามด้าน

ความคิดเห็นจ านวน 87 ค าถามและค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ตรง 56 ค าถาม จ านวนประมาณ 1,000 คน 

ในความถ่ีทุกๆ 2 ปี ส าหรับแนวคิดในการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นไปตามหลักการทางสถิติ ซึ่งต้อง

เปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของข้อมูลกับรายละเอียดของข้อมูลและงบประมาณที่ใช้ในการส ารวจ โดยการ

สร้างกรอบประชากร กรอบตัวอย่างนั้น WJP น าข้อมูลมาจากสามเมืองใหญ่ของในแต่ละประเทศ โดยวิธีการ 

สุ่มตัวอย่าง ซึ่งส าหรับประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี และอ าเภอปากเกร็ด และส าหรับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน 

และด้านสาธารณสุข จ านวนประมาณ 25 คน โดยเป็นค าถามปิดด้านความเข้าใจและมุมมอง และค าถามเกี่ยวกับ

สถานการณ์จ าลองบนพื้นฐานของข้อมูลจริง (2) การประมาณค่าดัชนี เริ่มจากการตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือ

ผิดปกติออก จากนั้นค าตอบจะถูกน าไปปรบัให้มค่ีามาตรฐานและแปลงเปน็หน่วยเดียวกัน โดยค าตอบของแตล่ะ

ค าถามจะปรับให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค าตอบที่มีค่าเป็น 0 หมายถึงมีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้อยที่สุด  

และมีค่าเป็น 1 หมายถึงมากที่สุด ผ่านการจัดเรียงตามเครื่องบ่งช้ี 44 ตัว ซึ่งค านวณปัจจัยทั้งหมด 8 ปัจจัย 

(จากทั้งหมด 9 ปัจจัย) โดยเริ่มจากค่าเฉลีย่ของทุกค าตอบในแต่ละค าถาม และน ามาค านวณด้วยเครื่องบง่ช้ีและ

คะแนนของแต่ละปัจจัยตามล าดับ และ (3) การตรวจสอบความถูกต้อง ในข้ันตอนน้ีข้อมูลระดับทุติยภูมิจะถูก

น ามาใช้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของคะแนนที่ค านวณได้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่แตกต่าง 

จะถูกวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ ส่วนข้อมูลใกล้เคียงกันกับแต่ละปัจจัยจะถูกน ามาเปรียบเทียบกัน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

2.3 ข้อดีและข้อเสียของการจัดท าดัชนีฯ ของ WJP มีด้วยกัน 3 ด้าน คือ (1) ด้านการรวบรวม

ข้อมูล WJP ก าหนดกรอบตัวอย่างเป็นประชากรในสามเมืองใหญ่ของแต่ประเทศ ไม่สะท้อนถึงความเป็น 

นิติธรรม/นิติรัฐของภาคส่วนที่เป็นชนบทและไม่ใช่ตัวเมือง และอาจมีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ

แตกต่างกันไป อีกทั้งไม่สามารถประเมินวิธีการจดัเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อสมัภาษณ์ทมีงาน WJP 

ได้ (2) ด้านประเภทค าถาม ส่วนใหญ่เป็นค าถามที่สอบถามความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจมีปัจจัยหลายๆ ด้าน  

ท าให้ผู้ตอบค าถามมีความเห็นเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง อีกทั้งการใช้ภาษามีผลต่อความรู้สึกของผู้ตอบ

แบบสอบถามเช่นเดียวกัน และ (3) ด้านการประมวลผลคะแนนและความหมายของคะแนน การให้สัดส่วนของ 

WJP ในจ านวนประชากรทั่วไปประมาณ 1,000 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 25 คนนั้น เป็นการให้น้ าหนักที่ดี

พอสมควร เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ตรงกับปจัจัยหลายๆ ประการมากกว่า แต่จุดด้อยของวิธีการนี้ 

คือ จ านวนของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเทศอาจมีน้อยท าให้อาจได้รับความคิดเห็นที่เอนเอียงได้ 
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2.4 พัฒนาการของดัชนีช้ีวัดและตัวช้ีวัด การพัฒนาค าถามเพื่อสร้างตัวช้ีวัดในแต่ละปัจจัยน้ัน 

ต้องค านึงถึงความเป็นจริง 4 ข้อด้วยกัน คือ (1) ไม่มีค าถามใดสามารถสะท้อนทุกด้านของแนวคิดหนึ่งๆ ได้  

ควรแยกค าถามเป็นหลายๆ ข้อเพื่อสอบถามจากหลายด้าน (2) ค าถามที่มีควรถามบุคคลจากพื้นฐานและ 

การงานที่มีความหลากหลาย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวม (3) ตัวช้ีวัดควรได้รับการตรวจสอบโดยข้อมูลทุติยภูมิ และ 

(4) ตัวช้ีวัดที่สร้างมาโดยรวมผลค าถามจากหลายส่วนมีปัญหาในด้านความคลาดเคลื่อนเสมอ และควรได้รับ  

การตรวจสอบ จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของ WJP ในช่วงหลังๆ ซึ่งมักเป็นเรื่องของการลด

จ านวนปัจจัยหลักเข้าไปเป็นปัจจัยย่อยของส่วนอื่นๆ 

2.5 ข้อเสนอการสร้างดัชนีช้ีวัดฯ ส าหรับประเทศไทยสามารถน าดัชนีที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้า 

โดยรวมเข้าไปในการค านวณแทนการเก็บแบบสอบถามบางส่วนได้ เช่น ดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์ 11 ด้าน 

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความคล้ายคลึงกับตัวช้ีวัดในด้านการปลอดจากคอร์รัปชัน 

และตัวช้ีวัดด้านการมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ WJP ดัชนีช้ีวัดด้านสังคมตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะสอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัดเรื่องการมีความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัย ขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดท าดัชนีช้ีวัดคอร์

รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดเรื่องการปลอดคอร์รัปชัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดท าดัชนีช้ีวัด

ความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งสถิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิทธิการเมือง กฎเกณฑ์บรรทัดฐานและกระบวนการ

ยุติธรรม มีความสอดคล้องกบัดัชนีช้ีวัดในเรื่องสทิธิข้ันพื้นฐานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ WJP เป็นตน้ 

3. การจัดท าดัชนี ช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยหน่วยงานในและ

ต่างประเทศ คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า ดัชนีแต่ละตัวถูกจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ซึ่งน าไปสู่กรอบแนวคิด 

วิธีการเก็บข้อมูล จ านวนกลุ่มตัวอย่าง และการน าเสนอของดัชนีที่ต่างกันออกไป เนื่องจากดัชนีแต่ละตัว 

มีจุดมุ่งหมายในการวัดหรือประเมินประเด็นที่ต่างกัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการน าแต่ละดัชนีมาวัดหรือ

ประเมินในเรื่องเดียวกัน  อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมดัชนีซึ่งจัดท าโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ส าคัญ สามารถ

สรุปได้ ดังนี้ 

3.1 หน่วยงานต่างประเทศ ประกอบด้วย (1) ดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ โดย World Justice 

Project (2) ดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ โดย Millennium Challenge Corporation ในสหรัฐอเมริกาที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจนในประเทศต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่ยากจนหรือประเทศก าลังพัฒนา  

(3) ดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ โดย Heritage Foundation ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระ ที่มุ่งเน้นท างานด้านการ

ก าหนดและส่งเสริมนโยบายสาธารณะ (4) ดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ โดย World Economic Forum ซึ่งเป็น

องค์กรอิสระเพื่อพัฒนาปรับปรุงและยกระดับขีดความสามารถของประเทศต่างๆ ในโลก (5) ดัชนีช้ีวัดด้าน 
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คอร์รัปชัน โดย Transparency International ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีภารกิจหลักเพื่อการหยุดย้ังการคอร์รัปชัน 

และส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความซื่อตรงในทุกระดับ (6) ดัชนีช้ีวัด Freedom in the World 

โดยสถาบัน Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มุ่งเน้นสนับสนุนเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง ปกป้องสิทธิ

มนุษยชน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (7) ดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 

Governance Indicators) โดยธนาคารโลก ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัด 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (8) ดัชนีช้ีวัดความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity Index) โดยสถาบัน Legatum  

ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลทางการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง  (9) ดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation) โดยมูลนิธิ Bertelsmann ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหาผลก าไร มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริม

งานด้านการวิจัย สนับสนุนเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสังคม และ (10) การจัดท าดัชนีช้ีวัดขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันโลก (World Competitiveness Yearbook) โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการ 

ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้น าทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคล ทีมงาน หรือองค์กรให้ประสบความส าเรจ็

ในระดับโลก 

3.2 หน่วยงานในประเทศ ประกอบด้วย (1) มาตรฐานและดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์   

โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์  

(2) ดัชนีช้ีวัดด้านสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อความมั่นคงทางสังคม (3) ดัชนีช้ีวัดคอร์รัปชัน โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส ารวจและประมวลผล

ทางสถิติเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทัศนคติ และจิตส านึกของคนในสังคม และ 

(4) ดัชนีความเป็นธรรมทางสังคม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรม

ทางสังคม เพื่อน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. การจัดท าเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตามเปา้หมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื

กับตัวช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์และประเมินเปรียบเทียบหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ 

WJP ในสองประเด็นหลัก กล่าวคือ ประเด็นที่หนึ่ง หลักนิติธรรม/นิติรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเกี่ยวข้อง

กันอย่างไร และ ประเด็นที่สอง ค่าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐใดของ WJP จะสามารถน ามาปรับใช้ส าหรับ 

การรายงานสหประชาชาติของประเทศไทยได้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ความเกี่ยวพันระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักนิติธรรมจะส่งเสริมการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ด้วยเหตุผล 5 ประการ (1) ปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นหลักนิติธรรมล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยส่งเสริม 

ให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (2) หลักนิติธรรมจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและ

สังคม (3) หลักนิติธรรมจะช่วยป้องกัน ขจัด และยับยั้งความขัดแย้ง อาชญากรรม และความรุนแรง  
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(4) หลักนิติธรรมจะท าให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคมและช่วยสร้างดุลแห่งอ านาจและช่วยลดปัญหาคอร์รัปชัน 

และ (5) หลักนิติธรรมช่วยปกปอ้งทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อันเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

4.2 การเปรียบเทียบตัวช้ีวัด เป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

มาจากเป้าหมายหลัก 7 เป้าหมาย จากทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และ

งานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน (2) เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ  

(3) เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  

ที่เกิดข้ึน (4) เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (5) เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยนื

ของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (6) เป้าหมายที่ 16 

ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสขุ ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า 

และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ  และ  

(7) เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ

ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ เป้าหมายหลักที่มีเป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

เป็นองค์ประกอบส าคัญมากที่สุด คือ เป้ำหมำยท่ี 16 โดยมีเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 12 เป้าหมายย่อย  

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายย่อยทั้งหมดในเป้าหมายที่ 16) รองลงมา คือ เป้ำหมำยท่ี 15 โดยมี

เป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 7 เป้าหมายย่อย (ประมาณร้อยละ 58) และอันดับที่สาม คือ เป้ำหมำยท่ี 8 

โดยมีเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 5 เป้าหมายย่อย  ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ชัดเจนในการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

นโยบายส่งเสริมหลักนิติธรรมของประเทศไทย คือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

5. กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมส าหรับประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 

5.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีฯ ความเกี่ยวพันระหว่างหลักนิติธรรม/นิติรัฐกับการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันในลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือ จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเป็น 

นิติธรรม/นิติรัฐมากข้ึน ในการนี้ปัจจัยช้ีวัดทั้ง 9 ประการดังกล่าวมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอที่จะเป็น

มาตรฐานข้ันต่ าส าหรับการประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศต่างๆ ได้   นอกจากนั้น ประเทศไทย 

อาจเพิ่มปัจจัยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย (1) กลไกการก ากับดูแลภายหลังจากกระบวนการออกกฎหมาย  

(2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (3) หลักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (4) ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสงัคม 

และ (5) หลักสันติสุขของประชาชนส่วนรวม 
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5.2 กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีฯ ประเทศไทยควรสร้างดัชนีฯ ให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 10 ปี มีความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะ และสามารถส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทยผ่านดัชนีช้ีวัด 

ที่จัดท าข้ึนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในการพัฒนาดัชนีฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

(1) การจัดตั้งคณะท างานในการพัฒนาดัชนีฯ ให้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) รับผิดชอบ

เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะท างาน 

(2) ปัจจัยที่ใช้ในการจัดท าดัชนีฯ ในเบื้องต้น ประเทศไทยอาจเลือกท าเฉพาะบางปัจจัย

ก่อน ได้แก่ ปัจจัยที่ 2 การปลอดจากคอร์รัปชัน  ปัจจัยที่ 5 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคง

ปลอดภัย  ปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  ปัจจัยที่ 7 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

และปัจจัยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและจึงเพิ่มเติมปัจจัยเพื่อการจัดท าดัชนีช้ีวัดต่อไปในอนาคต 

เมื่อสถานการณ์ของประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติ 

(3) ระเบียบวิธีวิจัยในการใช้ข้อมูลทางสถิติ การใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่มาจากความคิดเห็น

ทั้งหมดอาจไม่เหมาะสมส าหรับการจัดท าดัชนีฯ ของไทยเท่าใดนัก เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ

ประชาชน  ดังนั้น ในการจัดท าดัชนีฯ ดังกล่าวส าหรับประเทศไทยควรใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่มาจากการส ารวจ

ความคิดเห็นร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ 

(4) รูปแบบค าถามที่ใช้ในการวัดฯ และกรอบประชากร สามารถเป็นค าถามที่สอบถาม

ความคิดเห็นหรือความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้ง

กับความเป็นจริงในสังคม และแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนทั่วไป และ  

ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรง โดยมีจ านวนตัวอย่างตามสูตรของ Yamane กล่าวคือ n=N/(1+N(e)^2) 

(5) วิธีการค านวณทางสถิติ อาจเริ่มจากการให้น้ าหนักอย่างง่ายโดยใหแ้ต่ละปัจจัยมนี้ าหนกั

เท่ากันหมด นั่นหมายความว่า ค่าดัชนีที่ได้นั้นเป็นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย โดยให้น้ าหนักปัจจัยต่างๆ อย่างเท่ากัน

อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด 
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Executive Summary 

Title : Conceptual and Strategic Frameworks in developing Rule of Law 

Index/Indicators for Thailand 
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This research project, initiated by the Thailand’s Institute of Justice, aims to strengthen 

the rule of law through a comprehensive strategy in Thai society.   Its primary objectives are  

( 1)  to effectively promote the existence of instruments for supporting the Rule of Law in 

Thailand; (2)  to promote and enhance a true understanding of the fundamental mechanism of 

the “Rule of Law” through a systematic approach, ultimately achieving progressive results when 

executing projects and activities; ( 3)  to establish initial knowledge and basic data for the 

development of strategy in conducting the Rule of Law Index/ Indicators; and ( 4)  to provide 

data in relations to the index of the “Rule of Law” and assist in its implementation in Thai 

society.  Its research methodology extends to include literature reviews and examinations of 

relevant academic publications, analysis on the meaning and conceptual framework of which 

the Rule of Law operates, and the compilation of data, taking into account the United Nations 

Sustainable Development Goals and guidelines for conducting a strategic framework.  Together 

with in-depth interviews with academics, researchers, and practitioners, a focus group meeting, 

and a public seminar, extensive scrutinisation of the “Rule of Law” has been executed in 

constructing the index.  

Research Summary 

1. Regulating the Rule of Law’ s conceptual framework is important for the accuracy 

of conducting a strategic framework because of two reasons; the newly drafted Thai 

Constitution and the International agreements of which Thailand has entered into.This will 
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push the Rule of Law and its role in national politics and government.   A significant issue 

raised is the establishment of a proper meaning which, as of currently, unclear.  However,  

we have already accumulated the possibility of defining the Rule of Law as follows; 

1.1 The universal meaning of the Rule of Law:  the Rule of Law is the principle 

as mechanism for controlling the government’s power and aims to create a justified procedure 

or structure for the public based on peace, democracy, and freedom.   However, due to  

the change of economic society, the Rule of Law cannot be limited to government’ s power,  

but also applicable to operations in civil societies, private development organizations, 

multinational corporations, and any business persons. 

1.2 The meaning of the Rule of Law as defined by Thai academics:  the 

Constitution of the Kingdom of Thailand, B. E.  2550 ( 2007)  was the first Thai constitution that 

clearly legislated for the Rule of Law, in both general provisions and in directive principles of 

fundamental state policies.  These reflect the concept of the Rule of Law as a control by law, 

not by human.  It is an agreement which regulators, users, and people need to follow. 

1.3 The Rule of Law as defined by the Government:  the Rule of Law can be 

divided into two categories.  First is the strict concept dealing with judicial administration, for 

example, the wide use of the law and its transparency.   Second is the wide concept dealing 

with the idealism of law and judicial administration, for instance, the law should be clear, 

justified and up-to date. 

2. The researcher team studied the World Justice Project or WJP’ s procedure for 

conducting the Rule of Law index/Indicators which aims to promote the development of the 

Rule of Law in many countries.  As a result, all of the summary was accumulated as follows; 

2.1 The WJP’ s conceptual framework: The WJP surveyed into 102 countries 

around the world.  The survey is divided into two groups; a group of 100,000 made up of the 

public and a group of 2,400 of specialists.   There are nine indicators which demonstrate the 

utilization of the Rule of Law in a society.   The nine indicators consist of Constraints  

on Government Powers, Absence of Corruption, Open Government, Fundamental Rights, Order 
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and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, Criminal Justice, and Informal Justice. 

Though Informal Justice is one of nine indicators, it was not calculated and assessed by WJP. 

2.2 The WJP’ s procedure: There are three important parts to the procedure, 

which involves (1) the collection of data consisting of public and specialists’ opinions in survey 

form.   For the public, there are 87 opinion questionnaires and 56 direct experience 

questionnaires.   The survey is collected from approximately 1,000 people every two years.  

The quota sampling is in accordance with the statistic principle which compares the quality 

with the detail of data and the survey budget.  The population scope and sampling are from 

three large cities of each country.  For Thailand, the data is from Bangkok, Nonthaburi province, 

and Pakkret District.  As for the specialist, it consists of 25 specialists from civil and commercial 

law sections, criminal law section, labour law section, and public health section by using 

closed- ended perception problem questionnaires and hypothetical situations with highly 

detailed factual assumptions questionnaires; (2) the indicator rating scale begins by cutting off 

suspicious data, which then the answers will be adapted to a standard score and 

normalization.   The answer of each questionnaire will be rated between 0 to 1 score point; 

“0” score point means there is the least implementation of the Rule of Law and the score of 

“1” indicates that there is a clear application of the Rule of Law.  All scores will be arranged 

in accordance with 44 sub-indicators under the 8 main indicators (of 9 main indicators).  These 

average scores will be calculated with indicators and main score points in each indicator; and 

( 3)  during this stage, the reliability of the calculated scores will be evaluated by the use of 

secondary data both in quantity and quality.   The data sets which are different will be 

scrutinized to examine causes and the data sets which are similar will be compared for 

accuracy. 

2.3 The advantages and disadvantages of the WJP Index/ Indicators: 

Disadvantages of the Index/Indicators include ( 1)  the collection of data, WJP specifies the 

population scope sampling in three big cities but this methodology cannot reflect the Rule of 

Law of the whole country nor the consideration that there may be a diversity of judicial 

administration in each country.  In addition, the researcher team cannot contact the WJP team 
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for more information and thus we cannot profoundly assess the collection of data;  

(2) the types of questionnaire: most of the questionnaires inquire into private opinions which 

may result in bias of the interviewees.  The use of language in the questionnaire may also 

affect the interviewees’  feelings.  Aside from the disadvantages, an advantage of the 

Index/Indicators is apparent in (3)  the score evaluation process which is an effective method 

in evaluation by weighing proportions of 1,000 public and 25 specialists as the specialists have 

more direct experiences than the public.  However, if there are small numbers of specialists 

in some countries, there is still a concern that this may lead to a bias. 

2.4 The development of the WJP Index/ Indicators: In order to develop this, 

there are concerns in 4 aspects: ( 1)  there is no question that can reflect every aspect of the 

concept, thus the division of one question into multiple questions to cover every aspect of 

the Rule of Law is required; ( 2)  the question should be asked from people with various 

backgrounds and careers to cover the overall perpective; (3) the indicators should be detected 

by the secondary data; and ( 4)  many indicators have the margin of errors and thus, when 

detected, they may lead to the decreasing of sub-indicators to merge into other indicators. 

2.5 The recommendations for conducting the Rule of Law Index/ Indicators: 

For Thailand, we can apply our existing indicators for calculation instead of collecting new 

data.  For example, the 11-aspect Human Security Index by the Ministry of Social Development 

and Human Security is similar to Absence of Corruption Indicator and Order and Security 

Indicator in WJP’ s Index/ Indicators.  While the Social Index in the National Economic and 

Social Development Plan by the Office of the National Economic and Social Development 

Board is similar to Order and Security Indicator, the Corruption Index by the University of the 

Thai Chamber of Commerce is similar to Absence of Corruption Indicator, and the Social Justice 

Index by Thammasat University is similar to Fundamental Rights Indicator and Criminal Justice 

Indicator in WJP’ Index/Indicators. 

3. For the Rule of Law related Index/Indicators in Thailand retrieved by internal and 

external organizations, we have finally concluded that each index is conducted with its own 

purpose, resulting in the varieties of the conceptual framework, the collection of data,  
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the sampling, and the presentation.  Each index has its specific objective which is different 

from others; therefore, it is not appropriate to apply any index as part of the Rule of Law 

index assessment.  However, we have accumulated significant index as follows; 

3.1 For external organizations: They consist of (1) the Rule of Law Index/Indicators 

by the WJP; (2) the Rule of Law Index by Millennium Challenge Corporation by the United 

States of America which aims to eliminate poverty in countries, especially underdeveloped 

and developing countries; (3) the Rule of Law Index by Heritage Foundation, an independent 

research institution which aims to operate and promote public policy; (4) the Rule of Law Index 

by World Economic Forum, an independent institution with the purpose of developing and 

enhancing the countries’ competency; (5) the Corruption Index by Transparency International, 

an independent institution, which targets corruption, promotes transparency, responsibility, 

and sincerity; (6) the Freedom in the World Index by Freedom House, an independent 

institution which aims to promote peace, political rights, protect human rights, and support 

democracy; (7) the Worldwide Governance Indicators by World Bank, with the objective to 

promote investment for increasing production and quicken the economic growth;  

(8) the Prosperity Index by Legatum, a charity organization, which promotes prosperity;  

(9) the Transformation Index by Bertelsmann Foundation, a non-profit organization, which aims 

to promote researches, support personal freedom; and (10) the World Competitiveness 

Yearbook Index by the International Institute for Management Development, which aims to 

develop leadership for individuals, working groups, and organizations. 

3.2 For internal organizations: They consist of (1) the Human Security Index  

by the Ministry of Social Development and Human Security, which aims to promote human 

security; (2) the Social Index by the Office of the National Economic and Social Development 

Board, which aims to promote social security; (3) the Corruption Index by the University of the 

Thai Chamber of Commerce, which aims to survey and strategically evaluate the severity  

of the corruption, people’s attitude and consciousness; and (4) the Social Justice Index  

by Thammasat University, which aims to decrease the social gaps and fight against the corruption. 
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4. For the Sustainable Development Goals and the comparison between the SDGs 

and the Rule of Law indicators, we have analyzed and evaluated indicators in two parts;  

the first concerns the relevance between the Rule of Law and the SDGs and the second covers 

the adaption of the Rule of Law in the United Nations SDGs report as follow; 

4.1 The relevance between the Rule of Law and the SDGs: The Rule of Law 

will promote sustainable development due to five main reasons; (1) any of the Rule of Law 

indicators can promote the economic growth and development; (2) the Rule of Law can 

stimulate economic and social fairness; (3) the Rule of Law can eliminate and prevent conflict, 

crimes, and violence within a community; (4) the Rule of Law can bring social responsibility, 

the balance of power, and a decline in corruption; and (5) the Rule of Law can lead to the 

protection of natural resources and environment which are the fundamental core of 

sustainable development. 

4.2 The comparison of indicators: The SDGs sub-indicators that have the Rule 

of Law as a fundamental element are from seven goals which are (1) Goal 8 Promote sustained, 

inclusive and sustainable economic growth resulting in the increase of productive employment 

and decent work for all; (2) Goal 10 Reduce inequality both nationally and internationally;  

(3) Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts; (4) Goal 14 Conserve 

and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development;  

(5) Goal 15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 

mange forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 

biodiversity loss; (6) Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and establish effective, accountable and 

inclusive institutions at all levels; and (7) Goal 17 Strengthen the means of implementation 

and revitalize the global partnership for sustainable development.  In effect, the most 

important SDGs indicator is Goal 16 as there are 12 relevant sub-indicators (100 percent 

matched), while Goal 15 comes in second as there are 7 relevant sub-indicators (58 percent 

matched), and third is Goal 8, which there are 5 relevant sub indicators.  Thus, a clear example 

in promoting sustainable developments and the Rule of Law in Thailand is through the 

Universal Health Care Coverage Project. 
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5. We already synthesized the Rule of Law conceptual and strategic framework for 

Thailand as follows; 

5.1 The conceptual framework: There are positive connections between the 

Rule of Law and the sustainable development; as it will promote the implementation and 

upkeep of the Rule of Law in Thailand.  In this regard, its nine indicators are flexible enough 

to be a minimum standard for the Rule of Law assessment.  As a result, Thailand may have 

additional indicators which are (1) ex-post legislated corporate governance mechanism;  

(2) public participation; (3) hospitality principle; (4) economic and social gaps; and (5) public 

peacefulness. 

5.2 The strategic framework: Thailand should conduct the index/indicators 

within 10 years, the index/indicators should be transparent and legitimately valid.  The 

relevant organizations can follow the proposed strategic framework and can promote the Rule 

of Law in Thailand as follows; 

(1) Operate a working group, consisting of representatives from public, private, 

and civil society organizations and Thailand Institute of Justice (Public Organization) as a 

secretariat. 

(2) In the short term, Thailand may select some of indicators, such as Absence 

of Corruption, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice.  

After that, Thailand may consider more to add up any of indicators in accordance with national 

situation. 

(3) For WJP’s statistic methodology, its primary data are from public opinions, 

this method may not be appropriate for Thailand because of the public biases.  In doing this, 

Thailand should apply primary data from public opinions and secondary data from national 

organizations. 
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(4) Types of questionnaires and population scope sampling can be a survey 

for personal and critical opinions or direct experience by adapting in accordance with  

the society.  This leads to the classification of three groups; specialists, public, and direct 

experienced experts.  The sampling will be calculated in accordance with Yamane, which is 

n=N/(1+N(e)^2) 

(5) The statistic calculation may begin with general weighing by giving equal 

weigh to each indicator, meaning that this index value is simple and it is a proper starting 

point. 

 



1-1 

บทท่ี 1 

กรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law) 

“หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” (Rule of Law)1 เป็นหลักการที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน 

เอกชนกับเอกชน และรัฐกับรัฐ หากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนจะเป็นความสัมพันธ์ภายใต้

กฎหมายมหาชน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนจะอยู่ภายใต้กฎหมายเอกชน และความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับรัฐจะอยู่ภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นหลกัการ

ที่ใช้กับกฎหมายทุกสาขา ทั้งกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหว่างประเทศ 

การน าเสนอในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  

มีความถูกต้องเหมาะสมส าหรบัการจดัท ากรอบยุทธศาสตร์การท าดัชนีช้ีวัดของประเทศไทยต่อไป โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ความส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรฐั หลักนิติธรรม/นิติรัฐในความหมายสากล 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐในความหมายของนักวิชาการไทย  หลักนิติธรรม/นิติรัฐในความหมายของภาครัฐ  

หลักนิติธรรม/นิติรัฐในความหมายอื่นๆ และดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

1.1 ความส าคัญของหลกันติิธรรม/นติิรัฐ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐจะมีความส าคัญมากข้ึนในอนาคตอันใกล้ จากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ประการ 

ที่หนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยที่ก าลังอยู่ระหว่างการจัดท า และ ประการที่สอง คือ  

ความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเข้าไปลงนามเข้าร่วมผูกพัน ซึ่งจะผลักดันให้หลักนิติธรรม/ 

นิติรัฐเข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองของประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่กล่าวถึงและรับรอง

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเอาไว้ โดยมาตรา 3 วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

ได้บัญญัติรับรองหลักดังกล่าวว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”  นอกจากนี้ มาตรา 78 (6) ยังบัญญัติให้ 

รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้

                                                             
1 Rule of Law ในแวดวงนิติศาสตร์มักแปลว่า “หลักนิติธรรม” แต่ก็มีบางส่วนท่ีใช้ค านี้ในความหมายท่ีบ่งบอกถึง “รัฐ” (state)  

ซึ่งมักจะใช้ค าว่า “นิติรัฐ” เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาดัชนีชี้วัดความมีอยู่ของ Rule of Law ในประเทศใดประเทศหนึ่ง  
ซึ่งอาจใช้ได้ท้ังในความหมายของความเป็น “หลักนิติธรรม” และ “นิติรัฐ”  ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จะใช้ค าว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

1-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่าง

เป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม  ดังนั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย  

หลักนิติธรรม/นิติรัฐได้รับการรับรองไว้อย่างชัดเจน มีผลให้องค์กรหลักต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งรัฐสภา 

รัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ ต้องด าเนินการตามหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ในระดับระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติได้ส่งเสริมให้ ประเทศภาคีสมาชิกและองค์การ

ระหว่างประเทศต่างๆ มีการยอมรับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยถือว่าหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นปัจจัยพื้นฐาน  

ที่สร้างเสริมสันติภาพ รับรองสิทธิมนุษยชน และการบรรลุในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (The United 

Nations Sustainable Development Goals) ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of 

the United Nations) ที่รับรองหลักการบางประการที่เป็นองค์ประกอบของหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ในหลาย

ข้อบท  นอกจากนี้  องค์กรหลักของสหประชาชาติ ทั้ งสมัชชาใหญ่  (The United Nations General 

Assembly) และคณะมนตรีความมั่นคง (The United Nations Security Council) ต่างผลักดันหลักการ

ดังกล่าวเพื่อการผดุงรักษาและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงแห่งสิทธิเสรีภาพของปวงชน ผ่านการลงมติ

รับรองหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ในมติต่างๆ หลายมติด้วยกัน เช่น มติที่ A/RES/61/39 มติที่ A/RES/62/70 และ

มติที่ A/RES/63/128 ว่าด้วยการอนุวัติการข้อบทว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐในระดับชาติและนานาชาติ  

มติที่ SC Res. 1325 และมติที่ SC Res. 1820 ว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง หรือมติที่ SC Res. 

1325 และมติที่ SC Res. 1820 ว่าด้วยเด็กและความขัดแย้งทางอาวุธ เป็นต้น2 

เลขาธิการสหประชาชาติได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ว่า “ส าหรับสหประชาชาติ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐมีความเกี่ยวข้องกับหลักการของการปกครองที่บุคคลทุกคน ทั้งที่เป็นสาธารณชนหรือ

ปัจเจกชนรวมทั้งรัฐ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ประกาศใช้ การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาค 

การพิจารณาคดีจะต้องเป็นอิสระสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่นานาชาติยอมรับ ต้องมีมาตรการ  

ที่สร้างความเช่ือมั่นในหลักการว่ากฎหมายเป็นสิ่ งสูงสุด บุคคลมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย  

มีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย มีความเป็นธรรมในการใช้กฎหมาย มีการแบ่งแยกอ านาจ ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของส่วนรวม กฎหมายต้องมีความชัดเจนแน่นอน ปราศจากการกระท าตาม

อ าเภอใจ กระบวนการต่างๆ ตามกฎหมายต้องมีความโปร่งใส”3 

ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย หลักนิติธรรม/นิติรัฐได้เข้ามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน และจะมี

บทบาทที่มากข้ึนในอนาคต เช่น ข้อ 2 (2) (n) ของกฎบัตรอาเซยีน (The ASEAN Charter) ได้ก าหนดพันธกรณี
                                                             
2 United Nations and the Rule of Law, http://www.un.org/en/ruleoflaw/  
3 Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict 

Societies, S/2004/616, http://www.un.org/en/ruleoflaw/ 



บทท่ี 1 
กรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law) 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 1-3 

ของประเทศสมาชิกไว้ว่า “ให้อาเซียนและรัฐสมาชิกยึดมั่นในกฎการค้าพหภุาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎ

เป็นพื้นฐาน ส าหรับการปฏิบัติตามข้อผกูพันทางเศรษฐกิจอย่างมีประสทิธิภาพ และการลดอย่างค่อยเปน็ค่อยไป 

เพื่อไปสู่การขจัดอุปสรรคทั้งปวงต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจ...” (ASEAN 

and its Member States shall act … adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-

based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive 

reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration...) อันแสดงใหเ้ห็น

ว่าการพัฒนากฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของอาเซียนและของประเทศภาคีสมาชิก จะมีความส าคัญยิ่ง

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียน อารัมภบทของกฎบัตรอาเซียนได้บัญญัติไว้อย่าง

ชัดเจนว่า “เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ... ในการนี้  

ได้ตกลงร่วมกัน ณ ที่นี้ที่จะจัดตั้งโดยกฎบัตรนี้ กรอบกฎหมาย และกรอบสถาบันส าหรับอาเซียน” (We, the 

Peoples of the Member States of the Association of South East Asian Nations …  hereby 

decide to establish, through this Charter, the legal and institutional framework for ASEAN)  

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประชาคมอาเซียนได้แสดงเจตจ านงอย่างเป็นทางการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ร่วมกัน

ของประเทศสมาชิก จากการมีเจตจ านงทางการเมืองร่วมกันไปสู่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 

และมีนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศต่อกัน รวมทั้งมีการจัดต้ังองค์การที่มีลักษณะถาวรข้ึน กล่าวอีก

นัยหนึ่งคือ อาเซียนได้ยกระดับตัวเองไปสู่ความเป็น “ระบอบกฎเกณฑ์” (rule-based regimes)  

เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการยกระดับตัวเองไปสู่ความเป็น “ระบอบกฎเกณฑ์” ตลอดจนเจตนารมณ์

และความมุ่งหมายของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่เน้นในระบอบประชาธิปไตย ในหลักการธรรมาภิบาล  

การมีรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ และการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของอาเซียนแล้ว อาจสรุป 

ได้ว่า อาเซียนมีความมุ่งหมายที่จะสถาปนาระบอบความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ที่มีกฎหมาย

และกฎระเบียบเป็นตัวก าหนด ซึ่งการที่อาเซียนจะประสบความส าเร็จบรรลุในเป้าหมายดังกล่าว จึงข้ึนอยู่กับ

ประสิทธิภาพของกฎหมายของประชาคม ทั้งที่เป็นหลักกฎหมาย (legal principles) กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย 

(legal rules) และสถาบันทางกฎหมาย (legal institutions) เป็นส าคัญ 

1.2 หลักนติิธรรม/นติิรฐัในความหมายสากล 

ปัญหาที่ส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ คือ การก าหนดความหมายที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี

ค านิยามที่ชัดเจน เนื่องจากหลักนิติธรรม/นิติรัฐเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม ซึ่งมี  

ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ความหมายด้ังเดิมของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เน้นมุมมองความสัมพันธ์ระหว่าง



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

1-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

รัฐกับเอกชนในรูปของกฎหมายมหาชน เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการพูดถึงหลักนิติธรรม/นิติรัฐในความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนด้วยกันในรูปของกฎหมายเอกชน ในส่วนน้ีจึงจะน าเสนอค านิยามของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

ตามประเภทของความสัมพันธ์ดังกล่าว 

1.2.1 ค านิยามตามความสัมพันธ์รัฐกับเอกชน 

การก าหนดความหมายที่เป็นรปูธรรมชัดเจนของหลกันิติธรรม/นิติรัฐ หาได้ท าอย่างรวบรัดเช่นที่กล่าว

มาไม่ เพราะหลักการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นนามธรรม มีความคลุมเครือ และขาดความชัดเจนเป็นอย่างมาก 

นักวิชาการในสาขาการเมืองการปกครองและนักนิติศาสตร์ได้ถกเถียงโต้แย้งกันมาเป็นเวลาช้านานเกี่ยวกับ

ความหมายที่แท้จริงของหลักการดังกล่าว นักปรัชญาการเมือง เช่น อริสโตเ ติล (Aristotle) เพลโต (Plato) 

และ จอห์น ล็อค (John Locke) ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรฐัไว้อย่างใกลเ้คียงกนัว่า เป็นหลักการ

ที่ใช้เป็นเครื่องมือจ ากัดควบคุมอ านาจรัฐมิให้เกินเลยไป อริสโตเติลให้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐว่า

หมายถึง หลักการส าหรับการปกครองประเทศ โดยเป็นการปกครองโดยอาศัยกฎหมายแทนที่จะเป็น  

การปกครองโดยคนๆ เดียวหรือคนกลุ่มเดียว4  เพลโตให้ความเห็นว่า สังคมที่ผู้ปกครองอยู่เหนือกฎหมาย

จะต้องล่มสลายลงในไม่ช้า แต่ในสังคมที่มีกฎหมายเป็นใหญ่จะเป็นสังคมที่มีความรุ่งเรือง ประชาชนจะอยู่ดี 

มีความสุข5 

ศาสตราจารย์ไดซี่ (A.V. Dicey) นักกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้มีช่ือเสียงของอังกฤษ ได้ให้ความหมายของ

หลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ในต าราเรื่อง Introduction to the Study of the Law of the Constitution6 ไว้ว่า 

มีหลักการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีของอังกฤษที่ส าคัญอยู่ 2 หลัก ได้แก่ (1) อ านาจ

สูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) โดยมีระบบรัฐบาลที่มาจากผู้แทนของราษฎร เป็นหัวใจ

ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ (2) หลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับควบคุมรัฐบาล

ที่มาจากผู้แทนของราษฎรอีกทีหนึ่ง ในแง่นี้ ไดซี่เช่ือว่าหลักนิติธรรม/นิติรัฐจะท าหน้าที่ก ากับการใช้อ านาจรัฐ

ต่อประชาชน โดยหลักนิติธรรม/นิติรัฐมีก าเนิดมาจากกฎหมายจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอว์ที่พัฒนาข้ึน

จากค าพิพากษาของศาล โดยไม่จ าเป็นต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญหรือในตัวบทกฎหมาย 

ในความเห็นของไดซี่ หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) กฎหมายที่

ใช้บังคับจะต้องมีความแน่นอนและชัดเจน เกี่ยวกับว่าการกระท าได้ที่ประชาชนควรหรือไม่ควรประพฤติ และ

กฎหมายจะต้องไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษ  (2) บุคคลต้องไม่อยู่เหนือกฎหมาย และคนทุกคนต้องมี 

ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และ (3) หลักนิติธรรม/นิติรัฐต้องมีก าเนิดมาจากค าพิพากษาของศาล 
                                                             
4 Aristotle, The Politics, Book III, Part 16. 
5  Plato, Laws, Book IV, 714d, cited in Loughlin, M., Swords and Scales, 2000. 
6  Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan, London, Chapter 4. 
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จอห์น ล็อคให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองว่า  

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นหลักการส าหรับการคุ้มครองทรัพย์สินของเอกชน ให้ปลอดจากการล่วงละเมิด 

โดยอ านาจแห่งรัฐหรืออ านาจอื่น โดยหลักนิติธรรมจะต้องเป็นหลักการที่สอดคล้องกับปัจจัยเงื่อนไข  

3 ประการ คือ (1) เป็นหลักกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันของประชาชน (2) มีศาลที่เป็นอิสระคอย 

ท าหน้าที่ระงับข้อพิพาทหรือตัดสินข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว และ (3) จะต้องมีอ านาจแห่งรัฐ 

ที่จะท าการบังคับตามค าตัดสินช้ีขาดของศาลดังกล่าว7 

นักวิชาการยุคหลังๆ ได้พยายามจ ากัดขอบเขตของหลักนิติธรรม/นิติรัฐให้แคบลง เช่น เรเชล ไคล์นเฟลด์ 

(Rachel Kleinfeld) ได้แยกแยะองค์ประกอบส าคัญของการพิจารณาว่า สังคมใดปกครองโดยหลักนิติธรรม

หรือไม่ โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ (1) สังคมนั้นต้องมีรัฐบาลที่ผูกพันโดยกฎหมาย  

(2) ประชาชนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย (3) สังคมนั้นมีความสงบเรียบร้อย (4) มีการใช้ระบบ

ยุติธรรมที่เปิดเผยและมีประสิทธิภาพ และ (5) ต้องไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ8 

ในความเป็นจริง หลักนิติธรรม/นิติรัฐมีขอบเขตที่กว้างกว่าการเป็นหลักกฎหมาย หรือหลักการทาง

การเมืองการปกครอง หากแต่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสงบสุขของสังคม และมีความส าคัญ  

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ระบบกฎหมายและระบอบการเมืองการปกครองที่ตั้งอยู่บน 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐ รัฐ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ จะต้องให้ความเคารพต่อ “เสรีภาพ” (freedoms) ข้ัน

พื้นฐานของประชาชนใน 3 ประการ  ประการที่หนึ่ง เคารพต่อเสรีภาพทางการเมือง ประชาชนจะต้องได้รับ 

การประกันในหลักการพื้นฐานทางการเมืองในด้านต่างๆ อาทิ มีโอกาสแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและจุดยืน

ทางการเมืองของตน สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของ

รัฐบาล รวมทั้งมีสิทธิในอันที่จะเลือกตั้งผู้ที่จะท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและด้านบริหาร  ประการที่สอง  

การรับรองเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนจะต้องมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ

ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อการบริโภค สามารถผลิตและแลกเปลี่ยนสินค้าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประชาชน

จะต้องมีเสรีภาพในระบบตลาด (market freedom) มีโอกาสที่จะเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียม

กัน และ ประการที่สาม มีการรับประกันความโปร่งใส (guaranteed transparency) ประชาชนจะต้อง

                                                             
7 Locke, J., The Second Treatise of Government, 1988, pp.350-353. 
8 Kleinfeld, R., Competing Definitions of the Rule of Law: Implications for Practitioners, Carnegie Endowment for 

International Peace, 2005. 
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สามารถติดต่อท าธุรกรรมระหว่างกันและกันได้อย่างเสรี เปิดเผย ภายใต้กระบวนการและข้ันตอนที่โปร่งใส

ชัดเจน9 

เพื่อให้หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่จ าเป็นต่อไปนี้

จะต้องถูกท าให้ปรากฏ (1) จะต้องท าให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน  

มีความรับผิดชอบต่อสังคม (accountability) โดยเป็นความรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

(2) กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคม จะต้องมีความชัดเจน สม่ าเสมอ และเป็นธรรม โดยจะต้องใช้บังคับกับคน

ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน สามารถปกป้องสิทธิและความมั่นคงข้ันพื้นฐานของประชาชนได้ รวมทั้งสิทธิและ

ความมั่นคงในชีวิต เนื้อตัวร่างกาย และทรัพย์สิน (3) กระบวนการบัญญัติกฎหมาย (กระบวนการนิติบัญญัติ) 

และการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อย่างเป็น

ธรรม และมีประสิทธิภาพ และ (4) รัฐสามารถประสิทธิประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ภายใน

ระยะเวลาอันสมควร โดยการประสิทธิประสาทความยุติธรรมนั้นจะต้องกระท าโดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 

เป็นกลาง และมีจริยธรรม โดยองค์กรที่ท าหน้าที่ดังกลา่วจะต้องประกอบด้วย บุคลากรที่มีจ านวนเพียงพอและ

ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอส าหรับการด าเนินการ10 

โดยสรุป หลักนิติธรรม/นิติรัฐไม่ได้เจาะจงที่ผลลัพธ์หากแต่เป็นเรื่องของกระบวนการหรือวิธีการ  

โดยมุ่งหมายในการสร้างกระบวนการหรือระบบที่เป็นธรรมแก่คนทุกคนที่เป็นสมาชิกในสังคม โดยตั้งอยู่บน

หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ สันติภาพ (peace) ประชาธิปไตย (democracy) และเสรีภาพ (freedom) 

และการที่หลักนิติธรรม/นิติรัฐมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม การประเมินถึงการด ารงอยู่ของหลักการ

ดังกล่าวจึงไม่อาจกระท าได้โดยง่าย แต่หากเราใช้หลักการพื้นฐานที่มีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่ยอมรับ 

เราอาจก าหนดดัชนีช้ีวัดความมีอยู่ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐได้ เช่น หากสังคมใดขาดสันติภาพ ความมั่นคง 

ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน การเคารพในสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดสิทธิโดยอ านาจรัฐ ความยากจน 

ข้นแค้น อาจจะระบุได้ว่าสังคมนั้นขาดหลักนิติธรรม เป็นต้น  ดังนั้น หากรัฐใดสังคมใดไม่สามารถจัดหาสิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้ได้อาจเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่ารัฐหรือสังคมนั้นขาดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การจะ

มุ่งระบุว่าสังคมมีหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อาจจะกระท าได้ยากกว่าการระบุว่าสังคมใดขาดหรือปราศจาก 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

                                                             
9 Dam, K.  The Law-Growth Nexus:  The Rule of Law and Economic Development, Brookings Institution Press, 

Boston, 2006; และ โป รดดู  Trebilcock, M.J. and R.J.  Daniels, Rule of Law Reform and Development, Edward 
Elgar, Cheltenham, 2008. 

10 World Justice Project. 2014. WJP Rule of Law Index 2014 Report. Washington, D.C., p.4. 
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1.2.2 ค านิยามตามความสัมพันธ์เอกชนกับเอกชน 

โลกในยุคปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันมากกว่าในอดีต ประชาชน ทุน เทคโนโลยี และองค์กร

ต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายหรือถ่ายโอนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้โดยง่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท าให้ เกิดการสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็ว เช่ือมโยงผู้คนในพื้ นที่ที่ห่างไกลกัน  

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้รัฐ (state) มีบทบาทและความส าคัญที่ลดลง ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหาได้

ถูกครอบง าด้วยการปกครองของรัฐดังเช่นที่เป็นมาในอดีตไม่ หากแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทุน ระบบตลาด 

และบรรษัทข้ามชาติ หากแนวความคิดเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐถูกจ ากัดอยู่เฉพาะภายในเขตแดนแห่งรัฐ

ภายใต้ระบบกฎหมายที่ เป็นทางการ ( formal legal systems) ก็จะท าให้หลักนิติธรรมดังกล่าวขาด

ประสิทธิภาพ และไม่ได้รับการยอมรับไปในที่สุด 

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน หลักนิติธรรม/นิติรัฐไม่อาจจะ

ถูกจ ากัดอยู่ในความหมายดั้งเดิม ในบริบทที่มุ่งควบคุมการใช้อ านาจรัฐและรับประกันกระบวนการยุติธรรม  

ที่เปิดเผยโปรง่ใสและเป็นธรรมเท่านั้น ในการรับมือกับประเด็นปัญหาและภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในทุกวันน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาความยากจน ฯลฯ บทบาทและขอบเขตของ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหลักนิติธรรม/นิติรัฐควรจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

ใหม่ๆ โดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจของภาครัฐเท่าน้ัน หากแต่ควรสามารถน าไปใช้กับ

การด าเนินการของภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน บรรษัทข้ามชาติ และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ด้วย  

ซึ่งองค์กรเอกชนเหล่านี้ล้วนแต่มีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดข้ึนและกับการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น 

ด้วยเหตุนี้ หลักนิติธรรม/นิติรัฐจึงควรจะถูกน าไปใช้ในขอบเขตที่กว้างขวาง ใช้ได้กับกฎระเบียบทุกระดับ 

นับตั้งแต่ระดับทอ้งถ่ิน ระดับรัฐ และระดับระหว่างประเทศ รวมถึงจะต้องสามารถใช้กับภาคเอกชนได้ด้วย เช่น 

จะต้องน าหลักนิติธรรม/นิติรัฐไปใช้ในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ หรือการสร้างบรรษัทภิบาล (corporate 

governance) ให้เกิดข้ึน เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นหลักหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งเป็น

รากฐานส าคัญของการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม และต่อการพัฒนาโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ แม้ถ้อยค าว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” จะถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง และมักจะเช่ือมโยงกับ 

การสร้างความเป็นรัฐ แต่ก็ไม่มีการให้นิยามกันอย่างชัดเจนเท่าใดนัก นิยามที่จะเห็นได้ชัดเจนหนึ่งซึ่งเป็นที่

ยอมรับกันในระหว่างประเทศและเป็นนิยามที่แสดงถึงที่มาของดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ปรากฏอยู่ใน

รายงานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2004 ความว่า 
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“หลักดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งบุคคล องค์กร และองค์ภาวะใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ 

ในส่วนของรัฐบาลหรือเอกชน รวมถึงรัฐเองมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบ

ต่อสาธารณชน ซึ่งบังคับใช้อย่างเท่าเทียม มีดุลยพินิจในการตัดสินอย่างอิสระ และสอดคล้องกับบรรทัดฐาน

และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หลักดังกล่าวนี้เรียกร้องมาตรการที่จะท าให้มั่นใจว่า มีการยึดมั่น

ในหลักการว่าด้วยอ านาจสูงสุดของกฎหมาย (principles of supremacy of law) หลักความเสมอภาค 

เบื้องหน้ากฎหมาย (equality before the law) ความรับผิดชอบต่อกฎหมาย (accountability to the law) 

ความเที่ยงธรรมในการบงัคับใช้กฎหมาย (fairness in the application of the law) หลักการแบ่งสรรอ านาจ 

(separation of powers) การมีส่วนรว่มในการตัดสินใจ (participation in decision-making) ความประกัน

ความเที่ยงตรงของกฎกติกา (legal certainty) การหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจ (avoidance of 

arbitrariness) และความโปรง่ใสในแง่ของกฎหมายและวิธีการ (procedural and legal transparency)”11 

นักคิดจ านวนมากมีความเห็นว่า กฎหมายสมัยใหม่ (modern law) ดังที่ใช้กันอยู่ในประเทศตะวันตก 

นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม12 ด้วยเหตุที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ

ทุนนิยม ระบบตลาดถือเป็นกลไกทีม่ีความส าคัญยิ่ง กฎหมายสมัยใหม่จะช่วยท าให้เกิดและรักษาคงไว้ซึ่งระบบ

ตลาด ด้วยการก าหนดกติกาและกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลข้ึน กติกาและกฎเกณฑ์สากลที่ให้การรับรองสิทธิต่างๆ 

ของผู้ประกอบการ รวมทั้งสิทธิตามสัญญาและสิทธิในทรัพย์สินจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนท าธุรกรรม 

และโดยมีหลักประกันว่าผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากธุรกรรมนั้น จะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย  

ซึ่งโดยกระบวนการเหล่านี้จะก่อให้เกิดระบบตลาดอันน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด  

นอกจากนี้ กฎหมายสมัยใหม่ยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง โดยส่งเสริมให้เกิดรัฐบาล  

เสรีประชาธิปไตย และรัฐที่เข้มแข็ง และในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันการใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จโดยรัฐ  

อันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน13 

การที่กฎหมายสมัยใหม่ตามแนวของประเทศตะวันตก มีความส าคัญต่อการพัฒนาของประเทศ  

การพัฒนากฎหมายสมัยใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส าหรับประเทศที่มีการพัฒนาล้าหลัง  

แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้อธิบายความส าคัญของกฎหมายสมัยใหม่ต่อ  

                                                             
11 Report of the Secretary-General on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict 

societies (S/2004/616), para. 6. 
12 Friedman, W. “Legal Culture and Social Development”, 4 Law and Society Review 29 (1989); Karst, J., “Law in 

Developing Countries”, 60 Law Library Journal 13 (1967). 
13 Steiner, J.  “ Legal Education and Socio-Economic Change:  Brazilian Perspectives, 19 American Journal of 

Comparative Law 39 (1971). 
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การพัฒนาระบบทุนนิยมไว้ว่า14 ระบบกฎหมายที่เป็นเหตุเป็นผลจะก่อให้เกิดระบบทุนนิยมและอุตสาหกรรม 

ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งมีระบบกฎหมายที่เป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด 

ประเทศในยุโรปได้สถาปนาระบบกฎหมายที่เที่ยงธรรมข้ึนก่อน ซึ่งน าไปสู่การเกิดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในเวลาต่อมา จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบกฎหมายสมัยใหม่เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

(Capitalism) 

อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นระบบกฎหมายที่เป็นเหตุเป็นผลนั้น เวเบอร์ได้กล่าวไว้ว่า ระบบกฎหมาย  

ที่จะช่วยส่งเสริมระบอบทุนนิยมต้องมีลักษณะดังนี้คือ (1) กฎหมายต้องเป็นอิสระจากหน่วยอื่นๆ ในสังคม 

(autonomy) (2) กฎหมายต้องถูกสถาปนาข้ึนอย่างมีจิตส านึก (conscious design) และ (3) กฎหมายต้องใช้

บังคับกับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน (universality) ซึ่งระบบกฎหมายในความเห็นของเวเบอร์นี้  

ในความเป็นจริงคือ ระบบกฎหมายที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ สอดคล้องกับความหมายของหลักนิติธรรม/

นิติรัฐที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง 

เวเบอรอ์ธิบายว่า ระบบกฎหมายของประเทศในยุโรปมีลกัษณะทัง้สามประการ โดยมีการผสมผสานกัน

อย่างเหมาะสมกลมกลืน จนกลายเป็นรูปแบบกฎหมายที่เวเบอร์เรียกว่า “Logically Formal Rationality”  

ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมายสมัยใหม่ 

เวเบอร์ให้เหตุผลของการที่กฎหมายสมัยใหม่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่า บรรทัดฐาน

ทางสังคมภายใต้กฎหมายสมัยใหม่จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมสามารถพยากรณ์ได้  ทั้งนี้ เพราะภายใต้

กฎเกณฑ์ที่แน่นอนและอาจคาดหมายได้น้ี จะท าให้บุคคลที่ประสงค์จะท าธุรกรรมสามารถคาดหมายพฤตกิรรม

ของผู้คนในสังคมได้ล่วงหน้า และคาดได้ว่าพฤติกรรมเช่นใดเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ และพฤติกรรมใดสังคม

ไม่ยอมรับ และทราบด้วยว่าผู้ที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม จะถูกควบคุมโดยบรรทัดฐาน 

ในสังคมเช่นไร เช่น นาย ก. สามารถคาดหมายได้ว่า สังคมไม่ยอมรับการที่ตนจะสมคบกับผู้ประกอบการอื่น

เพื่อจ ากัดการแข่งขันในตลาดการค้า ในลักษณะของการฮั้วกัน  ดังนั้น จึงท าให้นาย ก. ตัดสินใจไม่ท าธุรกรรม

ในลักษณะเช่นนั้น และในขณะเดียวกัน นาย ก. ก็คาดหมายว่า คู่แข่งทางการค้าของตนจะไม่กระท าการ

ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืน รัฐจะต้องบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการกระท าดังกล่าวเอากับผู้ล่วงละเมิด 

และด้วยบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นน้ี ก็จะท าให้เกิดระบบทุนนิยมที่ท างานด้วยกลไกของตลาด 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐในที่สุด เป็นต้น 

                                                             
14 Trubek, R. “Max Weber on Law on the Rise of Capitalism”, Wisconsin Law Review (1972), 720. 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

1-10 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

แม้เวเบอรแ์ละนักคิดตะวันตกจะสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกบักฎหมายสมัยใหม่ (หรือหลักนิติธรรม/

นิติรัฐ) แต่สิ่งที่ควรตระหนักคือ กฎหมายสมัยใหม่ที่อิงกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ หาได้น าไปสู่การพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจโดยตรงไม่ โดยเพียงแต่น าไปสู่การจัดตั้งระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่งระบบตลาดเสรีเอง  

มีข้อบกพร่องอยู่หลายประการด้วยกัน รวมทั้งการไม่สร้างกลไกในการกระจายความมั่งค่ัง การไม่ปกป้อง

ผู้ประกอบการรายย่อย และการไม่ให้การคุ้มครองผู้บริโภค 

ประเด็นความสัมพันธ์ของกฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจในบริบทของประเทศก าลังพัฒนานั้น  

มีสาระส าคัญที่แตกต่างจากทฤษฎีของเวเบอร์หลายประการด้วยกัน ในขณะที่เวเบอร์และนักคิดชาวตะวันตก

จ านวนมากตั้งสมมติฐานว่า ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจและต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของ

ประชาชน จ าเป็นต้องยกระดับประเทศไปเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาเศรษฐกิจ

นั้นมีด้วยกันหลายแนวทาง และประเทศก าลังพัฒนาก็ไม่จ าเป็นต้องใช้นโยบายตามแนวทางของประเทศ

อุตสาหกรรมตะวันตกเสมอไป 

หากจะแบ่งความสัมพันธ์ของรัฐกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจแบ่ งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

ระบบตลาด (Market system) และระบบสั่งการ (Command system) 

ในความสัมพันธ์ลักษณะแรกนั้น เศรษฐกิจจะด าเนินไปได้ด้วยตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงของ

รัฐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะถูกจัดการโดยกลไกที่มองไม่เห็นที่เรียกว่า “อุปสงค์” (demand) และ “อุปทาน” 

(supply) กลไกทั้งสองประการนี้จะเป็นตัวก าหนดการผลิตและการจัดสรรสินค้าและบริการ กล่าวอย่างเป็น

รูปธรรม คือ ความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการผลิตและการจ าหน่าย และ

ผู้ประกอบการจะถูกผลักดันให้กระท าการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจต่างๆ จะกระท าโดยภาคเอกชนโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ส่วนรัฐจะท าหน้าที่ในการ

ให้บริการเฉพาะในกิจการทีไ่ม่เกี่ยวกับการค้าและการหาก าไร เช่น การศึกษา การสาธารณสุข และการป้องกัน

ประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการทั่วไปไม่อาจให้บริการได ้

ในระบบเศรษฐกิจแบบสั่งการนั้นจะไม่มีการแบ่งแยกกันระหว่างรัฐกับเศรษฐกิจ ในระบบสั่งการแบบ

สุดข้ัว รัฐกับเศรษฐกิจจะโยงใยเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียว  อยา่งไรก็ดี ระบบสั่งการบางลักษณะยังเปิดโอกาส

ให้ตลาดท างานได้ โดยระบบตลาดจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจของรัฐ

ยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการผลิตและการจัดสรรสินค้าและบริการ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและระบบสั่งการได้ดีที่สุดคือ “สัญญา” (contract) ในระบบตลาดสัญญาเป็น

เครื่องมือที่แสดงออกถึงการตัดสินใจและใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของปัจเจกชน ส่วนในระบบ

สั่งการการท าสัญญาเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐใช้เพื่อน านโยบายของรัฐไปสู่ทางปฏิบัติ 
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ระบบตลาดจะยึดมั่นในเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of contract) ประชาชนมีเสรีภาพ 

ในการท าสัญญาเพื่อท าการผลิตหรือบริโภค และเสรีภาพดังกล่าวมักจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาและปริมาณของสินค้าในตลาด15 หลักการนี้จะช่วยสร้างระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพ สาระส าคัญของ

หลักเสรีภาพในการท าสัญญาน้ีคือ เอกชนมีสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้อ านาจรฐัเพือ่บังคับตามสทิธิของตนที่เกิดมีขึ้น

จากการท าสัญญา16 เช่น นาย ก. กับ นาย ข. ได้ตัดสินใจเข้าท าสัญญากัน และ ข. ไม่ปฏิบัติตามที่สัญญาไว้ต่อ

กัน เช่นน้ีโดยสิทธิทางกฎหมายที่เกิดมีขึ้นจากการท าสัญญา ก. มีสิทธิที่จะฟ้องร้องให้ ข. ปฏิบัติตามหน้าที่ของ

ตน หรือ ก. อาจเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวก็ได้ ซึ่งทั้งเสรีภาพในการท าสัญญาและสิทธิเอกชนที่ ก. มีอยู่  

จะเปิดโอกาสให้ ก. เลือกตัดสินใจที่จะใช้ทางเลือกที่เป็นประโยชน์แก่ตนมากที่สุด ซึ่งการให้ทางเลือกเช่นน้ีถือ

เป็นหัวใจส าคัญของระบบตลาด ที่จะน าไปสู่วิธีการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น 

แต่ในระบบสั่งการรัฐจะใช้สัญญาเป็นเครื่องมือตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ภายใต้ระบบนี้ 

การที่นาย ก. กับ นาย ข. จะท าสัญญาต่อกันย่อมข้ึนอยู่กับนโยบายรัฐ โดยการท าสัญญาจะต้องเปน็ไปโดยผา่น

ขององค์กรของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของคู่สัญญาแม้แต่น้อย แล ะแม้จะมี 

การท าสัญญาแล้ว สัญญาที่ท าข้ึนก็อาจถูกยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยรัฐได้ในภายหลัง 

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ไม่อาจจะถูกจ ากัดอยู่ในความหมายดั้งเดิม ในบริบทที่มุ่งควบคุมการใช้อ านาจรัฐและรับประกันกระบวนการ

ยุติธรรมที่เปิดเผยโปร่งใสและเป็นธรรมเท่านั้น ในการต่อสู้กับประเด็นและภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจน ฯลฯ บทบาทและ

ขอบเขตของหลักนิติธรรมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหลักนิติธรรมควรจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

ใหม่ๆ ดังกล่าว โดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการใช้อ านาจของภาครัฐเท่านั้น หากแต่ควรใช้กับ 

การด าเนินการของภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชน บรรษัทข้ามชาติ และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ด้วย  

ซึ่งองค์กรเอกชนเหล่านี้ล้วนแต่มีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดข้ึนและการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งสิ้น  

ด้วยเหตุน้ี จึงควรมีการน าเอาหลักนิติธรรมไปใช้ในบริบทที่กว้างขวาง โดยใช้กับกฎระเบียบทุกระดับ นับตั้งแต่

ระดับท้องถ่ิน ระดับรัฐ และระดับระหว่างประเทศ รวมถึงจะต้องใช้กับภาคเอกชนด้วย เช่น จะต้องน า 

หลักนิติธรรมไปใช้กับการก ากับดูแล การด าเนินธุรกิจ หรือบรรษัทภิบาลด้วย เป็นต้น เนื่องจากโลก 

ในยุคปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันมากกว่าในอดีต ประชาชน ทุน เทคโนโลยี และองค์กร ต่างๆ 

สามารถเคลื่อนย้ายหรือถ่ายโอนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้โดยง่าย เทคโนโลยีสารสนเทศได้  
                                                             
15 สิ่งที่ได้รับการรับรองควบคู่ไปกับเสรีภาพในการท าสัญญาก็คือ สิทธิเอกชน (Private rights) 
16 Calabresi, T. “Transaction Costs: Resource Allocation and Liability Rules, Journal of Law & Economics, Vol.3 

(1960), p.1. 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

1-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ท าให้การสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงผู้คนในพื้นที่ที่ห่างไกลเข้าด้วยกัน 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้รัฐ (state) มีบทบาทและความส าคัญที่ลดลง ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหาได้

ถูกครอบง าด้วยการปกครองของรัฐดังเช่นที่เป็นมาในอดีต หากแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทุน ระบบตลาด และ

บรรษัทข้ามชาติ หากแนวความคิดเรื่องหลักนิติธรรมถูกจ ากัดอยู่เฉพาะภายในเขตแดนแห่งรัฐภายใต้ระบบ

กฎหมายที่เป็นทางการ (formal legal systems) ก็จะท าให้หลักนิติธรรมดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ และไม่ได้

รับการยอมรับไปในที่สุด 

1.3 หลักนติิธรรม/นติิรฐัในความหมายของนักวิชาการไทย 

นักวิชาการและนักนิติศาสตร์ไทย ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ ดังได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์17 อธิบายความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ว่า รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสองว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรฐั ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” นับเป็น

ครั้งแรกที่ได้มีการบัญญตัิค าว่า “หลักนิติธรรม” ไว้ในรัฐธรรมนูญ  อย่างไรก็ตาม หากไปตรวจดูประวัติการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะพบว่า แต่เดิมในช้ันยกร่างนั้นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกได้ใช้ค าว่า “หลักนิติรัฐ” ไม่ใช่ 

“หลักนิติธรรม” ไม่ปรากฏเหตุผลในการจัดท ารัฐธรรมนูญว่าเหตุใด ในเวลาต่อมาผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 

จึงได้เปลีย่นแปลงค าว่า “หลักนิติรัฐ” เป็นค าว่า “หลักนิติธรรม” ไม่ปรากฏการอภิปรายว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ

เข้าใจหลักการทั้งสองว่าอย่างไร และโดยสรุปแล้วหลักการทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ยิ่งไปกว่าน้ัน

หากไปส ารวจตรวจสอบบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐาน  

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมที่ยอมรับนับถือกันเป็นสากลแล้ว จะพบว่าบทบัญญัติหลาย

มาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเลย บทความนี้จะส ารวจตรวจสอบความหมาย 

ความเป็นมา ตลอดจนเนื้อหาของหลักการทั้งสองดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้ช้ีให้เห็นถึงความเหมือนและ  

ความแตกต่างของหลักการทั้งสองโดยสังเขป 

โดยทั่วไป เราใช้ค าว่าหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมคู่กันไป โดยที่ ไม่ได้แยกแยะความแตกต่าง  

ในรายละเอียด อันที่จริงจะว่าการใช้ถ้อยค าทั้งสองค าในความหมายอย่างเดียวกันเป็นความเข้าใจผิด  

อย่างสิ้นเชิงของผู้ใช้ถ้อยค านี้คงจะไม่ได้ เพราะทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมต่างก็ได้รับการพัฒนาข้ึน  

ในโลกตะวันตก โดยมีเป้าหมายที่จะจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

                                                             
17 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , รองศาสตราจารย์ ดร., “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม [ออนไลน์]”, 2553, สืบค้นจาก http://www.pub-

law.net/publaw/view.aspx?id=1431 (30 พฤศจิกายน 2558). 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 1-13 

ทั้งหลักนิติรัฐและหลกันิติธรรมต่างก็ไมต่้องการให้มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเอง แต่ต้องการให้กฎหมายเป็น

ผู้ปกครองมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ทรงอ านาจบริหารปกครองบ้านเมืองจะกระท าการใด ๆ ก็ตาม  

การกระท าน้ันจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย จะกระท าการให้ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า หลักการทั้งสองมีความแตกต่างกันอยู่ สาเหตุ

แห่งความแตกต่างนั้นอยู่ที่พัฒนาการในทางประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนีซึ่งเป็น

แหล่งก าเนิดความคิดว่าด้วยหลักนิติรัฐและในประเทศอังกฤษซึ่งพัฒนาความคิดว่าด้วยหลักนิติธรรมข้ึน  

ความแตกต่างของหลักการทั้งสองในรายละเอียดนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะหลักการทั้ง

สองเกี่ยวพันกับ “กฎหมาย” แต่ “กฎหมาย” นั้น เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมทีเ่ช่ือมโยงกับประวัติความเป็นมา

ของชนแต่ละชาติ ความเข้าใจบางประการที่แตกต่างกันที่ประเทศเยอรมนีและประเทศอังกฤษมีต่อมโนทัศน์ว่า

ด้วย “กฎหมาย” ตลอดจนประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองที่แตกต่างกันของชนชาติทั้งสองย่อมส่งผลต่อ

เนื้อหาของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และต่อการจัดโครงสร้าง บทบาท และความสัมพันธ์ขององค์กรของรัฐ

ด้วย หลักนิติรัฐซึ่งได้รับการพฒันาอย่างจรงิจงัในประเทศเยอรมนีในช่วงครึ่งหลงัของศตวรรษที่สิบเก้านั้นได้แผ่

ขยายอิทธิพลออกไปทั่วภาคพื้นทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกฎหมายมหาชนในประเทศอิตาลีที่ได้รวมชาติ

ข้ึนส าเร็จในช่วงเวลานั้นและต่อฝรั่งเศสในช่วงสาธารณรัฐที่สาม ส่วนหลักนิติธรรมซึ่งมีรากเหง้ามาจาก

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยที่ชาวนอร์แมนเข้ายึดครอง

เกาะอังกฤษนั้น ก็มีอิทธิพลไม่น้อยต่อโครงสร้างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและต่อหลายประเทศที่ได้รั บ

แนวความคิดจากสถาบันการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษ 

“นิติรัฐ” ในภาษาเยอรมันเรียกว่า “Rechtsstaat” ประกอบด้วยค าสองค า คือ ค าว่า Recht  

ที่แปลว่า กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันค าๆ นี้สามารถแปลว่า “สิทธิ” ได้ด้วย) และค าว่า Staat ที่แปลว่า  

รัฐ แต่ค าสองค าน้ีเมื่อมารวมกันแล้วได้กลายเป็นค าศัพท์ทางนิติศาสตร์ในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งยากจะหา

ค าในภาษาต่างประเทศที่แปลแล้วให้ความหมายตรงกับค าในภาษาเดิม ต าราที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจ านวน

หนึ่งได้ใช้ค าๆ นี้ทับศัพท์ภาษาเยอรมันโดยไม่แปล  อย่างไรก็ตาม มีความพยายามในการแปลค าว่า 

Rechtsstaat อยู่เช่นกัน ถึงแม้ ว่าค าแปลที่พยายามคิดกันข้ึนนั้นไม่สามารถสื่อความหมายของค าว่า 

Rechtsstaat ได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม เช่น ในระบบกฎหมายอังกฤษ แปลค าว่า Rechtsstaat ว่า Rule of Law 

หรือ state-under-law ระบบกฎหมายฝรั่งเศสแปลว่า état constitutionnel แต่ต ารากฎหมายฝรั่งเศส 

ยุคหลังๆ มักแปลว่า état de droit ซึ่งเป็นแนวโน้มการแปลในภาษาอื่นๆ ด้วย คือแปลตรงตัว เช่น ระบบ

กฎหมายอิตาลี แปลว่า Stato di diritto หรือระบบกฎหมายสเปนแปลว่า Estato de derecho เป็นต้น 

ส าหรับในสหรัฐอเมริกาหากไม่แปลค าว่า Rechtsstaat ว่า Rule of Law ก็มักจะยกเอาหลักการในทาง



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

1-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กฎหมายที่มีเนื้อหาบางส่วนที่คล้ายคลึงกับ Rechtsstaat มาเทียบเคียง เช่น due-process-clause หรือ 

การกล่าวถึง limited government ในฐานะมโนทัศน์ทางกฎหมายที่ใกล้เคียงกับ Rechtsstaat เป็นต้น 

ในทางวิชาการ ไม่ว่าจะแปลค าว่า Rechtsstaat ว่าอย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญย่อมอยู่ที่ความหมาย

อันเป็นแก่นแท้ของหลักการนี้ กล่าวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น กฎหมายจะต้องไม่เปิด

โอกาสให้ผู้ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ภายใต้กฎหมายบุคคลทุกคนต้องเสมอภาคกัน และบุคคลจะต้อง

สามารถทราบก่อนล่วงหน้าว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ตนท าอะไรหรือไม่ให้ตนท าอะไร ผลร้ายอันเกิด

จากการฝ่าฝืนกฎหมายคืออะไร  ทั้งนี้  เพื่อที่บุคคลจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 

แนวความคิดพื้นฐานดังกล่าวนี้ย่อมจะก่อให้เกิดหลักต่างๆ ตามมาในทางกฎหมายมากมาย เช่น หลักไม่มี

ความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine lege) หลักการห้ามลงโทษซ้ าซ้อน หลักการ

ห้ามตรากฎหมายย้อนหลังก าหนดโทษแก่บุคคล เป็นต้น 

แนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐ คือ การจ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมาย การท าให้รัฐต้องผูกพันอยู่

กับหลักการพื้นฐานและคุณค่าทางกฎหมายโดยไม่อาจบิดพลิ้วได้ ด้วยเหตุนี้หลักนิติรัฐจึงไม่มีความหมาย 

แค่เพียงการบังคับให้รัฐต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเท่านั้น แต่ยังเรียกร้องให้รัฐต้องด าเนินการในด้าน

ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นอย่างแทจ้รงิในสงัคมด้วย วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะบรรลุได้ แต่โดยการสร้าง

ระบบการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับให้มีองค์กรตุลาการข้ึนมา

โดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) ให้องค์กรดังกล่าวพิทักษ์ปกป้องคุณค่าในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของเยอรมนี

หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ เรียกว่า “กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) ได้เดินตามแนวทางนี้และ 

ได้บัญญัติให้หลักนิติรัฐเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 

ค าว่าหลักนิติธรรมนั้น วงการกฎหมายไทยแปลมาจากค าว่า Rule of Law ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน 

ในระบบกฎหมายอังกฤษ ในประเทศอังกฤษความคิดที่ ว่ามนุษย์ไม่ควรต้องถูกปกครองโดยมนุษย์  

แต่ควรจะต้องถูกปกครองโดยกฎหมายนั้น ปรากฏข้ึนอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 17 ในหนังสือช่ือ 

“The Common Wealth of Oceana” อันเป็นผลงานของ James Harrington ซึ่งเป็นผู้ที่นิยมระบอบ

สาธารณรัฐอย่างแน่วแน่  อย่างไรก็ตาม แม้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ค าว่า Rule of Law ก็เหมือนกับค าว่า 

Rechtsstaat ที่ยากจะหาค าจ ากัดความหรือนิยามซึ่งยอมรับกันเป็นยุติได้ 

  



บทท่ี 1 
กรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law) 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 1-15 

ถึงแม้ว่าหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่หลักการทั้งสองต่างก็ เป็นหลักการ 

ที่มุ่งจะสร้างความยุติธรรมและสันติสุขให้เกิดข้ึนในระบบกฎหมายเหมือนกัน และคงจะตอบได้ยากว่าหลักการ

ใดดีกว่าหลักการใด หากน าเอาแนวความคิดทั้งสองมาพิเคราะห์เพื่ออธิบายระบบกฎหมายไทยโดยมุ่งไปที่  

การจัดโครงสร้างขององค์กรของรัฐในรัฐธรรมนูญไทยตลอดจนการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรแล้ว 

จะเห็นได้ว่าในแง่ของรูปแบบ ระบบกฎหมายไทยพยายามจะเดินตามแนวทางของหลักนิติรัฐที่พัฒนามา  

ในภาคพื้นยุโรป ดังจะเห็นได้จากการยอมรับหลักการแบ่งแยกอ านาจในมาตรา 3 การยอมรับหลักความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในมาตรา 6 ตลอดจนการประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรไว้ในหมวด 3  

แม้กระนั้นเมื่อพิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ประกอบกับทางปฏิบัติ ที่เกิดจาก 

การปรับใช้รัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังห่างไกลจากความเป็นนิติรัฐมากนัก แม้มาตรา 3 ของ

รัฐธรรมนูญจะประกาศยอมรับหลักการแบ่งแยกอ านาจ แต่หลักการดังกล่าวก็ได้ถูกท าลายลงในมาตรา 239  

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลก่อน

ประกาศผลการเลือกตั้งและให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด ซึ่งเท่ากับให้อ านาจองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ  

การเลือกตั้งเป็นศาลได้ในตัวเอง 

แม้รัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลในหมวด 3 แต่ก็ท าลายหลักการประกันสิทธิทาง

การเมืองของบุคคลในมาตรา 237 ที่ก าหนดการให้การกระท าความผิดของบุคคลคนเดียวน าไปสู่การยุบพรรค

การเมืองทั้งพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้

กระท าความผิดก็ตาม แม้มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญจะประกาศหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

แต่หลักการดังกล่าวก็ถูกท าลายลงในมาตรา 309 เพราะตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง

กับการกระท าที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว แม้จะกระท าต่อไปในอนาคต ก็ได้รับการรับรองไว้

ล่วงหน้าแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มิพักต้องค านึงว่าการกระท านั้นจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  

เมื่อพิจารณาในทางนิติศาสตร์แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขัดแย้ง

กันเองมากที่สุดฉบับหนึ่ง หากไม่พิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับบนพื้นฐานความเข้าใจแนวความคิดว่า

ด้วยนิติรัฐหรือนิติธรรมที่ยอมรับนับถือกันในสากลแล้ว ย่อมจะไม่เห็นการซ่อนเร้นอ าพรางแนวความคิด 

ทางกฎหมายที่เป็นปรปักษ์กับหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม  อย่างไรก็ตาม หากแนวความคิดที่ปรปักษ์กับ 

หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมยังคงถูกอ าพรางอยู่ในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครองแบบไทย ๆ ดังที่มี 

ความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับที่อ าพรางว่าเป็นนิติรัฐนี้แล้ว ความยุติธรรมและสันติสุข

ในระบบกฎหมายย่อมยากที่จะเกิดข้ึนได้ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
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1-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์18 อธิบายว่า “หลักนิติธรรม” มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Rule 

of Law ซึ่งมีผู้ให้ค าแปลไว้หลากหลาย อาทิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า “หลักพื้นฐานแห่ง

กฎหมาย” บ้างก็แปลว่า “หลักการปกครองด้วยกฎหมาย” หรือ “หลักแห่งกฎหมาย” หรือ “หลักกฎหมาย” 

“กฎของกฎหมาย” “หลักความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย” “หลักความยุติธรรมตามกฎหมาย” “หลักธรรม” 

“หลักธรรมแห่งกฎหมายหรือนิติปรัชญา” “นิติธรรมวินัย” “ธรรมะแห่งกฎหมาย” หรือ “นิติสดมภ์” ฯลฯ  

แต่ค าแปลที่ได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไปคือค าว่า “หลักนิติธรรม” 

อันที่จริงค าว่า “หลักนิติธรรม” ที่มาจากค าว่า Rule of Law ไม่ใช่ค าใหม่ในวงการกฎหมายของ

ประเทศไทย นักวิชาการและนักกฎหมายไทยได้ยินและรู้จักกับค าว่าหลักนิติธรรมกันมานานพอสมควร  

แต่เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็นแนวคิดที่ก าเนิดและพัฒนาข้ึนก่อนในประเทศอังกฤษ อันมีระบบกฎหมาย 

แนวคิดและสภาพแวดล้อมที่ต่างจากกฎหมายไทย ประกอบกับหลักนิติธรรมเป็นหลักคิดที่เป็นนามธร รม  

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากและมีพลวัตตลอดเวลา นักคิด นักกฎหมาย นักวิชาการได้อธิบาย ให้ความหมาย 

องค์ประกอบ สาระส าคัญ ฯลฯ ของค าว่าหลักนิติธรรมไว้ไม่ตรงกันเสียทีเดียว เหตุต่างๆ เหล่าน้ีจึงอาจท าให้

นักกฎหมายและบุคคลต่างๆ มีความเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ สาระส าคัญ และความส าคัญของ  

หลักนิติธรรมแตกต่างกันไป 

อย่างไรก็ตาม แม้ในสภาวการณ์ที่นักคิด นักกฎหมายอาจอธิบายและเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ 

สาระส าคัญ และความส าคัญของหลักนิติธรรมแตกต่างกันไป แต่ในช่วงหลายปีที่ประเทศไทยประสบวิกฤต

ความแตกต่างทางความคิดเห็น นักกฎหมาย นักวิชาการ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปกลับพูดถึงและ

กล่าวอ้างให้ทุกๆ ฝ่ายเคารพและยึดหลักนิติธรรมมากเป็นพิเศษจนท าให้สรุปได้ว่า ไม่ว่าแต่ละบุคคลจะเข้าใจ

ความหมาย สาระส าคัญหรือองค์ประกอบของหลักนิติธรรมตรงกันหรือไม่ อย่างไร  แต่ทุกคนเคารพและยึด

หลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรม อันเป็นแนวคิด ทฤษฎีที่มีสภาพนามธรรม ได้ถูกท าให้ปรากฏในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

อย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ไทยที่ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมีอยู่และความส าคัญของหลักนิติธรรม โดยใช้ค าว่า “หลักนิติธรรม” เขียนไว้ 

ในกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นมา 

สืบเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559  อย่างไรก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ จะมิได้ 

                                                             
18 ก าชัย จงจักรพันธ์, ศาสตราจารย์ ดร., “หลักนิติธรรม ความหมาย สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืน [ออนไลน์]”, 2556, สืบค้น

จาก http://www.lrct.go.th/th/?p=5716 (30 พฤศจิกายน 2558). 
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มีบทบัญญัติที่ใช้ค าว่า “หลักนิติธรรม” ไว้โดยตรง แต่มิได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ มิได้มีบทบัญญัติ

ที่มีเนื้อหาตรงกับหลักการหรือสาระส าคัญของหลักนิติธรรมไว้ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2540 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่

ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้” เป็นต้น 

มาตรา 3 วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมีอยู่และความส าคัญของ

หลักนิติธรรมไว้ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบาย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78(6) ยังได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน 

การบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ (6) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้

การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” 

นับเป็นเรื่องที่ดีมากที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ท าให้ “หลักนิติธรรม” อันเป็นหลักการที่ส าคัญอย่าง

ยิ่งยวดปรากฏข้ึนในตัวบทกฎหมายที่จับต้องได้ (Positive law or Existing law) และอย่างน้อยที่สุด 

ได้ประกาศความส าคัญของหลักนิติธรรมไว้ชัดเจนว่า รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

หน่วยงานของรัฐทั้งหลายต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งมีผลโดยปริยายให้นักกฎหมายต้อง

ท าความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น 

สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคือ อะไรคือหลกันิติธรรม? สาระส าคัญหรือองค์ประกอบของ

หลักนิติธรรมมีอะไรบ้าง? และถ้าหากมีการฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ผลจะเป็นอย่างไร? ซึ่งค าถาม

เหล่านี้เองที่คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ  

นิติธรรมแห่งชาติต้องการจะตอบ คณะอนุกรรมการวิชาการท างานโดยค้นคว้า รวบรวม และศึกษางานเขียน

หลักนิติธรรมของนักวิชาการทั้งหลายไว้มากมาย เราไม่กล้าที่จะตอบว่า รวบรวมและศึกษาครบทั้งหมด 

ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอาจหลงไปได้บ้าง 

กล่าวโดยสรุป คือ กฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนนั้นต้องมีหลักไว้ให้ยึด มีหลักไว้ให้พัน  

หากกฎหมายออกนอกหลักที่ปักไว้ก็ไม่เป็นกฎหมาย  ดังนั้น การออกกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย  

การตีความกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ต้องอยู่ภายใต้หลักยึดนี้ ซึ่งก็คือ หลักนิติธรรม หากออกนอก

หลักย่อมไม่มีผลใช้บังคับ หลักนิติธรรม คือหลักที่ใช้ก ากับดูแลตรวจสอบ อ านาจอันไม่ชอบธรรมของรัฐสภา
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และฝ่ายบริหาร และเป็นหลักที่ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาตุลาการ อ านาจอธิปไตยทั้ง 3 

รวมทั้งรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม หลักนิติธรรมจึงเป็นเสาหลักที่ปักไว้ให้กฎหมายยึด เพื่อมุ่งไปสู่

ความยุติธรรม หลักนิติธรรมจะช่วยป้องกันมิให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจ 

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล19 ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ว่า รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 

2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทยที่ได้บัญญัติ “หลักนิติธรรม” ไว้ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 

วรรค 2 ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน

ของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” และในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78(6) ซึ่งบัญญัติว่า “ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ 

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการ

อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” 

เหตุใดรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ต้องบัญญัติไว้ในมาตราแรกๆ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญ ตลอดถึงหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมคือ

อะไร หลักนิติธรรมคือกฎหมายหรือไม่ เหตุใดหลักนิติธรรมจึงมีความส าคัญดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้

ข้าราชการผู้ใช้อ านาจรัฐทุกภาคส่วนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า หมายถึง หลักพื้นฐานของกฎหมาย 

ค าว่าหลักนิติธรรม นักกฎหมายส่วนใหญ่เช่ือว่า มีความหมายตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Rule of Law” ซึ่งมี

แนวคิดมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เน้นไปในหลักการปกครองประเทศ ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมโดยกฎหมาย 

คือ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะค าว่า Rule นั้น สามารถแปลได้ว่า “การปกครอง” หรือแปลว่า  

“กฎกติกา” ก็ได้  ฉะนั้น ในความคิดของนักปกครองสมัยกลางในยุโรปก็จะให้ความหมายไปในหลักการ

ปกครองที่ดี คือ การปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่ปกครองโดยคน (Rule by Law, not by man) และหมายถึง

หลักการที่เป็นกฎกติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 

ค าว่า Rule of Law นี้ Dictionary ของ Black’s Law ให้ความหมายไว้ว่า A substantive Legal 

Principle ซึ่งหมายถึงหลักกฎหมายที่มีความส าคัญยิ่ง แล้วหลักกฎหมายอะไรที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ค าตอบ

น่าจะเป็นหลักความเป็นธรรมตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะฟังดูกว้างเกินไป หากยกเอาหลักความเป็นธรรมตาม

กฎหมายข้ึนมาพิจารณาก็อาจจะเห็นหลักความเป็นธรรมตามกฎหมายอาญาได้หลายประการ อาทิ บุคคลจะ

                                                             
19 จรัญ ภักดีธนากุล, ศาสตราจารย์พิเศษ, “หลักนิติธรรม: ความชอบธรรมตามกฎหมาย”, เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร 

หลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 1, น. 3. 
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ถูกลงโทษโดยไม่มีกฎหมายไม่ได้ หลักความเสมอภาคกันตามกฎหมาย หลักการสันนิษฐานว่าทุกคนบริสุทธ์ิ

จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม20 กล่าวว่า หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law หมายถึง สังคมที่มี

กฎหมายเป็นใหญ่ มีความเสมอภาค หากมีอะไรเกิดข้ึนต้องระงับคดีโดยศาล จะศาลอะไรก็ขอให้เป็นศาล  

ก็แล้วกัน โดยพิจารณาคดีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ออกกฎหมายลงโทษย้อนหลัง ให้โอกาสน าพยานเข้าสืบ 

อย่างนี้จึงจะเรียกว่า Fair Trial ซึ่งเป็นหัวใจของหลักนิติธรรม 

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร21 ให้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ว่าหมายถึง “นิติธรรม

วินัย” ได้แก่ "หลักการแห่งกฎหมายที่เทิดทูนศักดิ์แห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพแห่ง

มนุษยชน ทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชน ให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ 

เกิดข้ึน ไม่ว่ารัฐกับเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นที่มีอ านาจอิสระและเด็ดขาด 

ในการตัดสินข้อพิพาทนั้นตามกฎหมายของบ้านเมือง” 

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร22 ได้อธิบายหลักนิติธรรม โดยโยงเข้ากับบทบาทของอัยการและศาล

ว่าสององค์กรนี้ต่างก็มีหลักนิติธรรมด้วย โดยท่านกล่าวว่า “หลักนิติธรรมในส่วนของอัยการนั้น คือ อัยการ 

มีหน้าที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อย ในขณะเดียวกัน มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สองส่วน

นี้ เราจะต้องท าให้ปรากฏ หลักนิติธรรมที่เกี่ยวกับศาล ศาลต้องกระตือรือร้นในการตรวจสอบค้นหาความจริง  

ช้ันประทับฟ้องและช้ันพิจารณาคดี คิดว่าบทบาทของศาลจะต้องเน้นทั้งสองด้าน ถ้าไม่เกิดสองด้านแล้ว  

ยังมีความไม่เป็นนิติรัฐในตัวเอง จะต้องประกันความบริสุทธ์ิของจ าเลยได้” 

ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน23 สรุปหลักนิติธรรมว่าประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

(1) การยึดหลักความเป็นอิสระของตุลาการ 

(2) ประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่าง

ทัดเทียมกัน 

(3) มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                                             
20 อรรถพล ใหญ่สว่าง, หลักนิติธรรมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย”, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน (23 กุมภาพันธ์ 2558). 
21 เพิ่งอ้าง. 
22 เพิ่งอ้าง. 
23 เพิ่งอ้าง. 
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(4) การปกครอง โดยยึดหลักกฎหมายเป็นใหญ่และปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เป็นนิติรัฐ ทั้งนี้ 

กฎหมายน้ันจะต้องเป็นกฎหมายที่ยุติธรรม 

(5) ศาลเป็นสถาบันที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน 

(6) ฝ่ายบริหารต้องบริหารภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

(7) ส่งเสริมการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างบริสุทธ์ิและยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซง

ของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มอิทธิพล เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แท้จริงของประชาชน 

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย 

(9) ส่งเสริมและคุ้มครองหลักแห่งการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(10) ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม 

(11) ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย 

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ24 อธิบายว่า “องค์ประกอบของหลักนิติธรรมมีอยู่ 4 ประการ 

คือ ประการแรก องค์ประกอบด้านสาระ หมายถึง หลักความเสมอภาคทางกฎหมาย ประการที่สอง 

องค์ประกอบด้านกระบวนการในการใช้กฎหมาย หมายถึง รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้อ านาจภายใน

ขอบเขตที่กฎหมายให้ไว้ ตามวิธีการ รูปแบบ เวลา และสถานที่ ประการที่สาม องค์ประกอบด้านองค์กร 

หมายถึง การแบ่งแยกอ านาจและความเป็นอิสระของตุลาการ และ ประการที่สี่ องค์ประกอบด้านเป้าหมาย 

หมายถึง การใช้การตีความกฎหมายและการตัดสินคดีนั้นจะต้องมุ่งสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนโดยเที่ยง

ธรรม” 

1.4 หลักนติิธรรม/นติิรฐัในความหมายของภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ  (คอ.นธ.) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ดังนี้ 25 หลักนิติธรรม หมายถึง  

“หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่มีกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือ

แย้งต่อหลักนิติธรรม” โดยอาจจ าแนกได้เป็น 2 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดหรือหลักนิติธรรม 

                                                             
24 เพิ่งอ้าง. 
25 คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรมในคณะกรรมการ

อิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม , “หลักนิติธรรม The Rule of Law ความหมาย 
สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม”, (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557), น. 1-16. 



บทท่ี 1 
กรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law) 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 1-21 

ในความหมายอย่างแคบ และ (2) หลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง  ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

ประการแรก หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างแคบ หมายถึง “หลัก

พื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งต่อ

หลักนิติธรรม โดยหลักนิติธรรมหรอืหลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายนี้จะถูกลว่งละเมดิมิได้ หากกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรมหรือการกระท าใดๆ ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งต่อหลักนิติธรรม ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ” 

สาระส าคัญของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ได้แก่ 

(1) หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษาและตุลาการ หมายถึง ผู้พิพากษาและ

ตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักกฎหมาย ความเป็นอิสระเป็น

หลักประกันข้ันพื้นฐานเพื่อให้ผู้พิพากษาและตุลาการสามารถด ารงตนด้วยความเป็นกลางในการด าเนิน

กระบวนพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่างๆ โดยปราศจากอคติไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด โดยเที่ยงธรรมตาม

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายความเป็นอิสระอันเป็นหลักประกันข้ันพื้นฐานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความเป็นกลางนั้น อาจพิจารณาได้ว่ามีอยู่ 2 รูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบที่หนึ่ง ความเป็นอิสระและความเป็น

กลางจากภายนอก คือ ผู้พิพากษาและตุลาการจะต้องไม่อยู่ภายใต้อาณัติการสั่งการและแทรกแซงได้จากผู้อื่น 

และ รูปแบบที่สอง ความเป็นอิสระและความเป็นกลางจากภายใน คือ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องพิจารณา

พิพากษาคดีและตัดสินคดีโดยปราศจากอคติทั้งปวง  ดังนั้น กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาและตุลาการจะต้องมุ่งไปสู่ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ 

หากมีกฎหมายที่ลิดรอนหรือท าให้ผู้พิพากษาและตุลาการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ หรือปรากฏ

ชัดแจ้งว่าผู้พิพากษาและตุลาการอยู่ภายใต้อคติในการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมาย ค าพิพากษา ค าสั่ง หรือ  

ค าวินิจฉัยดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากขัดต่อหลักนิติธรรม 

(2) กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการท่ัวไป กล่าวคือ กฎหมายต้องมุ่งหมายให้ใช้บังคับโดยเสมอภาคกัน 

ไม่สามารถใช้บังคับกับเฉพาะคนบางคน หรือกรณีบางกรณีโดยเฉพาะเจาะจงได้ เพราะกฎหมายจะต้องเป็น

การวางกฎเกณฑ์กติกาส าหรับสังคมโดยทั่วไป จึงจ าเป็นต้องให้กฎหมายใช้บังคับเป็นการทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะบัญญัติมาเพื่อใช้บังคับกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 

ก็สามารถใช้บังคับได้ หากใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับคนกลุ่มนั้นๆ หรือองค์กรวิชาชีพนั้นๆ เช่น กฎหมาย

เกี่ยวกับพรรคการเมือง กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ กฎหมายจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ หรือกฎหมายจัดต้ังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 
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หลักในข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีอ านาจใช้อ านาจออกกฎหมายมุ่งหมายกลั่นแกล้ง  หรือลงโทษ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง อันจะท าให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือ

ของผู้มีอ านาจในการจัดการกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับตน โดยเหตุน้ีการตั้งศาลพิเศษ หน่วยงานพิเศษ หรือองค์กร

เฉพาะกิจมาเพื่อพิจารณาความผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

เพื่อกลั่นแกล้งหรือลงโทษย่อมไม่สามารถกระท าได้ 

(3) กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายล าดับช้ันใด

จะต้องมีการประกาศใช้เป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ ความมีผลใช้บังคับ

ของกฎหมายอาจมีผลทนัทีที่ประกาศใช้หรืออาจจะให้มผีลใช้บังคับเมื่อระยะเวลาหนึ่งผ่านไปก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้

ประชาชนรับทราบและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

การประกาศใช้กฎหมายน้ันอาจไม่จ าเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสมอไป ข้ึนอยู่กับล าดับ

ช้ันของกฎหมายแต่ละชนิดแต่ละประเภท แต่ต้องมีการประกาศใช้เป็นการทั่วไปเพื่อให้ประชาชนที่จะต้องอยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายทราบ หากไม่มีการประกาศให้ประชาชนทราบ กฎหมายน้ันย่อมไม่มีผลใช้บังคับ 

(4) กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางท่ีเป็นโทษ กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง

ในทางที่เป็นโทษ หมายความว่า หากในขณะกระท าการใดๆ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้การกระท านั้นเป็น

ความผิด ทางอาญา กฎหมายอาญาที่บัญญัติในภายหลังจะก าหนดให้การกระท าดังกล่าว เป็นความผิดและ

ลงโทษมิได้ นอกจากนี้ หากการกระท าใดมีกฎหมายอาญาบัญญัติความผิดและโทษอยู่แล้วในขณะกระท า

ความผิด กฎหมายอาญาที่บัญญัติในภายหลังจะก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิด และให้บุคคลต้อง

รับโทษที่หนักข้ึนมิได ้

การบัญญัติกฎหมายอาญาใช้ย้อนหลังแก่การกระท าที่เกิดข้ึนมาแล้ว ย่อมเท่ากับกฎหมายมุ่งจะให้

บุคคลได้รับโทษก่อนที่จะมีกฎหมาย ประชาชนย่อมไม่ทราบหรือไม่ตระหนักว่าการกระท าของตนเองจะได้รับ

โทษทางอาญาซึ่งรุนแรงกว่าโทษอื่นๆ กฎหมายดังกล่าวจึงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าสังคม

จะยอมรับได้ และกฎหมายจะกลายเปน็เครื่องมือใหผู้้มอี านาจทีฉ้่อฉลใช้อ านาจออกกฎหมายกลั่นแกล้งลงโทษ

บุคคลอื่นจึงไม่ถูกต้อง กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาอันมีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ  

จึงขัดต่อหลักนิติธรรมย่อมไม่มีผลใช้บังคับ 

(5) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี  หลักนิติธรรมในข้อนี้ มีข้ึนเพื่อเป็น

หลักประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานที่สุดในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาผู้ต้องหา

หรือจ าเลยในคดีอาญาจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ในการต่อสู้คดีของตนอย่างเต็มที่ ตามข้ันตอนและกระบวนการ

ของกฎหมาย การปิดกั้นมิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน าพยานเข้าสืบพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนจะกระท าไม่ได้ 
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หลักการพื้นฐานในข้อนี้ป้องกันมิให้ผู้มีอ านาจรัฐรวบรัดใช้อ านาจเบ็ดเสร็จในการจับกุม คุมขัง ลงโทษ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดยไม่ผ่านกระบวนการต่อสู้คดีในศาลของผู้ต้องหาหรือ

จ าเลย เช่น บทบัญญัติมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 มาตรา 21 แห่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2519 มาตรา 27 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 

เป็นต้น ที่ให้อ านาจแก่นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณา

พิพากษาคดีตามกระบวนการยุติธรรม บทบัญญัติดังกล่าวจึงขัดต่อหลักนิติธรรมย่อมไม่มีผลใช้บังคับ 

(6) เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะใช้อ านาจได้เท่าท่ีกฎหมายให้อ านาจ โดยเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน ซึ่งแตกต่างไปจากหลักพื้นฐานของกฎหมายเอกชน ที่ว่าประชาชนสามารถกระท าการ

ได้ทุกประการ หากกฎหมายไม่ได้ก าหนดห้ามมิให้กระท าไว้  ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยไม่มี

กฎหมายให้อ านาจ หรือใช้อ านาจเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว จึงไม่อาจกระท าได้ และหากมีการฝ่าฝืนกระท าไป การกระท าดังกล่าว

ย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

(7) กฎหมายจะยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระท าท่ียังไม่เกิดขึ้นไม่ได้  ภายใต้บริบทสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความพยายามของผู้มีอ านาจที่ฉ้อฉลในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อกระท าการ

ใดๆ อันไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรม ย่อมผันแปรเปลี่ยนไปตามกาลสมัย หลักนิติธรรมจึงต้องมีพลวัตพัฒนาให้  

เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ส าหรับการออกกฎหมายที่บัญญัติให้อภัยโทษหรือนิรโทษกรรมแก่การกระท าความผิดใดๆ ที่เกิดข้ึน

มาแล้วในอดีต อาจกระท าได้ หากการให้อภัยโทษหรือการนิรโทษนั้นจะน าไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมือง 

น าไปสู่ความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ อันเป็นการสอดคล้องกับหลักเมตตาธรรมและหลักสามัคคี

ธรรม 

อย่างไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายไว้เปน็การลว่งหน้า ก าหนดให้การกระท าใดที่ยังมิได้เกิดข้ึน ให้ถือว่า 

การกระท านั้นไม่เป็นความผิด หรือเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ จะไม่สามารถกระท าได้ เพราะจะท าให้ 

การกระท าที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายในขณะนั้น เท่ากับกฎหมาย

เป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจที่จะกระท าการอย่างใดก็ได้ตามอ าเภอใจของตน กฎหมายดังกล่าวจึงขัดต่อ  

หลักนิติธรรมย่อมไม่มีผลใช้บังคับ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยเคร่งครัดเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย  ดังนั้น หากกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งกับหลักนิติธรรมดังกล่าว ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ 
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ประการท่ีสอง หลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ลักษณะ 

ที่ดีของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมหรือการกระท าใดๆ ที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุดมคติของกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ จะไม่มี

ลักษณะสาระส าคัญครบถ้วนของการเป็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี หรือขาดตกบกพร่องไปบ้าง  

ก็ตาม กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมหรือการกระท าใดๆ ยังใช้บังคับได้อยู่ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม

โดยเคร่งครัด 

สาระส าคัญของหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง ได้แก่ 

(1) กฎหมายท่ีดีต้องมีความชัดเจน หมายความว่า การบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้อง

ใช้ถ้อยค าในลักษณะที่ชัดเจน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายนั้น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค า 

ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนโดยไม่จ าเป็น เพราะจะท าให้สามารถตีความไปได้หลายนัย ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาโต้แย้ง

โต้เถียงต่อไปในการใช้การตีความกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่ากฎหมายจะต้องบัญญัติออกมาโดยไม่ให้มีการตีความเสมอไป ในบาง

กรณีการบัญญัติกฎหมายอาจจ าเป็นต้องใช้ถ้อยค ากว้างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการใช้การตีความในอนาคต 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามกาลสมัยก็ได้ อาทิ การที่กฎหมายใช้ถ้อยค าท านองที่ว่า “ความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

(2) กฎหมายท่ีดีต้องไม่ขัดแย้งกันเอง หมายความว่า การบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

จะต้องใช้ถ้อยค าที่มีความหมายและเนื้อหาสอดคล้องต้องกันทั้งฉบับ มิใช่กฎหมายมาตราหนึ่งขัดหรือแย้ง

กันเองกับอีกมาตราหนึ่งทั้งที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้น หรือบทบัญญัติในตอนต้นบัญญัติไว้อย่างหนึ่งแต่ ในตอนท้าย

กลับบัญญัติไว้เป็นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกันหรือไม่สอดคล้องกัน เช่นนี้  ย่อมท าให้เกิดความสับสนและ

ก่อให้เกิดปัญหาการใช้การตีความกฎหมายได้ 

(3) กฎหมายท่ีดีต้องมี เหตุผล หมายความว่า กฎหมายที่บัญญัติข้ึนนั้นจะต้องมีเหตุผล และ 

มีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับนั้น หากการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับประชาชนแต่ไม่สามารถ

อธิบายถึงเหตุผลอันยอมรับได้ และความจ าเป็นของการมีกฎหมายนั้นๆ ได้ จะท าให้กฎหมายดังกล่าวเป็น

กฎหมายที่ขาดน้ าหนัก ปราศจากความน่าเช่ือถือ ความไม่มีเหตุผลจะท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่อยู่

ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากไม่เข้าใจ ไม่เห็นความส าคัญของกฎหมายฉบับนั้น และอาจ  

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ 

(4) กฎหมายท่ีดีต้องน าไปสู่ความเป็นธรรม หมายความว่า เป้าหมายของการมีกฎหมายในท้ายที่สุด 

คือ ความเป็นธรรม ซึ่งความเป็นธรรมดังกล่าวย่อมไม่สามารถพิจารณาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ หากแต่ต้อง
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เป็นความเป็นธรรมของสังคมโดยภาพรวม  ดังนั้น หากกฎหมายซึ่งเป็นเพียงวิธีการก่อให้เกิดความเป็นธรรม 

ในสังคมบัญญัติโดยไม่ได้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นธรรมแล้วย่อมเป็นกฎหมายที่ไม่ดี 

(5) กฎหมายท่ีดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

หมายความว่า กฎหมายที่ดีจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ

สิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์  ทั้งนี้ เพราะสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิด  

ไม่สมควรที่รัฐหรือผู้มีอ านาจออกกฎหมายจะพรากสิทธิดังกล่าวไปจากผู้นั้น เช่น สิทธิในการรวมกลุ่ ม  

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสาร สิทธิผู้พิการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม สิทธิบางประการหากมีความจ าเป็นในบางสถานการณ์ บางพื้นที่ รัฐสามารถบัญญัติ

กฎหมายมาจ ากัดสิทธิบางประการได้เท่าที่จ าเป็นและพอสมควรแก่เหตุ เช่น การห้ามผู้ต้องขังในเรือนจ าใช้

อุปกรณ์สื่อสารเพื่อป้องกันการติดต่อในการค้ายาเสพติด เป็นต้น 

(6) กฎหมายท่ีดีต้องทันสมัยและสามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม หมายความว่า กฎหมายที่บัญญัติข้ึนมาน้ันจะต้องไม่เพียงแต่สามารถสนองตอบต่อ

การแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆ ได้ หากแต่ต้องสามารถรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการในด้านต่างๆ ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในอนาคตได้ด้วย  

ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายจึงจ าเป็นต้องบัญญัติให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 

ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

(7) กฎหมายท่ีดีต้องบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  หมายความว่า  

ในการบัญญัติกฎหมายโดยหลักการจะต้องเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีหน้าที่  

ในการบัญญัติกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย องค์กรหรือสถาบันอื่นจะบัญญัติกฎหมายได้ก็ต้องเป็นไปตาม 

ที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ฝ่ายบริหารสามารถตราพระราชก าหนดได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ก็ต้องน าเข้า

มาพิจารณารับรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติอีกครั้ง หรือฝ่ายบริหารที่สามารถออกกฎหมายล าดับรองอื่น ๆ เช่น 

กฎกระทรวง เป็นต้น เพื่อใช้ในทางบริหารโดยอาศัยอ านาจจากกฎหมายแม่บทที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

(8) กฎหมายท่ีดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้าย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ี หรือความรับผิดของ

บุคคล หมายความว่า กฎหมายจะต้องไม่บัญญัติให้เป็นผลร้าย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่  หรือ  

ความรับผิดของบุคคลกับการกระท าของบุคคลที่เกิดข้ึนไปแล้ว และในขณะนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นผลร้าย

หรือผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของบุคคลไว้ส าหรับการกระท าดังกล่าว เพราะหากให้กฎหมาย

มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายแล้วจะท าให้บุคคลต่างๆ ในสังคมไม่สามารถเช่ือถือและไว้วางใจได้ ว่าสิ่งที่ตนเองได้
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กระท าไปในปัจจุบันซึ่งชอบด้วยกฎหมาย กลายเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในอนาคต เช่น การเพิกถอน

สัญชาติย้อนหลัง การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งย้อนหลัง เป็นต้น 

(9) กฎหมายท่ีดีต้องมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด หมายความว่า บทลงโทษ 

ที่จ าเลย หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ละเมิด กฎหมายจะได้รับจะต้องได้สัดส่วนหรือมีความสมเหตุสมผลกับ

ความผิดที่ผู้นั้นได้กระท า กล่าวคือ หากเป็นความผิดที่ร้ายแรงบทลงโทษที่ได้รับจะต้องรุนแรง แต่หากเป็น

ความผิดที่ไม่ร้ายแรงมากบทลงโทษก็จะต้องลดหลั่นลงไป การก าหนดสัดส่วนบทลงโทษให้สัมพันธ์กับความผิด

นั้นจะช่วยส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพด้วย 

(10) กฎหมายท่ีดีต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และ

เคารพกฎหมาย หมายความว่า บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นๆ สามารถควบคุมกิจกรรมทางสังคมอย่างใด

อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย  

อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธ์ิ 

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การก าหนดให้มีการเรียน 

การสอน และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับช้ัน เป็นต้น  

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย ตระหนัก และเห็นความส าคัญของกฎหมาย และหลักนิติธรรม  

อันจะน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) กระบวนการนิติบัญญัติต้องเป็นกระบวนการท่ีเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ หมายความว่า 

กฎหมายเป็นสิ่งที่ใช้บังคับกับประชาชน ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงต้องมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการนิติบัญญัติได้ 

ในทุกขั้นตอน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลของทางราชการที่เกี่ยวข้องท าให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างกลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ความรับผิด

ตามกฎหมายให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งเป็นการตรวจสอบการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ 

การเปิดเผยอาจกระท าได้โดยการเผยแพร่เนื้อหาสาระและกระบวนการนิติบัญญัติให้ประชาชน  

ได้ทราบด้วยช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  

เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบถึงเนื้อหาสาระและกรอบเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ 

(12) กระบวนการยุติธรรมท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ หมายความว่า ในกรณีที่มีการโต้แย้ง

สิทธิหรือหน้าที่โดยมีการน าคดีหรือข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในกระบวนการยุติธรรมแล้ว และเมื่อมี

ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือค าสั่ง กฎหมายควรจะบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากค าพิพากษา  

ค าวินิจฉัย หรือค าสั่งนั้นมีโอกาสได้อุทธรณ์ ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือค าสั่งนั้น  ทั้งนี้ ตามข้ันตอนและ

กระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
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(13) กระบวนการยุติธรรมท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ไม่ชักช้า  

ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม หมายความว่า เมื่อประชาชนมีปัญหาข้อพิพาทที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา

โดยกระบวนการยุติธรรม หรือจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลจะต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้โดยสะดวก เช่น สามารถฟ้องคดีต่อศาลที่มิได้ต้ังอยู่ห่างไกลจนเกินสมควร สามารถฟ้องคดีเล็กน้อย

ด้วยวาจาต่อศาลได้ เป็นต้น 

กระบวนการยุติธรรมจะต้องด าเนินไปอย่างไม่ชักช้า เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าย่อมเท่ากับการ

ปฏิเสธความยุติธรรม เนื่องจากความล่าช้าท าให้เกิดความไม่แน่ชัดในผลของคดีอันจะส่งผลต่อสิทธิ หน้าที่ และ

ความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ข้ันตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมต้องมีน้อยที่สุด และเป็นไป

ตามกรอบเวลาที่เพียงพอส าหรบัท าให้เกิดทั้งความรวดเร็วและรอบคอบในการประสิทธ์ิประสาทความยุติธรรม 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่จ ากัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะมี

ฐานะทางเศรษฐกิจเช่นใด เพราะประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหากถูกโต้แย้งสิทธิ หรือ

หน้าที่ หรือต้องการจะใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมาย  ดังนั้น หากการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีค่าใช้จ่าย 

ที่สูงเกินสมควรแล้ว ย่อมท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงต้องมีช่องทางให้ เช่น 

การด าเนินคดีในศาลแรงงานที่ไม่มีค่าฤชาธรรมเนียม การด าเนินคดีผู้บริโภคที่ผู้บริโภคซึ่งเปน็โจทก์ได้รับยกเว้น 

ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง หรือการด าเนินคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่งที่มีคู่ความร้องขอ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

(14) กระบวนการยุติธรรมท่ีดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก หมายความว่า  

การยุติข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทอันน าไปสู่คดีความนั้น นอกจากกระบวนการยุติธรรมโดยปกติแล้วควรส่งเสริม

ให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้แก่ประชาชน เพื่อจัดการกับปัญหาที่หลากหลายด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานยุติธรรม และเพิ่มช่องทางในการระงับข้อพิพาท อันจะ

สร้างความปรองดองให้แกคู่่พิพาทท าใหก้ารบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เช่น การระงับข้อพิพาททางเลือก  

การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น 

(15) นักกฎหมาย ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าท่ีของรัฐของรัฐท่ีดีต้องมี

ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี หมายความว่า นักกฎหมาย ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องมีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมายไม่อยู่ภายใต้อาณัติ การสั่งการ และแทรกแซงได้จากผู้บังคับบัญชา หรือผู้อื่นเพื่อให้สามารถด ารง
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ตนด้วยความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การสั่งคดี การสั่งค าร้องค าขอต่างๆ การออกค าสั่งทางปกครอง 

โดยปราศจากอคติไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

(16) นักกฎหมาย ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดีต้องซื่อสัตย์สุจริต 

ยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม หมายความว่า นักกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีจะต้องบัญญัติกฎหมาย ใช้ ตีความกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายโดยยึด

เจตนารมณ์ของกฎหมาย หลักคุณธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรมด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบอั นส าคัญ 

ท าให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม 

1.5 หลักนติิธรรม/นติิรฐัในความหมายอื่นๆ 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้

ดังนี2้6 เกือบตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น ผู้ปกครองและกฎหมายคือสิ่งเดียวกัน อีกนัยหนึ่ง คือ

กฎหมายเป็นเพียงเจตจ านงของผู้ปกครองนั่นเอง ก้าวแรกที่น าพามนุษยชาติให้หลุดพ้นจากการกดข่ี  

ดังกล่าวคือ แนวความคิดเรื่องหลักนิติธรรม รวมทั้งแนวคิดที่ว่าผู้ปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและ

ปกครองประเทศอย่างมีคุณธรรมด้วยวิถีทางของกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยไปไกลกว่านั้นด้วย 

การสถาปนาหลักนิติธรรม แม้ว่าไม่มีประเทศใดหรือระบอบการปกครองใดในโลกที่ปราศจากซึง่ปญัหา แต่หลัก 

นิติธรรมจะท าหน้าที่ปกป้องสิทธิพื้นฐานด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และเตือนเราว่าระบบทรราชย์และ

ภาวะไร้ข่ือแปไม่ใช่ทางเลือกเพียงประการเดียวของมนุษยชาติ 

หลักนิติธรรมหมายความว่าไม่มีบุคคลใด ประธานาธิบดีหรือประชาชนคนใดอยู่เหนือกฎหมาย รัฐบาล

ในระบอบประชาธิปไตยใช้อ านาจของตนผ่านทางกฎหมายและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกัน กฎหมายควร

แสดงเจตจ านงของประชาชน มิใช่ของกษัตริย์ เผด็จการ ทหาร ผู้น าทางศาสนา หรือพรรคการเมืองที่ตั้งกัน

ข้ึนมาเอง  ดังนั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงเต็มใจเช่ือฟังกฎหมายของประเทศ เพราะพวกเขาอยู่

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เช่นกัน ความยุติธรรมเกิดข้ึนได้เมื่อกฎหมายถูกก าหนดข้ึนโดยคนที่ต้อง

เคารพกฎหมายน้ันด้วย 

ภายใต้หลักนิติธรรมที่แข็งแกร่งนั้น ระบบศาลที่เข้มแข็งและเป็นอิสระควรมีอ านาจทรัพยากร และ

เกียรติภูมิมากพอที่จะควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้กระทั่งผู้น าระดับสูงให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ 

ได้ ด้วยเหตุน้ี ผู้พิพากษาจึงควรผ่านการศึกษาอบรมอย่างดีเยี่ยม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นอิสระและเป็นกลาง 

                                                             
26 Embassy of the United States of Bangkok, Thailand, “Rule of Law [online]”, Retrieved from 

bangkok.usembassy.gov/uploads/1I/iq/1Iiqlc2UdpjFrJtkJDLDpQ/law.pdf, Accessed November 30, 2015, pp. 16-17. 
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เพื่อด ารงบทบาทที่จ าเป็นในระบบกฎหมายและการเมือง ผู้พิพากษาจะต้องยึดมั่นในหลักการของระบอบ

ประชาธิปไตย 

กฎหมายของระบอบประชาธิปไตยต้องมีทรัพยากรรองรับหลายรูปแบบเช่นรัฐธรรมนูญที่ เป็น  

ลายลักษณ์อักษร กฎหมาย กฎระเบียบ การสอนศาสนาและจริยธรรม การปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรม  

ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไร กฎหมายควรปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังนี้ 

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทยีมกันภายใต้กฎหมาย  ดังนั้น 

กฎหมายจึงไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

(1) ประชาชนต้องไม่ถูกจับกุม ถูกตรวจค้นบ้าน หรือถูกยึดทรัพย์สินโดยพลการ 

(2) ประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว 

พร้อมกับได้รับโอกาสในการเผชิญหน้าและซักถามฝ่ายโจทก์ และเมื่อถูกตัดสินว่ากระท าผิด 

จะต้องไม่ถูกท าโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายหรือผิดปกติ 

(3) ประชาชนต้องไม่ถูกบังคับให้ให้การที่ เป็นการกล่าวโทษต่อตนเอง หลักการนี้ช่วยปกป้อง

ประชาชนจากการถูกบังคับ การถูกทารุณ หรือการถูกทรมาน และลดโอกาสที่ต ารวจจะใช้วิธีการ

ดังกล่าว 

1.6 ดัชนีชี้วัดหลกันิติธรรม/นิตริัฐ 

ด้วยความเป็นนามธรรมของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ การตรวจสอบการด ารงคงอยู่หรือการขาดไปของ

หลักดังกล่าวในสังคมใดสังคมหนึ่ง จึงไม่อาจกระท าได้โดยง่าย จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินจากปัจจัยต่างๆ 

ซึ่งองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศต่างๆ จ าเป็นต้อง

สร้างดัชนี้ช้ีวัดข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบ ในตอนเริ่มแรก ขอบเขตของดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

ที่มีการจัดท าข้ึน มักจ ากัดอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งรวมถึงพนักงานต ารวจ 

และองค์กรบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ศาล พนักงานอัยการ ทหาร และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เท่าน้ัน ดัชนีช้ีวัดนี้

เช่ือมโยงไปถึงมิติพื้นฐานของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม ซึ่งพิจารณาในเรื่อ งของความสามารถ 

ศักยภาพ การบูรณาการ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ รวมถึงการพิจารณาคุณค่าว่ากลุ่มทางสังคมได้รับ

การปฏิบัติโดยบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างไร27 

                                                             
27 Office of the High Commissioner for Human Rights, The United Nations Rule of Law Indicators Implementation 

Guide and Project Tools, United Nations publication sales No. E.11.I.13, 2011, p.vi. 
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ดัชนี้ช้ีวัดแต่ละตัวสามารถช้ีให้เห็นถึงปัญหาหรือจุดแข็งเฉพาะของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา ซึ่งหากน าตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดมารวมกันจะสามารถสร้างมาตรการระดับสูงที่สามารถวัดกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาได้ เช่น ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) การตอบสนอง (responsiveness)  

ความโปร่งใส (transparency) หรือความรบัผิดชอบ (accountability) เป็นต้น  อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสภาพของ

สังคมและโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเองเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดัชนีซึ่งใช้ช้ีวัดจึง

ต้องท าให้สามารถใช้ได้กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ดังนั้น ดัชนีช้ีวัดที่เหมาะสมนั้นจึงควรเป็น

ดัชนีช้ีวัดที่สามารถติดตามและตรวจสอบการพัฒนาการและปรับปรุงแก้ไขได้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ

กระบวนการยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวช้ีวัดเหล่านี้มีรากฐานมาจากสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและบรรทัดฐานกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา รวมถึงมาตรฐานซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์  อย่างไรก็ดี ดัชนีช้ีวัด

ครั้งแรกไม่ได้สนับสนุนการวัดว่า ความยุติธรรมขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐหรือตามปกติประเพณี หรือที่ไม่เป็น

ทางการ และกลไกเพื่อความมั่นคงต่างๆ จะสามารถใช้เพื่อยุติอาชญากรรมและข้อพิพาทอื่นได้อย่างไร  ทั้งนี้ 

ดัชนี ช้ี วัดดังกล่าวก็ไม่ ได้วัดอีกว่า ระบบหรือผลกระทบของกลไกกระบวนการยุติธรรมถูกก่อตั้ง ข้ึน  

เพื่อการรับผิดชอบต่ออาชญากรรมและความรับผิดทางอาญาอื่นๆ ในระหว่างการเกิดข้ึนของข้อพิพาท แม้ว่า

กลไกดังกล่าวจะมีการบังคับใช้ภายใต้ระบบภายในประเทศ28 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงภาพรวมของการจัดท าดัชนี 

ช้ีวัดของโครงการ World Justice Project 

1.6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ World Justice Project 

ในบทน า (Preface) ของรายงานดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ฉบับปี ค.ศ. 2514 ของโครงการ

ระหว่างประเทศที่ ช่ือ World Justice Project (WJP) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการจัดท าดัชนี้ ช้ีวัด 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ไว้ว่า “โครงการความยุติธรรมโลกเป็นองค์กรอิสระที่เป็นสหวิทยาการสนับสนุนให้เกิด

พัฒนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นพื้นฐานของการสร้าง

สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (foundation for communities of opportunities and equity)”29 

ซึ่งสังคมดังกล่าวจะน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การมีรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ และการเคารพ 

ในสิทธิข้ันพื้นฐานต่างๆ ของประชาชน 

รายงานของ WJP ดังกล่าวยังให้เหตุผลถึงความส าคัญของการสถาปนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐไว้ว่า  

ในกรณีที่หลักหลักนิติธรรม/นิติรัฐมีความอ่อนแอ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ อาทิ ยารักษาโรค

                                                             
28 Ibid. 
29 WJP, Rule of Law Index 2014, p.1. 
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จะขาดแคลน ประชาชนไม่อาจเข้าถึงได้ อาชญากรรมที่รุนแรงจะขยายตัวจนไม่อาจควบคุมได้ การบังคับใช้

กฎหมายไม่อาจท าได้อย่างเป็นธรรม และนักลงทุนไม่เข้ามาลงทุนในประเทศ ในสังคมที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

เป็นฐาน ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลง สวัสดิการสังคมด้านต่างๆ จะดีข้ึน และปัญหาความยากจนจะลดลงหรือ

หมดสิ้นไป 

เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศต่างๆ การสร้างความชัดเจนในหลักการดังกล่าวเป็นสิ่งที่มี

ความจ าเปน็ ดังที่กล่าวแลว้ว่าหลกันิติธรรม/นิติรฐัมลีักษณะเป็นนามธรรม การจะตัดสินว่าหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

มีอยู่หรือขาดหายไปในสังคมใดสังคมหนึ่ง จึงมิใช่สิ่งที่อาจกระท าได้โดยง่าย โครงการ WJP จึงได้จัดท าดัชนี 

ช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ และท าการจัดอันดับความเป็นนิติรัฐของประเทศต่างๆ ข้ึน เพื่อแปรเปลี่ยนความเป็น

นามธรรมของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ให้เป็นสถิติตัวเลขโดยอาศัยเครื่องมือการวัดเชิงปริมาณ (quantitative 

measurement tool) ที่สะท้อนภาพของหลักนิติธรรม/นิติรัฐในทางปฏิบัต3ิ0 

1.6.2 ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ในการสร้างมาตรวัดความมีอยู่ (existence) หรือขาดไป (absence) ซึ่งหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในสังคมใด

สังคมหนึ่ง จ าเป็นจะต้องท าความชัดเจนในความหมายของสิ่งที่จะท าการประเมินเสียก่อน แต่ปัญหาส าคัญ

ของการสร้างดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐคือ หลักการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นนามธรรมอย่างยิ่ง ความหมาย

พื้นฐานของหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

(1) ในสังคมที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นฐาน รัฐบาลและเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของรัฐ จะต้องมีต้องมี

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

(2) กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องชัดเจน เปิดเผยต่อสาธารณะ สม่ าเสมอ เป็นธรรม และให้การปกป้อง

สิทธิข้ันพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและทรัพย์สินของบุคคล 

(3) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติกฎหมาย การบริหารจัดการ 

และการบังคับใช้ จะต้องเป็นสิ่งที่รับรู้รับทราบได้ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

(4) กฎหมายต่างๆ จะต้องได้รับการส่งเสริมค้ าจุน และคนทั่วไปต้องสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ 

โดยมีองค์กรที่ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถ เป็นอิสระ และมีจริยธรรม ไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทนายความหรือตัวแทนต่างๆ หรือผู้พิพากษา โดยผู้บังคับใช้

กฎหมายเหล่าน้ัน จะต้องมีจ านวนพอสมควร มีทรัพยากรที่เพียงพอ และเป็นองคาพยพหนึ่งของ

สังคม 

                                                             
30 Ibid. 
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การให้ค าจ ากัดความของหลักนิติธรรม/นิติรัฐตามองค์ประกอบ 4 ประการข้างต้น มีลักษณะจ ากัดอยู่

ที่การปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล (government) กับประชาชน โดยเป็นความสัมพันธ์ที่อิงอยู่

กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้ก ากับความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งจะว่าไปแล้วการให้ค าจ ากัดความในลักษณะนี้  

เป็นการใหค้ าจ ากัดความอย่างแคบ (thin conception) ที่ให้ความส าคัญกับกฎเกณฑ์และกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

โดยมีสาระส าคัญว่า การปกครองของรัฐบาลจะต้องถูกก ากับโดยกฎเกณฑ์กติกาที่เปน็ธรรมและมีประสิทธิภาพ 

แต่ในระยะหลังๆ ค าจ ากัดความของหลักนิติธรรม/นิติรัฐได้รับการขยายความในความหมายที่กว้างขึ้น (thick 

conception) ครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิมนุษยชนข้ันพื้ นฐาน รวมถึงขยายขอบเขต

จากเรื่องการเมืองการปกครองและระบบกฎหมาย ไปสู่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเช่ือ

ว่าการสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมใดสังคมหนึ่งหาได้เป็นสิ่งที่อาจกระท าได้โดยง่ายไม่ จ าเป็นต้อง

อาศัยอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค าจ ากัดความของหลักนิติธรรม/นิติรัฐจึงไม่อาจถูก

จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องกฎหมายและการเมืองการปกครองดังเช่นในอดีต 

แนวความคิดพื้นฐานต่างๆ ซึ่งถูกใช้โดยดัชนีช้ีวัด อาจจะให้ความหมายและก าหนดปัจจัยที่แตกต่าง

ออกไปในแต่ละประเทศ เช่น แนวความคิดซึ่งอาจจะถูกพบในมาตรฐานหรือบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน ในเรื่องเกี่ยวกับ “เด็ก” ซึ่งถูกนิยามโดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (The Convention on the 

Rights of the Child) มีการให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถเข้าใจได้  

โดยผู้คนซึ่งอยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ สามารถใช้และน ามาพัฒนาเป็นดัชนีช้ีวัดได้ต่อไป ในหลายกรณีภาษา

ท้องถ่ินอาจจะน ามาซึ่งความยุ่งยากในการนิยามแนวความคิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น  ดังนั้น จึงเป็นไป

ไม่ได้ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการนิยามความหมายของประเด็นใดๆ ไว้ล่วงหน้า แนวทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุ 

ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือ การท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะท าให้ตัวช้ีวัดเหล่านี้ตอบสนองกับ

ความหมายที่แท้จริงได้ เช่น31 การนิยามความหมายของค าว่า “เด็ก” ตามข้อ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ซึ่งให้ค านิยามว่า “เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ ากว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น” เป็นต้น  อย่างไรก็ดี การให้ความหมายของค าว่าเด็กภายใต้กฎหมายอาญาและ

ธรรมนูญต่างๆ นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ข้ึนอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาให้ความหมายในระดับ

ภายในประเทศด้วย 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การนิยามความหมายของค าว่า “คุก” ซึ่งหมายถึงสถานที่ส าหรับการกักขังตัว 

สถานที่ที่แตกต่างกันอาจถูกนิยามว่าเป็นคุกกไ็ด้ การให้ค านิยามความหมายของคุกอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กบั

                                                             
31 Ibid, p.2. 
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การพิจารณาของฝ่ายบริหาร เช่น คุกอาจหรืออาจไม่รวมถึงสถานที่กักตัวเด็กหรือโรงพัก ซึ่งประกอบด้วยห้อง

ขังภายในโรงพัก อาจไม่ถือว่าเป็นคุกส าหรับประเทศหนึ่ง แต่อาจเป็นคุกในอีกประเทศหนึ่งก็ได้ เป็นต้น 

การนิยามความหมายของค าว่า “ศาล” อาจแตกต่างกัน ศาลอาจมีหลายประเภท เนื่องจากหลาย

ประเทศมีระดับของช้ันศาลที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการพิจารณาให้ชัดเจนก่อน 

การนิยามความหมายของค าว่า “พนักงานอัยการ” อาจแตกต่างกันได้ เช่น หนว่ยงานที่ท าหน้าที่เป็น

พนักงานอัยการอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในภาระงานทางอาญา ในบางประเทศ 

ในบางกรณี ภาระงานของพนักงานอัยการอาจท าโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ ดังเช่นในประเทศไทย งานสอบสวน

กระท าโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น  ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไป 

การนิยามความหมายของค าว่า “นักโทษ” ดัชนช้ีีวัดซึ่งใช้ค าว่า นักโทษนั้น อาจรวมถึงบุคคลซึ่งถูกคุม

ขังตัวอยู่ในเรือนจ า ไม่ว่าค าวินิจฉัยจะช้ีขาดว่ามีความผิดแล้วหรือไม่ก็ตาม แตใ่นบางประเทศนักโทษหมายถึง

บุคคลซึ่งได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ากระท าความผิด 

อาจกล่าวได้ว่า การวัดหลักนิติธรรมนั้นอาจกระท าได้ค่อนข้างยาก วิธีการที่ดีที่สุดของการประเมิน 

จึงควรดูที่ผลลัพธ์ของการใช้หลกันิติธรรมในสงัคม เช่น ดูจากระดับความรับผิดชอบของรฐับาล การเคารพสิทธิ

ข้ันพื้นฐาน หรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในสังคมนั้น เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการวัด 

หลักนิติธรรมว่ามีลักษณะที่ซับซ้อน โครงการ WJP ได้ให้กรอบของหลักนิติธรรมไว้ 4 ประการ ดังนี3้2 

(1) Accountable Government รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเอกชนทีใ่ช้อ านาจตามกฎหมาย 

จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและอาจถูกตรวจสอบได้ 

(2) Good Law กฎหมายที่ใช้บังคับมีความชัดเจน มีการประกาศโฆษณาให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน 

และมีความเป็นธรรม กฎหมายจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และสามารถคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้ 

(3) Good Process กระบวนการออกกฎหมาย ตลอดจนการบริหารกิจการแผ่นดิน และการบังคับใช้

กฎหมาย จะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

(4) Access to Justice เมื่อมีคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา ประชาชนจะต้องได้รับการประสิทธิ

ประสาทความยุติธรรมในเวลาอันสมควร โดยไม่ชักช้า มีการพิจารณาคดีโดยศาลที่มีอ านาจ และ 

มีความสามารถทางกฎหมาย องค์การตุลาการต้องมีจริยธรรมและมคีวามรบัผดิชอบ และเป็นอสิระ

                                                             
32 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, ดัชนีชี้วัดแสดงหลักนิติธรรม, กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กันยายน 2557, น.3 

แ ล ะ  David M.  Trubek and Alvaro Santos, The New Law and Economic Development:  A Critical Appraisal, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
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ปลอดจากการแทรกแซงหรือมีความเป็นกลาง ผู้พิพากษาต้องมีจ านวนที่เพียงพอ มีทรัพยากร

ส าหรับการบริหารกระบวนการยุติธรรมอย่างเพียงพอ 

1.6.3 หลักการพ้ืนฐานของตัวชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ33 

ตัวช้ีวัดสามารถท าใหข้้อมลูที่ซับซอ้นง่ายข้ึนได้ โดยการก าหนดประเด็นเนื้อหาและพิจารณาข้อเท็จจริง

ที่แตกต่างกัน เช่น ตัวช้ีวัดซึ่งใช้ฐานของรายได้โดยเฉลี่ยในฐานะที่เป็นมาตรการตัวแทนของความมั่งค่ังทาง

เศรษฐกิจ กล่าวว่า ความแตกต่างของคนยากจนและคนรวยสามารถน ามาเป็นตัวช้ีวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาการเช่นว่านั้นได้ เป็นต้น ตัวช้ีวัดของโครงการนิติธรรม/นิติรัฐแห่งสหประชาชาตินั้นพยายามที่จะ

ช้ีให้เห็นถึงจุดบกพร่องโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นหลักที่สามารถเช่ือมโยงไปถึง 

การท าให้หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติและสามารถตีความตัวช้ีวัดเช่นว่านั้นได้ หลักที่

เกี่ยวข้องนั้น มีดังต่อไปนี้ 

(1) การใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (using multiple data sources) ตัวช้ีวัดซึ่งสามารถดึงข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้นั้น มักจะเป็นข้อมูลที่มีน้ าหนัก ในขณะที่วิธีการนี้จะเรียกร้องการลงทุนจาก

แหล่งข้อมูลจ านวนมากกว่าแหลง่ข้อมลูเพียงไม่กีแ่หลง่ การใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายนี้มีข้อได้เปรียบอยู่มาก 

และมีความจ าเป็นต่อดัชนีช้ีวัด ข้อมูลซึ่งถูกก าหนดในตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม มาจาก 4 แหล่ง ได้แก่ 

 ข้อมูลจากฝ่ายบริหารซึ่งอาจมาจากการลงพื้นที่ 

 การเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 

 การเก็บข้อมูลสาธารณะ 

 การทบทวนวรรณกรรม 

และด้วยการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการยุติธรรมจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึง

ความน่าเช่ือถือ และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บข้อมูลจากสาธารณะ

และจากผู้เช่ียวชาญ จะท าให้ข้อมูลมีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากข้ึน ทั้งในภาพรวมของกระบวนการ

ยุติธรรม และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย 

(2) ความยืดหยุ่น (flexibility) ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะต้องถูกออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยการ 

ท าให้สามารถมีการบังคับใช้ได้ เนื่องจากการออกแบบตัวช้ีวัดไม่เพียงแต่จะต้องสามารถท าใหใ้ช้ภายในประเทศ

หนึ่งๆ ได้ แต่จะต้องสามารถท าให้สามารถใช้เปรียบเทียบในทางระหว่างประเทศได้ด้วย ด้วยเหตุผลนี้ ถ้อยค า

                                                             
33 Office of the High Commissioner for Human Rights, The United Nations Rule of Law Indicators Implementation 

Guide and Project Tools, United Nations publication sales No. E.11.I.13, 2011, pp.1-4. 
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และความหมายในตัวช้ีวัดจะต้องถูกก าหนดอย่างสัมพันธ์กับความเหมาะสมของประเทศที่ใช้ และจะต้อง

สามารถแก้ไขและให้ความหมายที่เฉพาะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศหนึ่งๆ ได ้

(3) มิติหลัก (major dimensions) กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง พนักงานต ารวจและผู้บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ กลุ่มที่สอง ตุลาการ  

ซึ่งรวมถึงผู้พิพากษา ตุลาการ บุคลากรในช้ันศาล พนักงานอัยการ และทนายความ และ กลุ่มที่สาม ผู้ต้องหา 

ความสัมพันธ์ของบุคคลในสามกลุ่มนี้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ต ารวจในประเทศหนึ่งอาจท า

หน้าที่สอบสวนและท าหน้าที่พนักงานอัยการด้วย เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของตัวช้ีวัดนี้จะสะท้อนให้

เห็นหลักและความเป็นอิสระของระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิติ หลักได้ถูกแบ่งออกเป็น  

4 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ศักยภาพ (performance) ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ 

(integrity, transparency and accountability) การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ (treatment of 

members of vulnerable groups) และความสามารถ (capacity) 

(4) การจัดกลุ่มตัวช้ีวัด (grouping indicators into baskets) ซึ่งอาจจ าแนกออกได้เป็น 25 กลุ่ม 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัดซึ่งสามารถประเมินค่าได้และที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ในปัจจุบันการวัดค่าตัวช้ีวัด 

สามารถท าได้ทั้งที่เป็นการประเมินเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ฯลฯ ในกลุ่มที่ส าคัญ 

เช่น กลุ่มของการบูรณาการ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของพนักงานต ารวจ เป็นต้น ความสามารถในการ

จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  อย่างไรก็ตาม อาจไม่มีความเกี่ยวข้องหากไม่มีกระบวนการ 

ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการประพฤติมิชอบ หรือการคอร์รัปชันของต ารวจ เป็นต้น 

(5) การวัดประสิทธิภาพ (measuring performance) เป็นเครื่องมือซึ่งใช้วัดแหล่งข้อมูลและ

กิจกรรมต่างๆ อาทิ ความเช่ือมั่นของสาธารณะในเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม การให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ต่อสาธารณะ ในช้ันน้ีจะเป็นช้ันของการติดตามตรวจสอบการด าเนินการซึ่งมีความส าคัญมากเพื่อให้

เห็นถึงการพัฒนาในประสิทธิภาพต่างๆ เช่น การสร้างสถานีต ารวจ บ้าน หรือการซื้อรถยนต์ใหม่อาจถูกมองว่า

มีการคอร์รัปชันเกิดข้ึน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และระยะเวลาเพื่อวัดประสิทธิภาพเช่นว่านั้น   

เป็นต้น 

(6) การใส่ใจกลุ่มผู้ เปราะบาง (paying attention to vulnerable groups) ระดับของผู้ ได้รับ 

ความเสียหายจากความผิดฐานอาญามักมาจากกลุ่มคนยากจน และกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่

อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายเนื่องจากขาดโอกาสในสังคม ส่วนใหญ่มักจะเป็นประชาชนที่อยู่ใน

พื้นที่ห่างไกล และปราศจากสถานีต ารวจ รวมถึงในพื้นที่ที่ปราศจากการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน และขาด

ระบบการศึกษาที่ดี เครื่องช้ีวัดน้ีจะแสดงให้เห็นถึงบทสันนิษฐานอย่างชัดแจ้ง ระบบความยุติธรรมซึ่งแสดงให้
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เห็นถึงการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติต่อคนกลุ่มที่อ่อนไหวในสังคม รวมถึงการบริการที่ยังอาจไม่ดีเพียงพอ 

เครื่องมือเหล่านี้เป็นตัวช้ีวัดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าระบบการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้เปราะบางมีอยู่อย่างไร เช่น 

เหยื่อ เด็กซึ่งต้องการได้รับการคุ้มครอง คนไร้ถ่ินฐาน ผู้อพยพ คนไร้รัฐ เป็นต้น 

(7) การติดตามการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ (tracking change over time) ตัวช้ีวัดนี้เป็น

ตัวช้ีวัดที่จะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อมีการพิจารณาจากระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด 

คือ การเก็บข้อมูลที่ช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการวัดดังกล่าวเป็นวิธีที่มีพลวัตและสามารถ 

ท าให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่า เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการช้ีวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด เช่น การช้ีวัดในภาพรวมว่า 

มีการเพิ่มข้ึนของความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม หรือความรับผิดชอบและความยุติธรรม มีสภาพบังคับ

ใช้ไดแ้ค่ไหนเพียงใด ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น 

1.6.4 ปัจจัยท่ีใช้เป็นตัวชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยโครงการ WJP 

โครงการ WJP ได้ท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นใน 102 ประเทศ 

แบ่งออกเป็น ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจ านวน 100,000 คน และของผู้เช่ียวชาญจ านวน 2,400 คน 

โดยใช้ตัวบ่งช้ีที่แบ่งออกเป็น 9 หมวด เพื่อบ่งระบุว่าประเทศใดมีการด ารงคงอยู่ของหลกันิติธรรม/นิติรัฐหรอืไม่ 

ตัวบ่งช้ีทั้ง 9 ปัจจัยประกอบไปด้วย 

 การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers)  

 การปลอดจากคอร์รัปชัน (Absence of Corruption)  

 การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government)  

 การรับรองสิทธิข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights)  

 การมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security)  

 การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) 

 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 

 กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ (Informal Justice) 

ทั้งนี้ ปัจจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ (Informal Justice) ซึ่งแม้จะเป็นปัจจัยหนึ่ง

ส าหรับการทดสอบ แต่ WJP มิได้ให้คะแนนส าหรับปัจจัยหรือตัวช้ีวัดดังกล่าว 

ดัชนี้บ่งช้ีของ WJP เป็นตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุด 

ในปัจจุบันครอบคลุมปัจจัยที่ใช้ในก าหนดความมีหรือไม่มีอยู่ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐในสังคมได้อย่างครบถ้วน
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มากที่สุด ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันระหว่างหลกันิติธรรม/นิติรฐักับระบบ

ยุติธรรมของแต่ละประเทศ อาจอธิบายได้ดังนี้ 

(1) การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (constraints on government powers) ในสังคมที่ปกครอง

ด้วยหลักนิติธรรม รัฐบาลเจ้าหน้าที่ และตัวแทนต่างๆ ของรัฐ จะต้องอยู่ภายใต้และมีความรับผิดชอบตาม

กฎหมาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของระบบการถ่วงดุลอ านาจ (checks and balances) เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้

อ านาจรัฐเกินสมควรไปจากที่ระบุไว้โดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งการถ่วงดุลอ านาจอาจกระท าได้ในหลาย

ลักษณะภายใต้การตรวจสอบในรูปแบบต่างๆ ภายใต้หลักการต่อไปนี้ อ านาจของรัฐบาลจะต้องมีอยู่ 

อย่างจ ากัด การจ ากัดอ านาจของรัฐบาลจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย การใช้อ านาจของรัฐบาลจะต้อง

ถูกตรวจสอบด้วยองค์กรอิสระและองค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กรต่อไปนี้ (1) องค์กรนิติบัญญัติ (2) องค์กรตุลาการ 

(3) หน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบทางบัญชีและการทบทวนผลการตรวจสอบ (4) กระบวนการ

สอบวินัยและการกระท าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5) องค์กรซึ่งมิใช่รัฐ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 

และ (6) กระบวนการตรวจสอบเกี่ยวกับการสืบทอดอ านาจหรือการผลัดเปลี่ยนอ านาจของรัฐบาล 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจ ากัดอ านาจของรัฐบาลเป็นการวัดว่าผู้ที่ท าหน้าที่ปกครอง ซึ่งได้แก่รัฐบาล 

นักการเมืองที่ท าหน้าที่บริหารประเทศและไม่ว่าจะใช้ช่ือว่าอะไรก็ตาม อยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกัน รัฐบาล  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจอย่างจ ากัดและใช้อ านาจโดยมีความรับผิดชอบ ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า ต้องมี 

“accountable under the law” ที่รัฐบาลมีที่มาและตรวจสอบได้ การตรวจสอบรัฐบาลนี้อาจมีหลายวิธี  

ไม่ใช้ในความหมายของการแบ่งแยกอ านาจตามทฤษฎีรัฐศาสตร์หรือเขียนเป็นกฎหมาย (การแบ่งแยกอ านาจ

ระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ) เท่านั้น34  ทั้งนี้ องค์ประกอบย่อยของการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล

นั้นประกอบด้วย35 

 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (Government powers are effectively 

limited by the legislature) ในสังคมที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้อง

สามารถก ากับและตรวจสองการด าเนินการของฝ่ายบริหารได้ ปัจจัยช้ีวัดจึงดูว่า กระบวนการ 

นิติบัญญัติของประเทศสามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบก ากับการท างานของรัฐบาลได้หรือไม่ 

อย่างไร  

                                                             
34 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 9, น.4. 
35 World Justice Project, World Justice Project Rule of Law Index 2015, p .161. 
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1-38 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดยฝ่ายตุลาการ (Government powers are effectively 

limited by the judiciary) การวัดว่าผู้พิพากษามีความเป็นอิสระและความสามารถในทาง

ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาล 

 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดยองค์กรตรวจเงินแผ่นดินที่มีอิสระหรือองค์กรอื่นที่มีอ านาจ

ทบทวนการใช้อ านาจรัฐ (Government powers are effectively limited by independent 

auditing and review) การวัดว่าผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชี รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบ

ทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และมีความสามารถในทางปฏิบัติ 

เพื่อตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและก ากับดูแลการท างานของรัฐบาล 

 เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องได้รับบทลงโทษหากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (Government officials are 

sanctioned for misconduct) การวัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลในกระบวนการนิติบัญญัติ บริหาร 

ตุลาการ และต ารวจได้รับการตรวจสอบ สอบสวน และลงโทษหากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ

ละเลยข้อก าหนดอื่นๆ 

 อ านาจของรัฐบาลต้องสามารถตรวจสอบได้โดยองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (Government powers 

are subject to non-governmental checks) การวัดว่าสื่อมวลชนอิสระ องค์กรประชาสังคม 

พรรคการเมือง และปัจเจกชน มีอิสระที่จะรายงานและเสนอแนะนโยบายของรัฐบาล 

โดยปราศจากความหวาดกลัวที่จะถูกตอบโต้ 

 การเปลี่ยนผ่านของอ านาจต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย (Transition of power is subject to the 

law) ซึ่งอาจวัดไดโ้ดยพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามกฎระเบียบ 

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเมื่อใดที่มีการเลือกตั้งจะต้องมีการวัดความสมบูรณ์ของ

กระบวนการเลือกตั้งด้วย รวมถึงพิจารณาว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปราศจากการคุกคาม

และสามารถตรวจสอบได้ 

(2) การปลอดจากคอร์รัปชัน (absence of corruption) การคอร์รัปชัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐกระท าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ หรือละเลยไมป่ฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

สังคมที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม จะต้องปลอดจากคอร์รัปชัน กฎหมายของรัฐจะต้องมีประสิทธิภาพในการ

ต่อต้านและยับยั้งการประพฤติมิชอบดังกล่าว 

ทั้งนี้ การตรวจสอบการคอร์รัปชันพิจารณาได้ในสามรูปแบบ คือ การให้และรับสินบน การใช้อิทธิพลของ

เจ้าหน้าที่ และความไม่ชอบธรรมในการใช้งบประมาณแผ่นดิน การตรวจสอบนี้ต้องกระท ากับเจ้าหน้าที่ 
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ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ตุลาการ ทหาร ต ารวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา36  ทั้งนี้ 

องค์ประกอบย่อยของการปลอดจากคอร์รัปชันนั้น ประกอบด้วย 

 เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายบริหารไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

(Government officials in the executive branch do not use public office for private 

gain) การวัดว่าความถ่ีของการให้สินบน การจ่ายเงินอย่างไม่เป็นทางการ และแรงจูงใจอื่น ๆ  

ในการให้บริการสาธารณะ และการบังคับใช้กฎระเบียบ และรวมถึงการวัดกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยรัฐบาลและการท าสัญญากับเอกชนนั้นท าด้วยความโปร่งใสและมีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าหน้าที่รัฐบาลในระดับใดเพื่อให้ปราศจากการยักยอกงบประมาณของรัฐ 

 เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายตุลาการไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

(Government officials in the judicial branch do not use public for private gain) ด้วย

การวัดว่า ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการศาลอื่นๆ ละเว้นจากการชักชวนและยอมรับ

สินบนเพื่อให้ด าเนินการบางอย่าง หรือเร่งรัดกระบวนการบางอย่าง และผู้พิพากษาจะต้อง

ปราศจากอิทธิพลของรัฐบาล ผลประโยชน์เอกชน และองค์กรทางอาชญากรรมอื่นๆ 

 เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารต้องไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

(Government officials in the police and the military do not use public office for 

private gain) ด้วยการวัดว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือพนักงานสอบสวนละเว้นจากการชักชวนและ

ยอมรับสินบนเพื่อให้ด าเนินการทางต ารวจหรือเพื่อตรวจสอบอาชญากรรม และเจ้าหน้าที่ต ารวจ

จะต้องปราศจากอิทธิพลของผลประโยชน์ของเอกชน และองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

(Government officials in the legislative branch do not use public office for private 

gain) ด้วยการวัดว่า เจ้าหน้าที่ในระดับนิติบัญญัติละเว้นจากการชักชวนและยอมรับสินบน 

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมือง หรือคะแนนโหวตในกระบวนการนิติบัญญัติ 

(3) การมีรัฐบาลท่ีเปิดกว้าง (Open Government) การมีรัฐบาลที่เปิดกว้างเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของสังคมที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม มิติที่แสดงถึงการมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง ได้แก่ มีการเผยแพร่กฎหมาย

และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรัฐบาล ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม  

ในกิจกรรมของรัฐ และมีกระบวนการให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและปกป้องสิทธิของตนได้ 

                                                             
36 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 9, น.4. 
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ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นการวัดว่ารัฐบาลมีความเปิดกว้างให้ประชาชนได้รับรู้การท างานหรือไม่ จาก

การที่รัฐให้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้ มีกระบวนการทางบริหารเปิดกว้างให้ประชาชน 

มีส่วนร่วม มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลที่ร่างกฎหมายและกฎระเบียบ สาธารณชนเข้าถึงได้ ตัววัดนี้ 

แสดงว่ากฎหมายและกฎระเบียบมีความชัดเจน เข้าถึงได้ เพื่อให้ประชาชนคาดการณ์ได้ว่า กฎหมายเป็น

อย่างไร อะไรที่ห้าม อะไรที่อนุญาตให้ท าได้ และเป็นโอกาสที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออก

กฎหมายและใช้กฎหมายหรือไม่ และในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ สามารถอุทธรณ์ค าสั่ง  

ทางปกครองได้หรือไม่ ได้รับค าตอบภายในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่37 

 กฎหมายซึ่งถูกประกาศและข้อมูลของรัฐบาล (Publicized laws and government data)  

วัดว่า กฎหมายพื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายต่างๆ ต้องถูกประกาศให้สาธารณชน

รับทราบ โดยใช้ภาษาที่ง่าย และท าให้สามารถเข้าถึงได้ด้วย  นอกจากนั้น ยังวัดว่าคุณภาพและ

และการเข้าถึงของข้อมูลซึ่งถูกประกาศโดยรัฐบาลต้องอยู่ในรูปของเอกสารหรือออนไลน์ และ  

ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบทางบริหาร ร่างกฎหมาย และค าตัดสินของศาลสูง จะต้องถูกท าให้

สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสม 

 สิทธิในข้อมูล (Right to information) วัดว่า การร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซึ่งถูกร้องขอ

โดยสาธารณชนใดๆ รัฐบาลต้องสามารถจัดข้อมูลเช่นว่าน้ันให้ได้ ด้วยค่าธรรมเนียมที่ เหมาะสม

และปราศจากการติดสินบน รวมถึงประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองซึ่งสิทธิในข้อมูล ไม่ว่าจะ 

ถูกบันทึกด้วยวิธีการใดก็ตาม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Civil participation) วัดว่า ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกและเสรภีาพของการรวมกลุ่ม 

และสิทธิที่จะเข้าแข่งขันกับรัฐบาล ต้องท าให้เกิดข้ึน และวัดว่าประชาชนสามารถมีสิทธิมีเสียง

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องให้ข้อมูล  

ที่เพียงพอและข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับค าตัดสินซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม 

 กระบวนการร้องทุกข์ (Complaint mechanisms) วัดว่า ประชาชนสามารถน าค าร้องทุกข์ 

ที่เกี่ยวกับรัฐบาลในการด าเนินการบริการสาธารณะหรือประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐบาลในการปฏิบัติตามกฎหมาย และดูว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อค าร้องทุกข์

ดังกล่าวของประชาชนมีอยู่อย่างไร 

                                                             
37 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี 9, น. 4-5. 
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(4) การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) สังคมนิติธรรมจะต้องรบัรองและคุ้มครอง

สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน ซึ่งสิทธิข้ันพื้นฐานหมายถึง สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายและ

ความตกลงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสิทธิข้ันพื้นฐานภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(The Universal Declaration of Human Rights) เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 

 การไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคทางกฎหมายและการไม่เลือกปฏิบัติ (Equal treatment and 

absence of discrimination) วัดว่า ปัจเจกชนเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอยู่บนฐานของ

สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม เพศ ความเช่ือ ศาสนา เช้ือชาติ ความพึงพอใจทางเพศหรือรสนิยม

ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รวมถึงการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจ้างงาน 

กระบวนการทางการศาล และกระบวนการยุติธรรม 

 สิทธิในชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของบุคคลจะต้องได้รับการประกัน (The right to life 

and security of the person is effectively guaranteed) วัดว่า ต ารวจละเว้นจากการปฏิบัติ

ต่อเนื้อตัวร่างกายในการสอบสวนคดีอาญา ในระหว่างการจับกุมหรือคุกขัง และสมาชิก  

ฝ่ายการเมืองหรือสื่อจะต้องไม่ด าเนินการตรวจสอบที่ไม่มีเหตุผลหรือจับ กุมขัง คุกคาม หรือ

ด าเนินการใดๆ อันเป็นความรุนแรง 

 กระบวนการออกกฎหมายที่เป็นธรรม (Due process of law and rights of the accused) วัดว่า 

สิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาได้รับการเคารพ รวมถึงการสันนิษฐานว่าบุคคล

ดังกล่าวบริสุทธ์ิและเป็นอิสระจากการถูกจับกุมโดยพลการ และกระบวนการคุมขังการควบคุมตัว

ก่อนช้ันพิจารณาคดี โดยปราศจากเหตุผลประกอบ มีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ และวัดว่าผู้ต้องสงสัย 

ในคดีอาญาสามารถเข้าถึงในพยานหลักฐาน และใช้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันตน ในกระบวนการ

ยุติธรรมได้หรือไม่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ดีเพียงพอ และสิทธิพื้นฐานของ

ผู้ต้องขังต้องได้รับการเคารพด้วย 

 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จะต้องได้รับการคุ้มครอง (Freedom of opinion and 

expression is effectively guaranteed) วัดว่า ข้อมูลสื่อที่ เป็นอิสระ องค์กรประชาสังคม 

พรรคการเมือง และปัจเจกบุคคล จะต้องมีอิสระในการน าเสนอข้อมูล และแสดงความคิดเห็น  

ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลโดยปราศจากความหวาดกลัวหรือการข่มขู่ใดๆ 

 เสรีภาพในความเช่ือและการนับถือศาสนา จะต้องได้รับการคุ้มครอง (Freedom of belief and 

religion is efficiently guaranteed) ด้วยการประเมินว่า ผู้ที่นับถือศาสนาใดๆ จะต้องสามารถ
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แสดงออกถึงความเช่ือ และความศรัทธาในศาสนาของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยต่อ

สาธารณะได้ ไม่ว่าศาสนาดังกล่าวนั้นจะถูกก าหนดเอาไว้ในกฎหมายศาสนาหรือไม่ก็ตาม 

 เสรีภาพจากการปราศจากการแทรกแซงโดยอ าเภอใจในสิทธิส่วนบุคคล ต้องได้รับการคุ้มครอง 

(Freedom from arbitrary interference with privacy is effectively guaranteed) วัดว่า 

พนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ จะต้องไม่ด าเนินการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการแทรกแซง

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของปัจเจกบุคคล โดยมิได้รับความยินยอมจากศาล 

 เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะหรือสมาคม จะต้องได้รับการคุ้มครอง (Freedom of assembly 

and association is effectively guaranteed) โดยพิจารณาว่าประชาชนสามารถรวมกลุ่มกัน

ได้อย่างเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเข้าร่วมกับพรรคการเมือง หรือองค์กรใดๆ และสามารถแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลได้ โดยปราศจากความหวาดกลัว

หรือปลอดจากการข่มขู่ใดๆ 

 สิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงาน จะต้องได้รับการคุ้มครอง (Fundamental labour rights are 

effectively guaranteed) ด้วยการวัดว่า สิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรับรองเสรภีาพในการรวมกลุ่ม และสิทธิในการเจรจาต่อรองสภาพการ

จ้าง การไม่ถูกเลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน และการปลอดจากการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก 

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าหลักการสิทธิข้ันพื้นฐานของ WJP นั้นถูกจ ากัดในวงที่แคบกว่าสิทธิข้ันพื้นฐาน

ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งเป็นการ

เน้นไปที่สิทธิการเมืองและสิทธิพลเมือง  ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะ 3 ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งดังนี้ 

1) WJP อาจจะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นหลัก เพราะเป็นดัชนีที่ให้นักลงทุน

ต่างพิจารณาประกอบการลงทุน จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิทาง

สาธารณสุข สิทธิในการก าหนดใจตนเอง สิทธิในที่อยู่อาศัย เป็นต้น  อย่างไรก็ดี สิทธิข้ันพื้นฐาน

ในแนวคิดของสิทธิมนุษยชนมีความหมายและคุณค่ามากกว่านั้น การที่จะเน้นไปเฉพาะ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเท่านั้น อาจจะท าให้เกิดการสับสนและไม่คลอบคลุมรอบ

ด้านของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อท าดัชนีช้ัวัดน้ีได้  

2) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุม

สมัชชาใหญแ่ห่งสหประชาชาติ ให้การรบัรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 

(ค.ศ. 1948)  อย่างไรก็ดี ประเทศที่มีการส ารวจความเป็นนิติรัฐของ WJP ทั้ง 102 ประเทศเป็น

สมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมด แต่มีบางประเทศเท่านั้นที่รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
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สิทธิมนุษยชนเอาไว้  ดังนั้น การที่จะน าเอาสทิธิข้ันพื้นฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

จึงอาจจะไม่สามารถท าการส ารวจในประเทศที่ไม่ได้รับรองสิทธิต่างๆ ตามปฏิญญาดังกล่าวไว้ 

ก็เป็นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนน่ันเอง 

3) การจัดเก็บข้อมูลหากยึดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมีความซับซ้อนและใช้

เวลานานในการจัดท าแบบค าถามและเก็บข้อมูลจากประชากรทั่วไป  ทั้งนี้ อาจจะไม่สามารถ

จัดท าส าเร็จภายใน 1 ปี อีกทั้งประเด็นเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐานบางสิทธิมีความเปราะบางและอาจจะ

ท าให้ผู้ตอบค าถามเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบ หรือมีความกังวลต่อการตอบค าถามเพราะ

ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศนั้นๆ เอง ซึ่งอาจจะน ามาซึ่งภัยคุกคามในภายหลัง  

ก็เป็นได้ 

(5) ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

ร่างกาย และทรัพย์สิน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่รัฐที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมจะต้องให้การรับ รอง การรักษา

กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งของรัฐ สังคมใดที่มีแนวโน้มของการ ใช้ 

ความรุนแรง จะถือว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีหลักนิติธรรมไม่ได้ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยในสังคมจะต้องกระท าเพื่อยับยั้งการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งความรุนแรงจากการก่อการร้าย 

การขัดแย้งโดยใช้ก าลังอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างเอกชนหรือความขัดแย้งสาธารณะ เช่น  

ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น 

 อาชญากรรมจะต้องถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Crime is effectively controlled)  

วัดว่า มีการแพร่หลายของอาชญากรรมประเภทต่างๆ หรือไม่ รวมถึงฆาตกรรม การลักพาตัว 

การบุกรุก การลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และกรรโชกทรัพย์ อาชญากรรมเหล่านี้จะต้องถูก

ควบคุม เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

 จ ากัดความขัดแย้งทางสังคม (Civil conflict is effectively limited) วัดว่า ประชาชนได้รับ 

การปกป้องจากปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ 

 ประชาชนต้องจะไม่ใช้มาตรการรุนแรงเพื่อจัดการแก้ปัญหาส่วนตัว (People do not resort to 

violence to redress personal grievances) วัดว่า ประชาชนจะต้องไม่ใช้มาตรการที่รุนแรง

ในการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน หรือในการจดัการกับปญัหาที่เกิดจากรฐับาล  นอกจากนี้ ประชาชน

จะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ปลอดจากความรุนแรงของการรวมกลุ่มต่อต้านรัฐบาล 
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(6) การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) รัฐต้องบังคับใช้

กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐที่ออกมาเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่

รักษากฎข้อบังคับต่างๆ จะต้องถูกตรวจสอบว่ามิได้ใช้อ านาจของตนไปในทางที่มิ ชอบ หรือโดยประมาท

เลินเล่อ  นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในก าหนดเวลา 

อันสมควร และภายใต้กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 กฎระเบียบของรัฐบาลจะต้องถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Government regulations are 

effectively enforced) วัดว่า กฎระเบียบของรัฐบาล เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน สิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ การพาณิชย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น จะต้องใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎระเบียบของรัฐบาลจะต้องถูกใช้และบังคับใช้โดยปราศจากอิทธิพลที่ มิชอบ (Government 

regulations are applied and enforced without improper influence) วัดว่า การใช้บังคับ

กฎระเบียบของรัฐ ต้องปราศจากจากการให้หรือรับสินบน หรือปลอดจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม

จากผลประโยชน์ส่วนตัว และการบริการสาธารณะ เช่น การออกใบอนุญาตต่าง ๆ และ 

การให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จะต้องจัดให้มี โดยปราศจากการให้สินบนหรือการจูงใจใดๆ 

เป็นต้น 

 จะต้องไม่มีการด าเนินกระบวนการทางบริหารอย่างไม่ล่าช้า โดยปราศจากเหตุผล (Administrative 

proceedings are conducted without unreasonable delay) ซึ่งอาจประเมินได้ว่า กระบวนการ

ทางบริหารในระดับท้องถ่ินหรือระดับชาติ จะต้องด าเนินการอย่างไม่ล่าช้า โดยปราศจากเหตุผล

อันสมควร 

 จะต้องมีการด าเนินการบริหารตามกระบวนการอันสมควร (Due process is respected in 

administrative proceedings) ด้วยการวัดว่า กระบวนการทางการบริหารต่างๆ ทั้งจากหน่วยงาน

ระดับท้องถ่ินและในระดับชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภาษี และแรงงาน จะต้องด าเนินการ

โดยชอบด้วยกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย 

 รัฐบาลต้องไม่เวนคืนทรัพย์สินโดยกระบวนการที่ มิชอบด้วยกฎหมายและไม่มีการชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ (The government does note expropriate without lawful 

process and adequate compensation) โดยพิจารณาว่า หน่วยงานของรัฐบาลจะต้อง

คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล ละเว้นจากการยึดทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยผิด

กฎหมาย และต้องจัดให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมส าหรับการเวนคืนดังกล่าว 
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(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) ในสังคมที่มีหลักนิติธรรมเป็นฐาน ประชาชน

ควรจะมีโอกาสและช่องทางที่จะขจัดปัดเป่าความเดือนร้อนของตน โดยรัฐจะต้องจัดให้มีกลไกระงับข้อพิพาท

และมาตรการเยียวยาส าหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยไม่ปล่อยให้เอกชนหาทางระงับข้อพิพาท

ด้วยตนเอง (self-help) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งภายใต้หลักนิติธรรมจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ

มีความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ด้วยเหตุนี้รัฐต้องจัดสรรกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งในลักษณะ  

การให้บริการสาธารณะ (public service) เพื่ออ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  นอกจากนี้ จะต้อง

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบกระบวนการยุติธรรม ด้วยการน าระบบการระงับข้อพิพาททางเลือก 

(alternative dispute resolution) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไกล่เกลี่ย (mediation) และการอนุญาโตตุลาการ 

(arbitration) มาใช้กับคดีบางลักษณะ เช่น คดีแพ่งและพาณิชย์ ข้อพิพาทแรงงาน และคดีผู้บริโภค แต่กลไก

ระงับข้อพิพาทแบบทางเลือกจะต้องไม่มีลักษณะเชิงบังคับ โดยใช้เฉพาะกับบุคคลที่ยินยอมที่จะเข้าสู่

กระบวนการดังกล่าวเท่านั้น ค าวินิจฉัยช้ีขาดจะไม่มีผลผูกพันใดโดยปราศจากความยินยอมของ คู่กรณีที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป (People can access and afford civil justice) ซึ่งอาจดูจากการ

เข้าถึงการใช้กระบวนการศาลแพ่ง และการที่จะพิจารณาว่าประชาชนมีกระบวนการเยียวยา 

ที่เพียงพอหรือไม่ ต้องดูว่าประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางศาล โดยมีค่าใช้จ่าย

ที่ไม่มากนัก เช่น จะต้องไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมศาลโดยปราศจากเหตุผล อีกทั้งประชาชน 

มีสิทธิในการด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม ปราศจากข้อจ ากัดทางกายภาพ ทางภาษา หรือในทางอื่น

ใดๆ เป็นต้น 

 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ งต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ  (Civil justice is free of 

discrimination) โดยดูว่าระบบกระบวนการยุติธรรมต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติทางสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจของคู่ความ ปราศจากการกีดกันด้านสังคม เพศ ความเช่ือ ศาสนา เช้ือชาติ  

ความโน้มเอียงทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นต้น 

 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปลอดจากการคอร์รปัชัน (Civil justice is free of corruption) 

โดยดูว่าระบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่มีการให้สินบนและ/หรือถูกครอบง าโดยอิทธิพล 

ที่มิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Civil justice is free 

of improper government influence) โดยพิจารณาจากระบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

ที่ปราศจากอิทธิพลทางการเมือง และปลิดจากการครอบง าของรัฐบาลโดยมิชอบ 

 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องไม่ล่าช้าโดยปราศจากเหตุผลที่สมควร (Civil justice is not 

subject to unreasonable delay) วัด ว่า กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ ง ได้ด าเนินการ 

ในก าหนดเวลาอันสมควรหรือไม่ และดูว่ามีการตัดสินคดภีายในเวลาที่ควรจะเป็น โดยปราศจาก

ความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องสามารถบังคับตามค าพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Civil 

justice is effectively enforced) วัดจากความมีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการบังคับตาม

ค าวินิจฉัยในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และดูว่ามีการบังคับตามค าพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ

หรือไม่ 

 มีการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลอืกที่มปีระสทิธิภาพ (Alternative dispute resolution 

mechanisms are accessible impartial, and effective) โดยพิจารณาว่ามีการใช้กระบวนการ

ระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการคอร์รัปชันหรือไม่ 

(8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมที่ตั้งอยู่หลักนิติธรรม เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม 

และในการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายที่ไดรับผลกระทบจากการกระท าความผิดอาญา กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการสืบสวนสอบสวน และการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด

อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติ และปลอดจากอิทธิพลใดๆ โดยจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิของ

ผู้ต้องหาและผู้เสียหายด้วย 

 ระบบการสอบสวนคดีอาญาต้องมีประสทิธิภาพ (Criminal investigation system is effective) 

วัดว่า ผู้ก่ออาชญากรรมถูกจับกุมอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาว่า พนักงานต ารวจ พนักงาน

สอบสวน และพนักงานอัยการ มีแหล่งข้อมูลที่เพียงพอ ปราศจากการคอร์รัปชัน และท างาน 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ 

 การพิจารณาและด าเนินคดีอาญาต้องกระท าภายในเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ (Criminal 

adjudication system is timely and effective) ด้วยการประเมินว่า ผู้ที่ก่ออาชญากรรมได้รับ

การสอบสวนและลงโทษอย่างมีประสทิธิภาพ และวัดว่า ผู้พิพากษาในคดีอาญาและเจ้าหน้าที่ทาง

ตุลาการอื่นๆ มีอ านาจ และสามารถท าค าวินิจฉัยช้ีขาดได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
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 ระบบราชทัณฑ์ต้องมีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรม

ขอ งอ าช ญ าก ร  (Correctional system is effective in reducing criminal behaviour)  

โดยค านึงถึงการราชทัณฑ์ว่ามีความปลอดภัย และให้การเคารพต่อสิทธิของผู้ต้องขัง และสามารถ

ปอ้งกันไม่ให้มีการกระท าความผิดซ้ าได้หรือไม่ 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องเป็นธรรม (Criminal system is impartial) วัดว่า เจ้าหน้าที่

ต ารวจและผู้พิพากษาด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องสถานะ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม เพศ ความเช่ือ ศาสนา เช้ือชาติ รสนิยมทางเพศหรือความพึงพอใจทางเพศ  

และอัตลักษณ์ทางเพศ 

 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปราศจากการคอร์รัปชัน (Criminal system is free of 

corruption) ด้วยการประเมินว่า พนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ปลอดจาก

การรับสินบน และไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลที่มิชอบขององค์กรอาชญากรรมใดๆ 

 ระบบกระบวยการยุติธรรมทางอาญาต้องปราศจากอิทธิพลของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสม (Criminal 

system is free of improper government influence) วัดว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เป็นอิสระจากรัฐบาล ปลอดจากอิทธิทางการเมืองหรือไม่ 

 กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและการประกันสิทธิผู้ต้องหา (Due process of law and 

rights of the accused) โดยพิจารณาว่า สิทธิพื้นฐานของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ได้รับการ

เคารพ รวมถึงมีการสันนิษฐานว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธ์ิ และมีเสรีภาพปลอดจากการถูก

จับกุมโดยอ าเภอใจ และปลอดจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ก่อนการพิจารณาคดีในช้ันศาล และ

วัดว่า ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญามีสิทธิเข้าถึงและสามารถใช้พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อต่อสู้คดีได้ 

อย่างเต็มที่หรือไม่ และบุคคลดังกล่าวได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และได้รับความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายที่ดีเพียงพอเพียงใด  ทั้งนี้ ผู้ต้องขังจะต้องได้รับการรับประกันสิทธิดังกล่าวด้วย

เช่นกัน 

(9) กระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Justice) สาระส าคัญของปัจจัยนี้ คือ  

มีการพิจารณาแนวทางการยุติความขัดแย้งของสังคมต่างๆ ด้วยวิธีการอย่างไม่เป็นทางการ หรือโดยวิธีการ

ระงับ 

ข้อพิพาทแบบดั้งเดิมตามแนวทางจารีตประเพณีของสังคมนั้นๆ เช่น ศาลชนเผ่า หรือศาลศาสนา เป็นต้น 

ปัจจัยน้ีถือเป็นปัจจัยส าคัญด้วยเหตุที่ในหลายประเทศ ยังใช้การวิธีการเหล่านี้อยู่ การพิจารณาภายใต้ปัจจัยนี้

ครอบคลุม 3 เรื่องที่ส าคัญ คือ (1) กระบวนการดังกล่าวจะต้องด าเนินการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและมี
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ประสิทธิภาพ (2) วิธีการแบบดั้งเดิมเหล่านี้ เป็นกระบวนการยุติความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและ 

ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องเป็ นกลางและปราศจากการแทรกแซง และ  

(3) กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมหรือไม่เป็นทางการเหล่าน้ีกระบวนการดังกล่าวจะต้องเคารพและสามารถ

ปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐานของคู่กรณีได้ 

ปัจจัยทั้ง 9 ประการดังกล่าว เป็นปัจจัยที่องค์การ WJP ใช้เพื่อจัดท าดัชนีช้ีวัดความมีอยู่ของหลัก 

นิติธรรม/นิติรัฐในประเทศต่างๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้คณะผู้ วิจัยจะใช้ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  

ในความหมายอย่างกว้าง (thick approach) ตามแนวทางของโครงการ WJP เพื่อการศึกษาการจัดท าดัชนี 

ช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส าหรับประเทศไทย โดยจะศึกษาประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาขององค์การ

สหประชาชาติที่จะกล่าวถึงต่อไป โดยจะวิเคราะห์ว่าการพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นพื้นฐาน ควรจะมีลักษณะเช่นไร และการสร้างดัชนีช้ีวัดหลักหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

ส าหรับประเทศไทย ควรจะใช้ปัจจัยตัวบ่งช้ีใด 

โดยสรุป หลักนิติธรรม/นิติรัฐมิได้มีความหมายที่จ ากัดว่าหมายถึงระบบกฎหมาย และกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเท่านั้น หากแต่หมายถึงหลักการที่ใช้กับการพัฒนาแห่งรัฐในทุกๆ  

ด้าน ทั้งในทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคม 

ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า การสถาปนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐให้เกิดข้ึน 

ในสังคมใดสังคมหนึ่ง หาได้เป็นสิ่งที่อาจกระท าได้โดยง่ายไม่ หากจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจทางการเมือง ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์ผลักดันหลักนิติธรรมให้เกิดมีข้ึน จากประวัติศาสตร์ของหลายประเทศ  

การสร้างสังคมทีต่ั้งอยู่บนหลกันิติธรรม จ าเป็นต้องอาศัยการเปลีย่นแปลงทางการเมืองที่เฉียบขาด ดังที่ปรากฏ 

ในหลายประเทศว่าหลักนิติธรรมได้ถูกสถาปนาข้ึนภายหลังการเกิดสงครามกลางเมือง แต่การใช้ความรุนแรง  

ก็มิใช่วิถีทางที่ถูกต้องในการสถาปนานิติรัฐ การสร้างระบบนิติรัฐและหลักนิติธรรมให้เกิดข้ึน ควรกระท าโดย

ผ่านวิถีทางแห่งสันติภาพ เช่น ด้วยการโต้เถียงบนหลักการของเหตุและผลหรือด้วยกระบวนการเลือกตั้ง   

เป็นต้น นอกจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะช่วยก่อให้เกิดนิติรัฐแล้ว กระบวนการยุติธรรมที่มี

ประสิทธิภาพจะมีส่วนเกื้อหนุนก่อให้เกิดนิติรัฐข้ึนเช่นเดียวกัน ดังจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
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วิธีการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ 

ของโครงการยุติธรรมโลก 

ในการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดด้านหลัก  

นิติธรรม/นิติรัฐ จ าเป็นจะต้องศึกษาวิเคราะห์ ภูมิหลัง สาระส าคัญ หลักการ แนวคิด และวิธีการพัฒนา 

ดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ที่ด าเนินการโดย The World Justice Project (WJP) ซึ่งเป็นโครงการ

ศึกษาที่มีความสมบูรณ์และแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ในบทนี้จะได้จะได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงวิธีการเก็บ 

และสังเคราะห์ข้อมูลของ WJP เพื่อเสนอแนะแนวทางจัดท าดัชนีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและ 

เป็นที่ยอมรับของนานาชาติต่อไป 

การน าเสนอในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดท าดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐของโครงการ

ยุติธรรมโลก แบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ที่มาและหลักการ กรอบแนวคิดในการจัดท า RoLI 

วิธีการจัดท า RoLI การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการจัดท า RoLI พัฒนาการของดัชนีช้ีวัดและตัวช้ีวัด และ

ข้อเสนอการสร้างดัชนีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐส าหรับประเทศไทย 

2.1 ที่มาและหลกัการ 

โครงการยุติธรรมโลก (The World Justice Project: WJP) ซึ่งเป็นองค์กรสหวิทยาการระหว่าง

ประเทศ ได้เริ่มพัฒนาดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index: RoLI) ตั้งแต่ช่วงก่อนป ีพ.ศ. 2551 

เหตุผลส าคัญของ WJP ในการพัฒนา RoLI คือ ต้องการดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐที่ครอบคลุมรายละเอียด

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้จัดท าดัชนีช้ีวัดที่ลงลึกในประเด็น

ต่างๆ แต่ไม่มีดัชนีใดที่ให้ภาพครอบคลุมในภาพรวม เช่น ธนาคารโลกได้จัดท าตัวช้ีวัด Worldwide Governance 

Indicators แล ะ  Doing Business ขณะที่ อ ง ค์ ก ร  Transparency International มี ดั ชนี  Corruption 

Perceptions Index ส่ วน  Freedom House ไ ด้ จั ดท า ใ นป ร ะ เ ด็ น  Freedom in the World แล ะ 

สมาคม American Bar Association จัดท าดัชนีในเรื่อง Rule of Law Initiative ที่พิจารณาในประเด็น 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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เชิงสถาบันและศาล  นอกจากนั้น ยังมีดัชนี Ibrahim Index of African Governance และดัชนี Bertelsmann 

Transformation Index เป็นต้น1 

เป้าหมายในการจดัท า RoLI ของ WJP มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีที่น่าเช่ือถือและมปีระสิทธิภาพสงู

ที่สุด โดยใช้ต้นทุนต่ าสุด  นอกจากนั้น ดัชนีที่พัฒนาข้ึนน้ีต้องเป็นดัชนีที่ใช้ช้ีวัดได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ในประเทศส่วนใหญ่เพื่อประเมินความก้าวหน้าในเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐเมื่อเวลาผ่านไป  อย่างไรก็ตาม WJP  

มิได้หวังที่จะประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศหนึ่งๆ ผ่านดัชนีเพียง ดัชนีเดียว 

ในทางกลับกัน WJP ต้องการให้ดัชนีนี้เป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนจ าแนกจุดแข็ง จุดอ่อน และด าเนินการส่งเสริมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนมากในประเทศต่างๆ ได้ 

โดยสาระแล้ว RoLI ของ WJP นั้นเป็นเครื่องมือประเมินเชิงปริมาณที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนิติธรรม/

นิติรัฐในทางปฏิบัติของประเทศหนึ่งๆ ทั้งในภาพกว้างและรายละเอียดเชิงลึก ดัชนีดังกล่าวนี้ยังถือเป็นดัชนี 

ที่รวมเอา (composite index) ดัชนีใหม่ๆ ทางด้านนิติธรรม/นิติรัฐจากมุมมองของคนทั่วไปที่ต้องประสบ 

ในชีวิตประจ าวัน อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงบริการของรัฐโดยมิต้องจ่ายสินบน การระงับข้อพิพาทของ

บุคคลธรรมดาหรือธุรกิจเอกชนที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าได้โดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระ และ  

การด าเนินชีวิตประจ าวันที่มิต้องเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพลหรือการกลั่นแกล้งของต ารวจ 

WJP ได้น าเสนอดัชนีรุ่นแรก ซึ่งเป็นการทดลองด าเนินการใน 6 ประเทศ ในการประชุม World 

Justice Forum ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากนั้น WJP ได้พัฒนา RoLI 

อย่างต่อเนื่องและได้ขยายจ านวนประเทศที่จัดท าดัชนีจาก 35 ประเทศในปี พ.ศ. 2552 เป็น 66 ประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2553 และ 102 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ตามล าดับ 

2.2 กรอบแนวคดิในการจดัท า RoLI 

จุดเริ่มต้นของแนวคิดในการจัดท า RoLI โดย WJP มาจากแนวคิดและนิยามของนิติธรรม/นิติรัฐ 

ที่หลากหลาย ทั้งนิยามที่เป็นทางการ (formalist definition) และนิยามที่เป็นสาระส าคัญ (substantive 

definition)  อย่างไรก็ตาม แนวคิดและนิยามทั้งหลายที่มีอยู่กลับเป็นนิยามที่เข้าใจและเข้าถึงยากท าให้บรรดา

ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐเท่าใดนัก2  แม้หลักในการจัดท า RoLI จะมา

                                                             
1 Agrast et al. (2008), Agrast et al. (2010), Botero and Ponce (2010), และ World Justice Project (2015) 
2 WJP เองได้นิยามนิติธรรม/นิติรัฐว่าเป็นระบบท่ีอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบอันไปประกอบไปด้วยหลัก 4 ประการคือ 1) รัฐบาล

และข้าราชการต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 2) กฎหมายมีความชัดเจน เปิดเผย คงเส้นคงวา ยุติธรรม และปกป้องสิทธิพ้ืนฐานซึ่งรวมถึง
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จากแนวคิดเชิงทฤษฎี แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลที่ชัดเจนและเจาะจงลงไปในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ เกิดและ 

เห็นผลทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ 

หากพิจารณาในมุมมองทางรัฐศาสตร์แล้ว พบว่า ปัจจัยส าคัญทั้ง 9 ประการนี้มีที่มาจาก 4 แนวคิด

หลักที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน ได้แก่ (1) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (checks and 

balances) กันเองระหว่างอ านาจบริหาร อ านาจนิติบุคคล และอ านาจตุลาการ (2) ความมีประสิทธิผลของรัฐ

ส าหรับการด าเนินภารกิจข้ันพื้นฐานของรัฐ เช่น จัดท าบริการสาธารณะ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคม 

เป็นต้น (3) การมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน และ (4) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะต้อง

ปราศจากการใช้อ านาจไปในทางมชิอบ กรอบแนวคิดปัจจัยทั้ง 9 ประการนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากแนวคิดทฤษฎี

ทางกฎหมายในเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากหลักการโดยทั่วไปและยังส ารวจส่วนผสมของหลัก

นิติธรรม/นิติรัฐเพื่อผลลัพธ์เฉพาะและครอบคลุมถึงหลักการที่สามารถสังเกตได้จากภาคปฏิบัติและเป็น 

สิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องค านึงถึง 

จากปัจจัยทั้ง 9 ประการนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก แต่ละปัจจัยย่อยนั้น 

ยังคาบเกี่ยวหรือซ้ าซ้อนกันอยู่บ้าง กล่าวคือ ตัวช้ีวัดย่อยมีลักษณะคล้ายๆ กันหรือกล่าวถึงหรือแสดงถึงนัยยะ 

ในเรื่องเดียวกันได้แม้จะอยู่ภายใต้ปัจจัยที่ต่างกันก็ตาม เช่น สิทธิในการพูดในที่สาธารณะ หรือสิทธิ 

ในการแสดงออกทางความคิดเห็นตามตัวช้ีวัดที่ 4.4 จะคล้ายกันกับการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐตาม

ตัวช้ีวัดที่  1.6 การปฏิบัติให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย (due process of law)  และสิทธิของ 

ผู้ถูกกล่าวหาย่อมเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานตามตัวช้ีวัดที่ 4.3 จะคล้ายกับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ที่จะต้องไม่ลงโทษผู้บริสุทธ์ิ ตามตัวช้ีวัดที่ 8.6 เป็นต้น 

ประเด็นที่สอง ปัจจัยทั้ง 9 ประการมักมุ่งไปที่ผลลพัธ์ของหลกันิติธรรม/นิติรัฐอันมลีักษณะตรงกันข้าม

กับวิถีเชิงสถาบันหรือเป็นข้อมูลส าคัญหรือ inputs ซึ่งประกอบไปด้วยกรอบของกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

ในการที่จะบรรลุผลลัพธ์นี้ สาเหตุของการมุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์ท้ายสุด (end-oriented) มากกว่าการมุ่งเน้นไปที่

สถาบัน ( institution-oriented) คือ (1) สังคมมีกฎระเบียบและสถาบันที่แตกต่างกันในการสร้างหลัก 

นิติธรรม/นิติรัฐ  ฉะนั้น การเปรียบเทียบเชิงสถาบันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ประเมินผลส าเร็จหรือ

ผลเสียผ่านการเกณฑ์ประเมินโดยพิจารณาจากบริบทของแต่ละปัจจัยด้วย การวัดผลลัพธ์นี้จะช่วยลด 

ความเสี่ยงในการวินิจฉัยที่ผิดพลาดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ ปัญหาระหว่างข้อมูลและ

ผลลัพธ์ซับซ้อนอย่างมากและไม่สามารถหาที่มาของสาเหตุต่างๆ ที่แน่นอนได้จากหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

                                                             

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) กระบวนยุติธรรมท่ีสามารถเข้าถึงได้ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ และ 4) การเข้าถึง
กระบวนการทางกฎหมายท่ีด าเนินการโดยนักกฎหมายท่ีเป็นอิสระและมีคุณภาพและเป็นตัวแทนของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
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ที่ซับซ้อนได้เลย และ (2) การมุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์ท้ายสุดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สามารถ

น ามาใช้ได้โดยผ่านการปฏิรูป 

จากแนวคิดหลักในปัจจัย 9 ประการที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 WJP ได้จ าแนกปัจจัยที่ 1 ถึง 8 ออกเปน็

ปัจจัยย่อยจ านวน 44 ปัจจัย หลังจากนั้น WJP จะน าคะแนนและอันดับที่ได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์มาสร้างเป็น RoLI ในแต่ละประเทศ 

อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยเห็นว่า การที่ WJP น าปัจจัยทั้ง 9 มาประเมินดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติธรรม/ 

นิติรัฐส าหรับประเทศไทยนั้นยังขาดปัจจัยอีกหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและด้านการกระจายความ 

มั่งค่ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งน่าจะเป็นอีกตัวช้ีวัดที่ส าคัญและสามารถบ่งบอกได้ว่าประเทศไทยมีความเป็น 

นิติธรรม/นิติรัฐมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเศรษฐกิจหรือการกระจายความมั่งค่ัง  มีส่วนต่อการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้เช่นกัน ด้วยเหตุที่ว่าในการใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะในทางแพ่ง ล้วนจ าเป็นต้องอาศัยค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่สูง ขณะที่คดีอาญา จ าเลย

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าย่อมมีโอกาสหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาได้มากกว่าจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  

ด้อยกว่า ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกจิดีกว่ามักจะใช้เงินหรอืทรัพย์สินส าหรับการประกันตัวเพื่อพ้นจากการถูกจบักมุ

หรือด าเนินคดี  ดังนั้น ประเทศไทยควรน าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือการกระจายความมั่งค่ังเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งในการประเมินความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยด้วย แม้ว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

จะถูกจัดอยู่ในปัจจัยที่ 6 และ 7 ค าถามบางส่วน เช่น ความส าคัญของฐานะทางเศรษฐกิจในกระบวนการ  

ทางยุติธรรมอาจจะต้องน ามาเพื่อสะท้อนข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เป็นต้น 

2.3 วิธีการจัดท า RoLI3 

การจัดท า RoLI ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมาณค่าดัชนี และ

การตรวจสอบความถูกต้อง 

2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้สร้าง RoLI มาจาก 2 ส่วนด้วยกันคือ ข้อมูลจากประชาชนทั่วไป (General Population 

Polls: GPPs) และข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Qualified Respondents’ Questionnaires: QRQs) รายละเอียด

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ส่วนน้ีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-1 

 

                                                             
3 ข้อมูลใสส่วนนีม้าจากรายงาน World Justice Project (2015) 
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วิธีการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐของโครงการยุติธรรมโลก 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2-5 

ตารางที่ 2-1: รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า RoLI 

ประเภท
แบบสอบถาม 

รูปแบบค าถาม เน้ือหาของค าถาม ความถี่ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน
แบบสอบถาม
(โดยประมาณ) 

ข้อมูลจาก
ประชาชน
ท่ัวไป 

1. ค าถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรง 

2. ค าถามด้านความเข้าใจ 
หรือความคิดเห็น 
(Perception) 

1. การใช้และการให้บริการ 
ของรัฐ 

2. ปัญหาด้านการคอร์รัปชัน 
3. การเข้าถึงระบบการระงับ 

ข้อพิพาท 
4. จ านวนอาชญากรรมท่ัวไป 

ท่ีกระทบต่อประชาชน 

ทุกๆ สองปี
ของแต่ละ
ประเทศ 

ประชาชนท่ัวไป 1,000 

ข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ค าถามปิดด้านความเข้าใจ 
(closed-end 
perception problem) 

2. ค าถามจากสถานการณ์
จ าลองบนพื้นฐานของ
ข้อมูลจริง (hypothetical 
situation with highly 
detailed factual 
assumptions) 

1. ความมีประสิทธิภาพของศาล 
ความสามารถในการบังคับใช้
กฎหมาย 

2. ความน่าเชื่อถือของกลไก 
การตรวจสอบ 

ทุกปี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา 
กฎหมายแรงงาน 
และด้าน
สาธารณสุข 

25 

แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไป (GPP) มีทั้งการเก็บข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรง

และข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งรวมถึงการใช้และการให้บริการ

ของรัฐ ปัญหาการคอร์รัปชัน การเข้าถึงระบบการระงับข้อพิพาท และจ านวนอาชญากรรมทั่วไปที่กระทบต่อ

ประชาชน จ านวนแบบสอบถามของประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยค าถามด้านความคิดเห็น 87 ค าถามและ

ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ตรง 56 ค าถาม แบบสอบถามทั้งหมดถูกแปลเป็นภาษาท้องถ่ินของแต่ละประเทศ

โดยมีบริษัทเก็บข้อมูลช้ันน าเป็นผู้เก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนประมาณ 1,000 คน พื้นที่ 

ในการเก็บแบบสอบถามคือ 3 เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละประเทศ รูปแบบของการเก็บแบบสอบถาม 

มีทั้งการสัมภาษณ์โดยตรง สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ และสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ความถ่ีหรือวงรอบ 

ในการเก็บข้อมูลในแต่ละประเทศ คือ ทุก 2 ปี 

แนวคิดในการเลือกจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม GPP เป็นไปตามหลักการทางสถิติซึ่งต้องเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณภาพของข้อมูล เช่น ค่าความคลาดเคลื่อน เป็นต้น กับรายละเอียดของข้อมูลและงบประมาณที่ใช้

ในการท าการส ารวจ การเก็บข้อมูลเริ่มจากการสร้างกรอบการส ารวจประชากรที่ต้องการ ซึ่งคือจ านวนประชากร

ในแต่ละประเทศ หลังจากสร้างกรอบประชากรแลว้กรอบตัวอย่าง (sampling frame) จะถูกก าหนดข้ึน ซึ่งคือ
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การก าหนดส่วนหนึ่งของประชากรที่สามารถส ารวจได้ อย่างที่กล่าวไว้ ว่า WJP เก็บข้อมูลจาก 3 เมืองใหญ ่

ในแต่ละประเทศ  ฉะนั้น กรอบตัวอย่างจะอยู่ภายใน 3 เมืองหลักของประเทศ เมื่อได้กรอบตัวอย่างแล้ว 

จึงเริ่มท าการสุ่มตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ในกรณีแบบสอบถามแบบทั่วไปนั้น คือ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยกลุ่มคนในกรอบตัวอย่างมีโอกาสได้รับการสุ่มเลือกเท่ากันทั้งหมด ส าหรับ

ประเทศไทยเป็นการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์โดยตรง ข้ันตอนการด าเนินงานในแต่ละประเทศจะแตกต่าง

กันเนื่องจากผู้เก็บแบบสอบถามของแต่ละประเทศน้ันแตกต่างกัน 

ในกรณีของประเทศไทยนั้น การเก็บข้อมูลอยูใ่นสามเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และ 

อ าเภอปากเกร็ด เป็นที่น่าสังเกตว่าอ าเภอปากเกร็ดเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีความทับซ้อนกันของ

พื้นที่อยู่  อีกทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน การกระจุกตัวของประชากรค่อนข้าง

สูง คณะผู้วิจัยเห็นว่าส าหรับประเทศไทยน่าจะกระจายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามออกไปตาม

เมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาค เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งหมายถึงจ านวนตัวอย่างข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เงิน เวลา  

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และรายละเอียดที่ต้องการ เป็นต้น WJP จ้างบริษัทที่ให้บริการทางด้านสถิติ

ในการเก็บข้อมูลในแต่ละประเทศโดยมีเป้าหมาย 1,000 ตัวอย่าง  ทั้งนี้ ในประเทศที่มีจ านวนประชากรสูงมาก 

WJP จะเก็บตัวอย่างเป็นจ านวน 1,500 ตัวอย่าง ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดจ านวนตัวอย่างมักจะเป็นเงินและเวลา

ซึ่งความถ่ีของการเก็บแบบสอบถามข้ึนอยู่กับปัจจัยนี้เช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรทั่วไปทุก 2 ป ี

ช่วยให้บริษัทที่เก็บข้อมูลมีเวลาในการปฏิบัติงานและสุ่มตัวอย่างได้อย่างเป็นระบบและลดต้นทุนในการเก็บ

ข้อมูล  อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลทุก 2 ปีนั้นมี ข้อเสีย คือ ข้อมูลจากประชาชนทั่วไประหว่างป ี

จะไม่เปลี่ยนแปลง หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของ RoLI จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของค าตอบ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยระหว่างปีที่เกิดข้ึนจากประชากรจะไม่ได้รับการส ารวจ 

ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน และด้านสาธารณสุข จ านวนประมาณ 25 คนในแต่ละประเทศ ข้อมูลที่ 

เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของศาล ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย และ 

ความน่าเช่ือถือของกลไกการตรวจสอบ แบบสอบถามประกอบไปด้วย  2 ส่วน คือ ค าถามแบบปิด 

ด้านความเข้าใจและมุมมอง (closed-end perception problem) และค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลองบน

พื้นฐานของข้อมูลจริง (hypothetical situation with highly detailed factual assumptions) ความถ่ี 

ในการเก็บข้อมูลคือทุกปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่ให้บริการด้านกฎหมาย อาจารย์
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มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือองค์กรไม่แสวงผลก าไร  นอกจากนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายอาจมาจาก

การแนะน าของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่มีส่วนร่วมกับ WJP 

การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตอบแบบสอบถามมีอยู่ 2 ข้ันตอนคือ ข้ันแรก WJP จะรวบรวมและเลือก

รายช่ือจากบริษัทที่ให้บริการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กร ที่ไม่แสวงผลก าไร

ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องมากกว่า 300 รายช่ือ และ ข้ันที่สอง WJP จะสุ่มช่ือผู้ทรงคุณวุฒิส่งให้บริษัทเก็บ

ข้อมูลเพื่อท าการส่งแบบสอบถาม หลังจากนั้น WJP จะติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้ความร่วมมือ  

นอกจากนั้น อีกวิธีหนึ่งที่ WJP ใช้ คือ การติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้จักกับ WJP โดยตรงมาเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยมีเป้าหมายคือในประเทศหนึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนส าหรับนักกฎหมาย 

แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละประเทศจะมีผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 

25 คน 

รายช่ือที่มีอยู่ในรายงานของ WJP ของแต่ละประเทศมักจะประกอบด้วยผู้ให้ความร่วมมือที่ไม่

ประสงค์จะออกนาม (Anonymous Contributors)  ทั้งนี ้การเก็บช่ือเป็นความลับอาจลดความเบี่ยงเบนของ

ข้อมูลที่เกิดข้ึนจากความกลัวการตอบโต้ลงได้โดยเฉพาะในประเทศที่มีคะแนนต่ า แม้ว่าจะรู้ถึงปัญหาดังกล่าว

ในปัจจุบัน WJP ยอมรับว่ายังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ในทางตรงกันข้าม หากมีการเก็บช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นความลับความน่าเช่ือถือของ RoLI อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 

จะมีสถานะทางสังคมและหน้าที่การงานที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อที่แตกต่างกัน การที่ไม่มีรายช่ือ

ของผู้ที่ให้ความร่วมมือในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะท าให้ความน่าเช่ือถือของผลคะแนนที่ค านวณมาได้น้อยลง 

แน่นอนว่าหากกลุ่มตัวอย่างของผู้ทรงคุณวุฒิมีขนาดใหญ่ การเปิดเผยช่ืออาจจะมีความจ าเป็นที่น้อยลง 

2.3.2 การประมาณค่าดัชนี 

การด าเนินการในส่วนน้ีเริ่มจากการจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานที่กระท ากันโดยทั่วไป คือ การตัด

ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลที่ผิดปกติ (suspicious data) รวมถึงข้อมูลที่ต่างจากกลุ่ม (outlier) ออก  

จากนั้นค าตอบที่ได้จะถูกน าไปปรบัให้มีค่ามาตรฐานและแปลงเป็นหน่วยเดียวกัน (normalization) โดยค าตอบ

ของแต่ละค าถามจะปรับให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค าตอบที่มีค่าเป็น 0 หมายถึงมีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ

น้อยที่สุดและมีค่าเป็น 1 หมายถึงมากที่สุด วิธีที่ใช้ในการปรับให้เป็นค่ามาตรฐานเดียวกันคือวิธีค่ามากที่สุด–

น้อยที่สุด (Min-Max method) ค าตอบในแต่ละข้อจะถูกจัดเรียงตามเครื่องบ่งช้ี 44 ตัวและเครื่องบ่งช้ี 

แต่ละตัวจะถูกน าไปใช้ค านวณปัจจัยทั้งหมด 8 ปัจจัย (จากทั้งหมด 9 ปัจจัย) การค านวณคะแนนของแต่ละ

ปัจจัยจะใช้ค่าเฉลี่ยโดยเริ่มจากค่าเฉลี่ยของทุกค าตอบในแต่ละค าถาม  หลังจากนั้นน าคะแนนเฉลี่ย 

ในแต่ละค าถามมาค านวณคะแนนของเครื่องบ่งช้ี ขณะที่ข้ันตอนสุดท้าย คือ การน าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ
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เครื่องบ่งช้ีไปค านวณคะแนนของแต่ละปัจจัย น้ าหนักในการค านวณคะแนนของค าถามทั้งสองประเภท 

มีค่าเท่ากัน 

เช่น ในการค านวณปัจจัยที่ 1 เรื่องการจ ากัดอ านาจของรัฐบาลจะใช้ค่าเฉลี่ยของค าถามข้อ 1.2 ถึง 

1.7 โดยเฉพาะในข้อ 1.2 (ดังตัวอย่างข้างล่าง) ซึ่งมีค าถามทั้งหมด 4 ค าถามโดยที่ข้อ 1-3 เก็บข้อมูลจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและข้อ 4 เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไป เป็นต้น 

ค าถามในข้อ 1.2 

1. โดยปกติแล้ว ผู้มีอ านาจสูงสุด (ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือต าแหน่งอื่นๆ) ของประเทศ 

สามารถบริหารประเทศได้โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 

ค าตอบ คือ  1) เห็นด้วยอย่างมาก (0)  2) เห็นด้วย (0.333) 

3) ไม่เห็นด้วย (0.667)  4) ไม่เห็นด้วยอย่างมาก (1) (คะแนน) 

2. โดยปกติแล้ว ในประเทศของท่าน พรรคฝ่ายค้านสามารถแสดงความคิดเห็นในการคัดค้าน

นโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีเสรีภาพโดยไม่จ าเป็นต้องกลัวการตอบโต้จากฝ่ายรัฐบาล 

ค าตอบ คือ  1) เห็นด้วยอย่างมาก (1)  2) เห็นด้วย (0.667) 

3) ไม่เห็นด้วย (0.333)  4) ไม่เห็นด้วยอย่างมาก (0) (คะแนน) 

3. โดยปกติแล้ว ฝ่ายตรงข้ามของพรรคแกนน าสามารถแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะได้ 

โดยไม่จ าเป็นต้องกลัวการตอบโต้จากฝ่ายรัฐบาล 

ค าตอบ คือ  1) เห็นด้วยอย่างมาก (1)  2) เห็นด้วย (0.667) 

3) ไม่เห็นด้วย (0.333)  4) ไม่เห็นด้วยอย่างมาก (0) (คะแนน) 

4. หากวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการสร้างนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีความเป็นไปได้มากน้อย 

เพียงใดที่รัฐสภาจะสามารถหยุดการสร้างนโยบายที่ผิดกฎหมายเหล่าน้ันได้ 

ค าตอบ คือ  1) มีความเป็นไปได้สงู (1) 2) มีความเป็นไปได้ (0.667) 

3) มีความเป็นไปได้ต่ า (0.333) 4) มีความเป็นไปได้ต่ ามาก (0) (คะแนน) 

โดยที่น้ าหนักของข้อ 1-3 มีค่าเท่ากับน้ าหนักของข้อ 4 เนื่องจากน้ าหนักของค าตอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เท่ากันกับน้ าหนักของค าตอบจากประชาชน  ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยจากค าถาม 1.2 จะมีค่าเท่ากับ 1/2  

([1/3 คะแนนข้อ 1+1/3 คะแนนข้อ 2+1/3 คะแนนข้อ3])+1/2 (คะแนนข้อ 4) โดยคะแนนของปัจจัยที่ 1 นั้น

ค านวณจากค่าเฉลี่ยของค าถาม 1.2 ถึง 1.7 
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2.3.3 การตรวจสอบความถูกต้อง 

ในข้ันตอนสุดท้าย ข้อมูลระดับทุติยภูมิจะถูกน ามาใช้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของคะแนนที่ค านวณได้ 

ข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่น ามาเปรียบเทียบ

เป็นข้อมูลจากรายงานขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ United States Human Right Report, Freedom 

House’s Nation in Transit, Amnesty International country reports แ ล ะ  Freedom House’s 

Freedom in the world การเปรียบเทียบนี้เป็นไปเพื่อตรวจสอบหาความแตกต่างที่ส าคัญ หากแตกต่างมาก 

ข้อมูลต่างๆ จะถูกวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ โดยส่วนใหญ่แล้วความแตกต่างที่เกิดข้ึนมักจะเป็นปัญหา

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือปัญหาด้านข้อมูลบางส่วน ขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณที่ WJP รวบรวมนั้น 

เป็นข้อมูลรายประเทศจากหลายแหล่ง อาทิ Global Integrity report, Global competitiveness report, 

Freedom house, World Bank’s governance indicators, Transparency International’s corruption 

perception index, และ Cingranelli-Richards Human Rights database ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันกับแต่ละ

ปัจจัยจะถูกน ามาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง วิธีการทางสถิตทิี่ใช้ เช่น Spearman’s correlation 

สามารถน ามาทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation) หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่

แล้ว ปัจจัยที่ค านวณได้มักสัมพันธ์ในทางบวกกับข้อมูลจากภายนอกอย่างมีนัยส าคัญ (positive and 

statistically significant)  หมายความว่าค่าของ RoLI และของดัชนี/ข้อมูลอื่นๆ สอดคล้องและเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน4 

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการจัดท า RoLI อาทิ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในแต่ละปีสามารถเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยน

ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ  

เป็นต้น การทดสอบทางสถิติจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจัยนั้นเกิดข้ึน

จากการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ วิธีการทางสถิติที่ใช้คือการท า bootstrapping  

เพื่อค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การท า bootstrapping นีเ้ป็นวิธีการหาค่าสถิติ 

เ ช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่  แทนการค านวณจากกลุ่มประชากรซึ่ งอาจ 

ท าได้ยาก ในการค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าปัจจัยฐานข้อมูลจากปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันจะถูก

น ามารวมกันและสร้างกลุ่มตัวอย่างจ าลอง (bootstrap samples) จ านวน 100 กลุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับ 

กลุ่มตัวอย่างเบื้องต้น โดยการสุ่มค่าสังเกตจากฐานข้อมูลรวม 2 ปี  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

                                                             
4 World Justice Project (2015) 
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ทุกกลุ่มตัวอย่างที่จ าลองข้ึนจะถูกค านวณ และน ามาใช้ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด และน ามาใช้เปรียบเทียบคะแนนระหว่างปี เป็นต้น5 

ขณะเดียวกัน การออกแบบค าถามเพื่อสร้างปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย (จากทั้งหมด 9 ปัจจัย) ของ WJP 

จ าเป็นต้องค านึงถึงการแปลความหมาย ความยาว และล าดับของค าถามในแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ และ

ข้อบกพร่องบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนความหมายของค าถามในแบบสอบถาม  เพื่อให้แบบสอบถามของ 

ทุกประเทศ มีความหมายเดียวกัน  นอกจากนั้น ค าถามบางอย่างอาจมีเนื้อหาที่เปราะบางซึ่งรัฐบาลของ

ประเทศนั้นๆ ไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลในเรื่องดังกล่าว หรือผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่ต้องการตอบ เนื่องจาก

กลัวถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ปัจจัยความกลัวนี้ไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน โดยส่วนมาก WJP จะตั้ง 

สมมติฐานว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะตอบค าถามที่เปราะบางด้วยความระมัดระวัง มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป 

ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้ อาจสื่อถึงความต้องการที่จะเลี่ยงตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาได้6 

อย่างไรก็ตาม การสร้างปัจจัยโดยใช้ข้อมูลจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปนั้นอาจครอบคลุม

ความเข้าใจและประสบการณ์ของประชาชนในเรื่องความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของสังคมได้อย่างครอบคลุม

ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย (จากทั้งหมด 9 ปัจจัย) วัดระดับความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐจากค าถามหลายรูปแบบ 

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลายด้าน  นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของแต่ละปจัจยัยังได้รบัการทดสอบทางสถิติเพือ่

ตรวจสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเปรียบเทียบกับดัชนีจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น 

ข้อจ ากัดที่ส าคัญประการหนึ่งของการสร้างปัจจัย คือ การที่แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชากร 

ในเมืองเท่านั้น ซึ่งท าให้ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐที่วัดได้สะท้อนเพียงสถานการณ์ในเมือง ขณะที่ช่วงเวลา 

ในการเก็บแบบสอบถามอาจส่งผลต่อคะแนนของแต่ละปัจจัยได้  ในกรณีของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ในหลายๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น  นอกจากนั้น ความหมายของความเป็นนิติธรรม/นิติรฐั

ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน เช่น นิยามที่แตกต่างกัน รูปแบบการปกครอง และจุดมุ่งหมายของ 

ระบบยุติธรรม เป็นต้น7 

ปัจจัยที่อาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่ไม่ได้ส่งผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ อาจจะเกิดข้ึนได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ เก็บข้อมูล หรือ 

การเปลี่ยนแปลงกรอบตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนพื้นที่จากอ าเภอปากเกร็ดไปเป็นจังหวัดเชียงใหม่ หรือการเกบ็

ข้อมูลจากเมืองใหญ่ในภาคต่างๆ ที่มีประชากรส่วนมากที่มีความคิดเห็นต่อรัฐบาลที่แตกต่างกันในปีที่มกีารเกบ็

                                                             
5 Ibid. 
6 Botero and Ponce (2010) 
7 Ibid. 
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ข้อมูล หากมีการใช้วิธีการทางสถิติที่ใช้วัดความมีนัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง  โดยไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูล หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม การเปลี่ยนแปลงของคะแนนในแต่ละปี จะสื่อถึง

การเปลี่ยนแปลงของความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ข้ันตอนในการพัฒนาและจัดท า RoLI ของ WJP มีอยู่ทั้งสิ้น 11 ข้ันตอนคือ 

1) WJP ได้ปรึกษาและหารือร่วมกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนจากทั่วโลกในการพัฒนา

กรอบแนวคิดของ RoLI ซึ่งสรุปออกมาเป็น 9 ปัจจัยหลัก และ 47 ปัจจัยย่อย โดยปัจจัยที่ 9  

(3 ปัจจัยย่อย) ยังคงมีปัญหาอยู่หลายส่วนเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการของ 

แต่ละประเทศน้ันแตกต่างกันมากด้วยเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้คะแนนในหัวข้อที่ 9 

ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไปในคะแนนของประเทศ 

2) ทีมพัฒนาดัชนีได้จัดท าแบบสอบถามจ านวน 5 ชุดเพื่อน ามาใช้กับผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชน

ทั่วไป แบบสอบถามดังกล่าวได้แปลออกมาอยู่ในภาษาต่างๆ โดยใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมกับสภาพ

สังคมนั้นๆ 

3) ทีมพัฒนาดัชนีได้ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 300 คนในแต่ละประเทศเพื่อตอบแบบสอบถามและ

ว่าจ้างบริษัทช้ันน าส ารวจครัวเรือน (ในกรณีค าถามส าหรับประชาชนทั่วไป) 

4) บริษัทที่รับส ารวจครัวเรือนด าเนินการทดสอบแบบสอบถามในเบื้องต้น (pre-test) และส ารวจ 

ในข้ันด าเนินการจริง 

5) ทีมพัฒนาดัชนีจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศต่างๆ และติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เหล่าน้ีอย่างต่อเนื่อง 

6) ทีมพัฒนาดัชนีเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลออกมาอยู่ในรูปของปัจจัยย่อย 47 ปัจจัย 

ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ 

7) ทีมพัฒนาดัชนีค านวณค่าดัชนีใน 5 ข้ันตอนด้วยกันคือ (1) แปลงค าตอบจากแบบสอบถามให้เป็น

ตัวเลข (2) จัดท าค่าคะแนนดิบของแต่ละประเทศโดยรวมค่าค าตอบจากค าถามต่างๆ เข้าด้วยกัน 

(3) แปลงค่าคะแนนดิบให้เป็นค่ามาตรฐาน (4) รวมค่าที่แปลงเป็นมาตรฐานแล้วเข้าเป็น 

กลุ่มปัจจัยย่อยและปัจจัยหลักโดยใช้ค่าเฉลี่ยอย่างง่าย และ (5) จัดอันดับค่าดัชนีข้ันสุดท้ายด้วย

การแปลงให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

8) ทดสอบค่าดัชนีที่ได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาค่าคลาดเคลื่อนและค่าเบี่ยงเบนที่อาจเกิดข้ึน 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

2-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

9) The Econometrics and Applied Statistics Unit of the European Commission’s Joint 

Research Centre ร่วมมือกับทีมพัฒนาดัชนีด าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity 

analysis) เพื่อประเมินค่าน่าเช่ือถือในทางสถิติของค่าดัชนี 

10) ด าเนินการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ RoLI เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากค่าตัวอย่างจ านวน 

100 ตัวอย่างด้วยวิธี bootstrap และการทดสอบด้วยค่าสถิติ 

11) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลดัชนีของประเทศต่างๆ ในรูปแบบรายงาน ตาราง และแผนภาพ 

2.3.4 ลักษณะของค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ของแต่ละตัวชีวั้ด 

ตามรายงานของ World Justice Project 2010 ได้มีการจ าแนกแบบสอบถามส าหรับการประเมิน 

ที่ในแต่ละตัวช้ีวัดทั้ง 8 ตัว (จากทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด) โดยลักษณะค าถามจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

(1) ค าถามสอบถามส าหรับบุคคลทั่วไป/ประชาชนทั่วไป (General Population–Opinion Poll) และ  

(2) ค าถามส าหรับผู้เช่ียวชาญในกระบวนการยุติธรรม (Experts’ Questionnaire) เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา 

พนักงานอัยการ พนักงานต ารวจ เป็นต้น 

ส าหรับค าถามประเภทที่หนึ่ง จะมีลักษณะเป็นค าถามส าหรับสอบถามบุคคลทั่วไป/ประชาชนทั่วไป

โดยแนวคิดในการจัดท าแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ การรับรู้ของ

ประชาชนบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ และศาล ในเรื่อง

ของความเปิดเผยและตรวจสอบได้ของภาครัฐ การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมที่พบบ่อย ลักษณะการเลือกแบบสอบถามจะแบ่งเป็นค าถามประเภทการรับรู้ (ทัศนคติ) จ านวน 

48 ค าถาม และค าถามประเภทประสบการณ์อีกจ านวน 10 ค าถาม  นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกข้อมูลทางด้าน

สังคมและประชากรด้วย ในทุกๆ ประเทศที่มีการใช้แบบสอบถามจะถูกน าไปแปลให้เป็นภาษาประจ าท้องถ่ิน

และในการเลือกค าถามจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ

ประเทศด้วยเช่นกัน 

ลักษณะค าถามเป็นแบบจ าลองสถานการณ์ภายใต้สมมติฐานต่างๆ (hypothetical situation) เช่น 

ค าถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล/โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ การจ่ายเงินชดเชยของรัฐเพื่อเยียวยา  

ความเสียหายจากโครงการของรัฐมีความเป็นธรรมหรือไม่? ค าถามเกี่ยวกับแรงงาน การตั้งสหภาพแรงงาน 

การถูกไล่ออกจากที่ท างาน การกระท าผิดทางอาญา กระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไป เป็นต้น โดยลักษณะ

ค าถามในส่วนนี้ของค าถามส าหรับประชาชนทั่วไป จะเป็นค าถามแบบสอบถามความเข้าใจ ( closed–end 

perception) แบบที่มีค าตอบให้เลือกว่า คุณมีความคิดเห็นต่อประเด็นหรือสถานการณ์ภายใต้สมมติฐานที่
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ก าหนดมานี้อย่างไร เช่น ให้เลือกตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือค าตอบแบบให้เลือกตอบว่า คุณ “เห็นด้วย

อย่างยิ่ง” “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” เป็นต้น 

ส่วนค าถามประเภทที่สอง จะมีลักษณะที่เฉพาะด้านมากขึ้น ส าหรับถามบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 

ในกระบวนการยุติธรรม โดยแนวคิดในการส ารวจกลุ่มบุคคลประเภทนี้ เพื่อต้องการทราบความเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแง่มุมที่หลากหลายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ซึ่งแต่ละคนอาจมีมุมมองที่ต่างกันออกไป

ตามแต่ละวิขาชีพ ประสบการณ์ สภาวะแวดล้อม แต่ละค าถามที่จะน ามาใช้ โดยจ าแนกเป็นค าถามเกี่ยวกับ

กฎหมายเฉพาะด้าน ดังนี้ 

 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญ เสรีภาพของพลเมือง และกฎหมายอาญา 

 กฎหมายแรงงาน 

 สาธารณสุข 

สาเหตุที่ต้องแบ่งออกเป็น 4 ด้านน้ี เนื่องจากทั้ง 4 ด้านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิข้ันพื้นฐาน หรือเปน็

สิ่งที่รัฐแต่ละรัฐจะต้องมี จัดให้ หรือรับรองสิทธิเหล่านี้ให้แก่ประชาชน โดยทั้งหมดจ าเป็นต้องท าข้ึนมาในรูป

ของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับรองกรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่ระหว่างประชาชนด้วยกัน 

การท าสัญญาระหว่างบุคคลตามกฎหมายแพ่ง การรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด  

จะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติให้ต่างไปจากนี้มิได้ การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข มิให้ผู้ใดรุกราน ประสงค์

ร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เสรีภาพ หรือท าความเสียหายต่อสังคมส่วนร่วม มีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนการกระท า

ดังกล่าวตามกฎหมายอาญา สิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่มีต่อกันตามกฎหมายแรงงาน สหภาพ

แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนที่รัฐควรจัดให้ตามความเหมาะสมส าหรับ 

ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน  ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงระดับของความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐในแต่ละประเทศ ลักษณะ

ค าถามเฉพาะด้านจะประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล (contact information) ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา

กฎหมาย (areas of practice) กรณีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นทนายความ ค าถามที่จ าลองสถานการณ์ภายใต้

สมมติฐานต่างๆ 

เมื่อน ามาพิจารณาตัวช้ีวัดทั้ง 8 ปัจจัย (จากทั้งหมด 9 ปัจจัย) สามารถออกแบบแนวค าถามของแต่ละ

ตัวช้ีวัดได้ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ตัวชี้วัดท่ี 1: การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดประเภทนี้จะต้องมีลักษณะที่เน้นโครงสร้างทางการเมือง ระบบการกระจายอ านาจ 

การตรวจสอบถ่วงดุล (checks and balances) ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ไม่ว่าจะ 

ในเชิงรัฐธรรมนูญหรือเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ (separation of powers) 

โดยแบ่งออกเป็น 7 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

1) อ านาจของรัฐบาลตามกฎหมายข้ันพื้นฐาน 

2) การจ ากัดอ านาจรัฐของฝ่ายนิติบัญญัติ 

3) การจ ากัดอ านาจรัฐของฝ่ายตุลาการ 

4) การจ ากัดอ านาจรัฐขององค์กรตรวจสอบที่เป็นอิสระ 

5) การลงโทษหน่วยงานของรัฐที่กระท าความผิด 

6) การตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐโดยหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 

7) การส่งผ่านอ านาจตามกฎหมาย 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 1 นี้ มีดังต่อไปนี้ 

 ในประเทศของคุณ พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายรัฐบาลหรือ  

การกระท าของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการข่มขู่? 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง – เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ตัวช้ีวัดที่ 1.6) 

 รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจที่ยับยั้งการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบริหาร  

ได้มากน้อยเพียงใด? 

เป็นไปได้มากที่สุด – เป็นไปได้ – เป็นไปไม่ได้ – ไม่มีทางเป็นไปได้ (ตัวช้ีวัดที่ 1.2) 

 ศาลหรือฝ่ายตุลาการมีอ านาจที่ยับยั้งการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบริหารได้มากนอ้ย

เพียงใด? 

เป็นไปได้มากที่สุด – เป็นไปได้ – เป็นไปไม่ได้ – ไม่มีทางเป็นไปได้ (ตัวช้ีวัดที่ 1.3) 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 2: การปลอดจากคอร์รัปชัน (Absence of Corruption) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดนีจ้ะต้องมีลักษณะค าถามเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตัวโดยใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตัวช้ีวัดย่อย 

ได้แก่ 

1) เจา้หน้าทีข่องรัฐฝ่ายบรหิารจะไมแ่สวงประโยชนจ์ากหน้าที่การงานเพือ่ประโยชนส์่วนตัวโดยมิชอบ 
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2) เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายตุลาการจะไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ 

3) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการต ารวจและข้าราชการทหารจะไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงาน

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ 

4) เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

โดยมิชอบ 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 2 นี้ มีดังต่อไปนี้ 

 สมมติว่าหน่วยงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการ

ปล่อยของเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ท่านคิดว่าผลลัพธ์จะเป็น

อย่างไร? 

(1) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (2) บริษัทจะใช้อิทธิพลของตนหรือหาทางติดสินบนเจ้าหน้าที่

เพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ตัวช้ีวัด 2.1) 

 สมมติว่าในการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการหนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ปรากฏว่าบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทของบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ท่านคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร? 

(1) หน่วยงานไม่สามารถลงโทษใดๆ ได้เลย (2) มีการสืบสวน แต่กลับมิสามารถหาข้อสรุปใดๆ ได้ 

(3) เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถ่ินผู้นั้นถูกด าเนินคดีตามกฎหมายทั้งปรับและจ าคุก (ตัวช้ีวัดที่ 2.1) 

 ท่านเคยต้องติดสินบนเจ้าพนักงานต ารวจเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา เช่น การถูก

ปรับ การถูกจับกุม ผ่านพ้นด่านตรวจ เป็นต้น หรือไม่? 

(1) ใช่ (2) ไม่ใช่ (ตัวช้ีวัดที่ 2.1) 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 3: มีรัฐบาลท่ีเปิดกว้าง (Open Government) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดนี้จะเป็นค าถามที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นของทางราชการ มีการเผยแพร่

ต่อสาธารณชน ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมของรัฐ และมีกระบวนการ

ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและปกป้องสิทธิของตนได้ ส าหรับตัวช้ีวัดนี้จะมีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0 - 1 กล่าวคือ 

ถ้ามีค่าเป็น 0 หรือเข้าใกล้ 0 แสดงว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูล หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

แต่ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 หรือเข้าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับสูง 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 3 นี้ มีดังต่อไปนี้ 
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 ท่านคิดว่า รัฐบาลไม่ว่าจะในระดับชาติ ระดับท้องถ่ินมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด 

ดีมาก – ค่อนข้างดี – ค่อนข้างแย่ – แย่มาก 

 รายจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 

 การเปิดเผยข้อมูลก่อนการท าประชาพิจารณ์ 

 มีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน 

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 

 การร้องเรียนของประชาชนต่อรัฐบาลท้องถ่ิน 

 ท่านคิดว่ารูปแบบของการร้องเรียนในแต่ละหน่วยงานของรัฐมีวิธีการและข้ันตอนที่แตกต่างกัน เช่น 

กรมศุลกากร หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานด้านการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น 

(1) ใช่ (2) ไม่ใช่ 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 4: สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิ  

ในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในความเป็นส่วนตัว ซึ่งสิทธิต่างๆ เหล่านี้ถือเป็น  

สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 8 ตัวช้ีวัดย่อย 

ได้แก่ 

1) ความเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

2) สิทธิในชีวิตและการรับรองความปลอดภัยของบุคคล 

3) การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและสิทธิของผู้ต้องหา 

4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับรองการแสดงออกอย่างเต็มที่ 

5) เสรีภาพในความเช่ือทางศาสนา 

6) เสรีภาพในความเป็นส่วนตัวปราศจากการคุกคามแทรกแซงอย่างไม่เต็มใจ 

7) เสรีภาพในการรวมตัวและการตั้งสมาคมต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง 

8) สิทธิของแรงงานข้ันพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 4 นี้ มีดังต่อไปนี ้

 สมมติว่า บริษัทแห่งหนึ่งมีการไล่ลูกจ้างออก เนื่องจากลูกจ้างคนนั้นมีส่วนร่วมในการตั้งสหภาพ

แรงงานข้ึนในโรงงาน และลูกจ้างคนที่ถูกไล่ออกได้เข้ามาร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ ท่านคิดว่า 

ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร? 
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(1) หน่วยงานที่รับเรื่องไม่สนใจต่อข้อร้องเรียนของลูกจ้างรายนี้ (2) มีการพิจารณาข้อร้องเรียน 

แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ (3) หน่วยงานที่รับเรื่องสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง หรือสั่งให้

บริษัทรับตัวลูกจ้างรายนี้กลับเข้าท างาน (ตัวช้ีวัด 4.8) 

 ท่านคิดว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการเลือกปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าท างาน หรือมีการเลือกปฏิบัติใน 

ที่ท างานของท่านหรือไม่? (1) ใช่ (2) ไม่ใช่ (ตัวช้ีวัด 4.1) 

 ท่านคิดว่า ในประเทศไทยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อ

รัฐบาลหรือไม่? 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง – เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ตัวช้ีวัด 4.4) 

 กลุ่มชนที่นับถือศาสนาอื่นที่มิใช่ศาสนาพุทธในประเทศไทยมีเสรีภาพที่จะประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาหรือพิธีกรรมตามความเช่ือของตนได้อย่างเต็มที่? 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง – เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ตัวช้ีวัด 4.5) 
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(5) ตัวชี้วัดท่ี 5: ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดนี้จะต้องมีลักษณะเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการด าเนินชีวิตในที่สาธารณะ 

โดยรัฐจะต้องให้การรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยในสังคม เพื่อยับยั้งการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบทั้งจากการก่อการร้าย ความขัดแย้งโดยใช้ก าลัง

อาวุธ ความขัดแย้งทางการเมือง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

1) มีการยับยั้งป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรม 

2) ข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนอยู่ในวงจ ากัด 

3) ประชาชนไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาส่วนตัวที่รุนแรง 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 5 นี้ มีดังต่อไปนี้ 

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยตกเป็นเหยื่อของอาชญากรที่มาพร้อมอาวุธ (Armed Robbery) 

หรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ (ตัวช้ีวัด 5.1) 

 ถ้าตอบ “ใช่” ท่านได้แจ้งความต่อต ารวจหรือไม?่ 

ใช่ – ไมใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” ต ารวจจับตัวคนร้ายไดห้รือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” ผู้ร้ายได้ถูกจบักุมและถูกลงโทษหรอืไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านเคยถูกลักพาตัวหรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ (ตัวช้ีวัด 5.1) 

 ถ้าตอบ “ใช่” ท่านได้แจ้งความต่อต ารวจหรือไม?่ 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” ท่านได้จ่ายเงินแก่ต ารวจเพื่อเร่งรัดคดีในระหว่างการสอบสวนหรอืไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” ต ารวจจับกุมผู้ลักพาตัวได้หรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” ผู้ลักพาตัวได้ถูกจบักุมและถูกลงโทษหรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 
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 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านเคยตกเป็นเหยื่อของการแบล็คเมล์ 

(blackmail) หรือเคยถูกข่มขู่บ้างหรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ (ตัวช้ีวัด 5.1) 

 ถ้าตอบ “ใช่” เคยมีใครแจ้งความต่อต ารวจหรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” มีการจบักุมตัวผู้กระท าความผิดได้หรือไม่?  

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” มีการลงโทษผู้กระท าความผิดหรอืไม่? 

ใช่ - ไม่ใช่ 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 6: การบังคับใช้กฎระเบียบ (Regulatory Enforcement) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดนี้จะต้องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ของรัฐอย่าง 

มีประสิทธิภาพในเวลาอันสมควร และภายใต้กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ตัวช้ีวัดย่อย 

ได้แก่ 

1) มีการบังคับใช้กฎระเบียบของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐมีการบังคับใช้โดยปราศจากการใช้อ านาจที่ไม่เหมาะสม 

3) การด าเนินกระบวนการทางปกครองเป็นไปโดยมิชักช้า 

4) การด าเนินกระบวนการทางปกครองเป็นไปตามกฎหมาย 

5) รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยอย่างเพียงพอจากการเวนคืนทรัพย์สินของประชาชน 

ตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 6 มีดังนี ้

 สมมติว่ารัฐบาลมีแผนจะสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในละแวกที่อยู่อาศัยของท่าน 

เช่น สถานีรถไฟ ทางหลวง เป็นต้น 

 มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่การก่อสร้างในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชากรภายใน

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีการท าประชาพิจารณ์ก่ อนท า

โครงการ? 

เป็นไปได้มากที่สุด – พอมีทางเป็นไปได้ – น่าจะเป็นไปไม่ได้ – ไม่มีทางเป็นไปได้เลย 
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 สมมติว่าในการก่อสร้างครั้งนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องรื้อถอนบ้านเรือนของชาวบ้าน  

ในละแวกที่มีการก่อสร้าง ท่านคิดว่าชาวบ้านเหล่านี้จะได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืนพื้นที่

จากรัฐอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด? 

เป็นไปได้มากที่สุด – พอมีทางเป็นไปได้ – น่าจะเป็นไปไม่ได้ – ไม่มีทางเป็นไปได้เลย (ตัวช้ีวัด

ที่ 6.5) 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 7: กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) 

ค าถามตามตัวช้ีวัดควรเป็นค าถามในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ศาล กลไกในการระงับข้อพิพาทจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รัฐจะต้องจัดสรรกระบวนการ

ยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และต้องปรับปรุงวิธีการระงับข้อพิพาทอื่นๆ เช่น การระงับ

ข้อพิพาททางเลือก (ADRs) เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 7 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

1) ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับความสะดวกจากกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

2) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งจะต้องปลอดจากการคอร์รัปชัน 

4) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งจะต้องปลอดจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากภาครัฐ 

5) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งจะต้องไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

6) การบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) การระงับข้อพิพาททางเลือกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิผล 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 7 นี้ มีดังต่อไปนี้ 

 สมมติว่ามีข้อพิพาทระหว่างคนในชุมชนของท่าน ท่านคิดว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  

ที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝา่ยจะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั้นโดยใช้ความรุนแรง เช่น การข่มขู่

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ช าระหนี้ เป็นต้น 

เป็นไปได้มากที่สุด – พอมีทางเป็นไปได้ – น่าจะเป็นไปไม่ได้ – ไม่มีทางเป็นไปได้เลย (ตัวช้ีวัดที่ 7.7) 

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านเคยมีปัญหาข้อพิพาทกับบุคคลอื่น 

ที่ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ยอมช าระหนี้หรือไม่? 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ ใช่” ท่านได้แก้ปัญหาข้อพิพาทนี้โดยใช้กลไกการระงับข้อพิพาทใด 

(ก) น าคดีความข้ึนสู่ศาล (ข) ใช้วิธี small–claims court or procedure (ค) ด าเนิน

กระบวนพิจารณาโดยผ่านอนุญาโตตุลาการ (ง) รับความช่วยเหลือจากผู้น าในครอบครัว หรือ
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ในชุมชน หรือผู้ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น (จ) เจรจาสัญญากัน

ใหม่กับคู่สัญญา/เจรจาเพื่อผ่อนช าระหนี้ (ฉ) มิได้ท าอะไรเลย (ช) อื่นๆ 

 บุคคลในครอบครัวของท่านได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือไม่ 

ใช่ – ไม่ใช่ 

 ถ้าตอบ “ใช่” บุคคลนั้นคือใคร 

(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (2) ทนายความ (3) องค์กรอิสระที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGOs) (4) อื่นๆ 

 ถ้าตอบ “ใช่” ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่า ค่าใช้จ่ายจากวิธีการตามข้อก่อนหน้านี้ 

เป็นอย่างไร? 

(1) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (2) ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสมเหตุสมผล (3) ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง  

(4) เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 8: กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 

ค าถามส าหรับตัวช้ีวัดน้ีจะต้องเป็นค าถามที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับการด าเนินคดีของต ารวจ พนักงานอัยการ ศาล ให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมแก่คู่ความหรือ

ผู้เสียหาย ตั้งแต่การสืบสวน สอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง จนถึงกระบวนพิจารณาคดีในช้ันศาล โดยแบ่ง

ออกเป็น 7 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

1) ระบบการสืบสวนสอบสวนทางอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

2) การพิจารณาวินิจฉัยทางอาญามีระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3) ระบบการพัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิผลในการลดการก่ออาชญากรรม 

4) ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความยุติธรรม 

5) ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปลอดจากการคอร์รัปชัน 

6) ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องปลอดจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากภาครัฐ 

7) มีการด าเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้ต้องหา 

ส าหรับตัวอย่างรูปแบบของค าถามตามตัวช้ีวัดที่ 8 นี้ มีดังต่อไปนี้ 

 ภายใต้สถานการณ์ที่สมมติข้ึน ท่านมีความเช่ือมั่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้มากน้อย

เพียงใด? (โดยเรียงจาก 1 – 5 แสดงระดับความเช่ือมั่นจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด) 

(1) ความเช่ือมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานการณ์ต่างๆ 

 การป้องกันอาชญากรรมมิให้เกิดข้ึน (ตัวช้ีวัดที่ 8.1) 
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 การจับกุมผู้กระท าความผิดและการแก้ปัญหาอาชญากรรม (ตัวช้ีวัดที่ 8.1) 

 การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (ตัวช้ีวัดที่ 8.2) 

(2) ความเช่ือมั่นต่อศาลในสถานการณ์ต่างๆ 

 การพิจารณาพิพากษาต่อผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ตัวช้ีวัดที่ 8.2) 

 ก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท าความผิด (ตัวช้ีวัดที่ 8.7) 

ตัวอย่างของค าถามเฉพาะด้าน จะเป็นค าถามที่ใช้ส าหรับถามผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ หรือ

บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เป็นต้น โครงสร้าง

ค าถาม ประกอบด้วย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (General Information) 

 ประเภทของคดีที่เช่ียวชาญ (ส าหรับทนายความ) 

 เป็นสถานการณ์ภายใต้สมมติฐานต่างๆ (Hypothetical Scenario) โดยมีการก าหนดเหตุการณ์

ข้ึนมา แล้วให้ผู้ตอบตอบตามความเห็นส่วนตัวหรือจากประสบการณ์ 

 ค าถามสอบถามความเห็นทั่วไปที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบนัตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยจะเป็นแบบค าถามสอบถามความเข้าใจ 

2.3.5 รูปแบบค าถามประเภทอ่ืนท่ีสามารถใช้ประเมิน 

หากต้องการจัดสร้างดัชนีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐส าหรับประเทศไทยหรือต้องการพัฒนารูปแบบ

ค าถาม คณะผู้วิจัยคิดว่าการออกแบบค าถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิของ WJP มีความเหมาะสมและสามารถ

น ามาปรับใช้กับสังคมไทยได้ในระดับหนึ่ง การพัฒนารูปแบบค าถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องการเพียงแค่

การเปลี่ยนแปลงค าศัพท์และความหมายให้เหมาะสมกับประเทศไทย ในการจัดท าอาจพบปัญหาในการหา

ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้องการเพื่อให้ความร่วมมือมากกว่าที่จะเป็นปัญหาในด้านความไม่เหมาะสมของค าถาม 

ในการจัดท าค าถามนั้น ค าถามส าหรับประชากรทั่วไปสามารถด าเนินไปตามรูปแบบของโครงการ 

WJP ซึ่งค าถามส าหรับประชากรทั่วไปจะเป็นค าถามที่ถูกออกแบบมาเพื่อถามถึงความคิดเห็น และมีค าถาม

เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เพียงบางสว่น เช่น ภายในสามปีที่ผ่านมามีการถูกลักทรพัย์/ชิงทรพัย์ หรือไม่ หากใช่ 

คนร้ายรายนี้ได้ถูกจับกุมหรือไม่? เป็นต้น เห็นได้ว่าประชากรทั่วไปทุกคนจะไม่สามารถตอบค าถาม 

ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตรงได้ โดยเฉพาะในกรณีของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา เนื่องจาก

ประสบการณ์บางอย่าง เช่น การถูกปล้นหรือการที่ญาติหรือคนรู้จักถูกฆาตกรรม (ซึ่งเป็นประสบการณ์
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โดยตรง) อาจไม่เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม เป็นต้น  หากต้องการข้อมูลในด้านนี้ ผู้จัดท าดัชนีต้องดัดแปลง

ค าถามใหม่โดยให้เป็นค าถามประเภทสถานการณ์จ าลอง หรือค าถามด้านการประเมินแทน เพื่อให้ประชากร 

ที่ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถตอบค าถามได้  การดัดแปลงค าถามจากรูปแบบค าถาม 

เชิงประสบการณ์เป็นค าถามเชิงประเมินหรือสถานการณ์จ าลองสามารถท าให้ค าตอบมีค่าความคลาดเคลื่อน

สูงข้ึนเนื่องจากค าตอบเกิดจากความคิดเห็นและไม่ใช่สถานการณ์จริง 

หากต้องการจัดท าค าถามประเภทเดียวกับ WJP การก าหนดกรอบประชากรจะเป็นไปตามวิธีการของ 

WJP ซึ่งต้องการสื่อถึงความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของทั้งประเทศ กรอบประชากร คือ ประชากรทั่วไปของ

ประเทศไทย การจัดท าดัชนีในประเทศไทยคณะผู้จัดท าสามารถพัฒนากรอบตัวอย่างให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ทาง WJP เองก็มีแผนในการขยายกรอบตัวอย่างไปในพื้นที่นอกเขตเมืองด้วยเช่นกัน คณะผู้จัดท าดัชนีส าหรับ

ประเทศไทยสามารถวางกรอบตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตัวเมืองและชนบทของทุกภาคในประเทศไทย 

การพัฒนารูปแบบค าถามมีการต่อยอดมาจากรูปแบบค าถามของ WJP สามารถท าได้โดยการเปลี่ยน

จากการสอบถามประชากรทั่วไปเป็นการสอบถามประชาชนกลุ่มที่มีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการยุติธรรม

หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยโดยตรง เช่น กรอบประชากรที่ต้องการส าหรับปัจจัยที่ 8 จะถูกเปลี่ยนเป็น

กลุ่มคน อย่างนักโทษคดีอาญา เหยื่อของคดีอาญา และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น การสอบถาม

จ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูงและใช้เวลาในการจดัท ากรอบประชากรมากข้ึน หากต้องการความแม่นย าในการส ารวจ 

ประเภทของค าถามที่ใช้สอบถามประชาชนกลุ่มที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  ในส่วนของ

คดีอาญาควรจะเป็นค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงที่มีความหมายมากข้ึนและสามารถวัดผลได ้

อย่างตรงไปตรงมา (WJP มีค าถามที่ เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ) เช่น ระยะเวลาที่ใช้ 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้กับประเทศอื่นๆ หรือค าถามเกี่ยวกับความ

จ าเป็นของเงินสินบนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยถามถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ในด้านสินบนที่เกิดข้ึน

จริง เป็นต้น ในส่วนของค าถามที่ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบโดยตรงได้ การเปรียบเทียบในรูปแบบอื่นๆ   

ควรถูกน ามาใช้ เช่น ค าถามเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่ต้องการในกระบวนการยุติธรรมควรจะ

เปรียบเทียบในเชิงของรายได้ต่อหัวของประชากรแต่ละประเทศ เป็นต้น 

การจัดรูปแบบค าถามเป็นสิ่งที่วัดได้และเกิดข้ึนจากสถานการณ์ตรง จะช่วยเพิ่มความแม่นย าของ 

การวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐได้มากข้ึน เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อค าตอบประเภทนี้มีไม่มาก

เท่ากับผลกระทบภายนอกที่กระทบต่อค าถามประเภทความคิดเห็น 
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2.4 การวิเคราะห์ขอ้ดแีละขอ้เสียของการจดัท า RoLI 

แม้ว่าวิธีการของ WJP เริ่มได้รับการยอมรับมากข้ึน แต่ WJP ยังคงมีแผนการพัฒนาวิธีการจัดท า 

ในหลายๆ ด้านและรู้ถึงจุดอ่อนของวิธีการจัดท าในหลายประเด็น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมวิธีการในด้านการเก็บ

ข้อมูล ประเภทของค าถาม และการประมวลผลเพื่อเสนอจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการของ WJP 

2.4.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล 

WJP ต้องการที่จะวัดผลดัชนีที่สะท้อนถึงความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ แตก่ารก าหนดกรอบตัวอย่างเป็น

ประชากรในสามเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของภาคส่วนที่เป็น

ชนบทและไม่ใช่ตัวเมือง  นอกจากนั้น ในแต่ละจังหวัดที่เป็นตัวเมืองในหลายประเทศอาจมีกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันซึ่งข้อมูลในส่วนน้ีไม่ได้รับการส ารวจ หากต้องการจัดท า RoLI ในประเทศ

ไทย การก าหนดกรอบประชากรควรครอบคลุมไปทั้งในตัวเมืองหลักและพื้นที่ชนบทของแต่ละภาค จ านวน

ตัวอย่างที่ต้องการสามารถค านวณได้ด้วยวิธีการทางสถิติ  เช่น การค านวณด้วยวิธีการของ Yamane (1967) 

โดยทั่วไปแล้วหากกรอบประชากรที่ต้องการมีอยู่ในหลักล้าน ตัวอย่างที่ต้องการจะอยู่ที่ประมาณ 400 คน  

โดยกระจายตัวอย่างตามภูมิภาค ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพศ และอายุเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนและ

เป็นตัวแทนที่ดีส าหรับประเทศ (แสดงถึงกลุ่มคนทุกประเภทในประเทศ) เป็นต้น 

ในด้านวิธีการเก็บข้อมูล เนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่สามารถสัมภาษณ์ทีมงานผู้จัดท า WJP ได้ ท าให้

คณะผู้วิจัยไม่สามารถประเมินวิธีการจัดเก็บข้อมูลได้  ส่วนข้อมูลที่มีในรายงานของ WJP ในกรณีของประเทศ

ไทยนั้นแสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลในประเทศนั้นด าเนินผ่านการสัมภาษณ์โดยตรง (Face to Face)  

2.4.2 ด้านประเภทค าถาม 

ค าถามที่ใช้ในหลายส่วนเป็นค าถามที่สอบถามความคิดเห็นส่วนตัว ค าตอบส าหรับค าถามประเภทนี้ 

มีผลมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านของผู้ตอบ ไม่ว่าผู้ตอบค าถามจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยภายนอกต่างๆ อาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะคิดถึงในสถานการณ์ปกติ เช่น สถานการณ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามก าลังเผชิญหรือความคิดเห็น

ที่นึกขึ้นได ้เนื่องจากเหตุการณ์หรือข่าวที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกิดข้ึนไม่นาน ผลกระทบเหล่าน้ีเรยีกว่า Heuristics 

ซึ่งกระทบต่อการกระบวนการทางความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว การเก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบจ านวนมากช่วยให้ผลกระทบทางด้านนี้

ลดลงได้ การลดผลกระทบดังกล่าวนีอ้าจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้ WJP เก็บแบบสอบถามเป็นจ านวนมาก

ถึง 1,000 ตัวอย่างซึ่งมากกว่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องการในเชิงทฤษฎี สังเกตได้ว่าการเก็บแบบสอบถามของ

ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากค าถามบางส่วนเป็นค าถามที่ต้องการความคิดเห็น

เช่นเดียวกัน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมิได้มีจ านวนมากเท่ากับกรณีประชากรทั่วไป 

ซึ่งหมายความว่าการเก็บแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิควรจะมีในปริมาณที่สูงข้ึน  ทั้งนี้ ในโลกความเป็นจริง 

จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความร่วมมืออาจจะมีอยู่น้อยซึ่งท าให้การเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมนั้นเป็นไปได้ยาก 

หัวข้อ 2.3.5 ได้เสนอค าถามในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถจัดท าได้โดยการเปลี่ยนกรอบประชากรจาก

ประชากรทั่วไปเป็นประชากรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ของแต่ละปัจจัย แน่นอนว่าการสร้างค าถาม 

ที่วัดจากประสบการณ์ตรงและท าให้ค าตอบสามารถวัดผลได้ชัดเจนจะท าให้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนั้น

น้อยลง ซึ่งส่งผลให้ความแม่นย าของการวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐดีข้ึนและสามารถแปลความหมายได้มากข้ึน  

นอกจากนั้น การใช้ภาษาของค าถามก็เป็นสิ่งส าคัญ การใช้ภาษาที่ เข้าใจยากหรือรูปแบบการเขียน 

เพื่อสื่อความหมายสามารถส่งผลต่อความเข้าใจและความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม  ทั้งนี ้ประเด็นส าคัญที่

ควรค านึงถึง คือ การใช้ภาษาที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการตรวจสอบความแม่นย าของค าตอบ แบบสอบถามสามารถรวบรวมค าถามที่มีความหมายแบบ

เดียวกัน โดยจัดเรียงให้ค าถามเหล่านี้อยู่แยกจากกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ตอบค าถามโดย

เปรียบเทียบค าตอบจากค าถามดังกล่าว ผู้จัดท ายังสามารถสร้างค าถามที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและเป็นไปตาม

หลักการเดียวกัน เพื่อตรวจสอบว่าค าตอบระหว่างค าถามเหล่านี้สัมพันธ์กันในรูปแบบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ 

ผู้จัดท าสามารถวัดความแตกต่างของค าตอบได้เช่นกัน หากผู้จัดท าสร้างแบบสอบถามไดส้องรูปแบบโดยทุกข้อ

มีความหมายเหมือนกัน แต่จัดเรียงและใช้ภาษาที่ต่างกัน ขณะที่ค าตอบที่ได้จากสองแบบสอบถามนั้นแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าการใช้ภาษาส่งผลกระทบต่อความหมายของแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

เข้าใจ การตรวจสอบเหล่านี้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดท าแต่สามารถเป็นเครื่องมือที่วัดความแม่นย าของ

แบบสอบถามได้ 

2.4.3 ด้านการประมวลผลคะแนนและความหมายของคะแนน 

WJP ให้น้ าหนักต่อคะแนนของค าตอบในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประมาณ 25 คนในแต่ละประเทศ

เท่ากับค าตอบของประชากรทั่วไป จ านวนประมาณ 1,000 คน นับว่าเป็นการให้น้ าหนักที่ดีพอสมควร 

เนื่องจากการตอบค าถามของประชากรทั่วไปอาจจะเป็นไปตามความเห็นที่ อาจน่าเช่ือถือต่ ากว่าค าตอบ 

ในรูปแบบประสบการณ์ตรงของประชากรทั่วไปหรือการประเมินด้านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ แม้ว่าจะ
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เป็นความเห็นที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกัน ความเห็นของผู้ที่ท างานโดยมีประสบการณ์

ตรงกับกระบวนการยุติธรรมอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่ ากว่าประชากรทั่วไปที่ขาดความรู้และ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จุดด้อยของวิธีการนี้คือ จ านวนของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีน้อยในบางประเทศ ซึ่งอาจท าให้

ความคิดเห็นที่ได้มีความเอนเอียงหากผู้ทรงคุณวุฒิมาจากกลุ่มคนที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกันและขาด 

ความหลากหลายในด้านประสบการณ์และคุณวุฒิ 

หากใช้ค าถามที่สอบถามประสบการณ์ตรงจากประชากรทั่วไป  โดยสร้างกรอบประชากรเป็น

ประชาชนที่มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องและใช้ค าถามที่สามารถวัดได้ชัดเจนและน าไปเปรียบเทียบได้น้ัน 

การให้คะแนนดัชนีอาจมีวิธีที่แตกต่างกันจากวิธีของ WJP โดยค าตอบที่เป็นประสบการณ์ตรง เช่น จ านวนเงิน

ที่ใช้จ่ายค่าสินบนส าหรับคดีที่เกิดข้ึนกับผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีความแม่นย าและสื่อให้เห็นถึงความเป็น 

นิติธรรม/นิติรัฐได้มากกว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น การให้น้ าหนักของค าตอบอาจต้อง

ปรับเปลี่ยนหากผู้จัดท าสามารถจัดท ากรอบประชากรเป็นประชาชนผู้มีประสบการณ์ตรงและจัดท าค าถาม  

ที่เหมาะสมได้ หากจ าเป็นต้องใช้ค าถามเชิงความคิดเห็น ความส าคัญ (น้ าหนัก) ของค าตอบเหล่าน้ีควรต่ ากว่า

ความส าคัญของค าตอบจากประสบการณ์ตรง 

การก าหนดน้ าหนักเพื่อใช้ในการค านวณจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน เช่น จ านวนของ

ค าถามแต่ละประเภทที่ต้องการ และความส าคัญทางกฎหมายในเชิงทฤษฎีของหัวข้อภายในปัจจัยต่างๆ  

ที่ต้องการประมาณค่าดัชนี เป็นต้น  ฉะนั้น สิ่งที่ส าคัญกว่าดัชนีอาจเป็นการให้ความหมายของคะแนนในดัชนี 

ที่ถูกสร้างออกมามากกว่าการสร้างคะแนนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างปีและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่

สร้างดัชนีซึ่งไม่มีข้อมูลในปีที่แตกต่างหรือประเทศอื่นๆ ให้เปรียบเทียบ  อย่างไรก็ตาม หากต้องการสร้าง

คะแนนส าหรับดัชนีเพื่อการใช้วัดผลในระยะยาว ควรใช้ทฤษฎีทางกฎหมายหรือหลักการต่างๆ มาเพื่อเป็น

เหตุผลในการให้น้ าหนักของค าตอบ 

2.5 พฒันาการของดัชนีชี้วัดและตัวชี้วัด8 

ดัชนี RoLI ได้ถูกน าเสนอในปี ค.ศ. 2008 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยในปีแรกดัชนีช้ีวัด

ประกอบด้วย 13 ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยถูกแยกตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 หมวดหมู่ หมวดหมู่ที่หนึ่ง 

ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดอ านาจของรัฐ หมวดหมู่ที่สอง เกี่ยวข้องกับหลักความชัดเจน  

การเปิดเผย ความมีเสถียรภาพและความยุติธรรมของกฎหมายและสิทธิข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นต้อ งได้รับ 

การคุ้มครองตามหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ทั้งในความมั่นคงของบุคคลและทรัพย์สิน หมวดหมู่ที่สาม อธิบายถึง 

                                                             
8 Agrast et. al (2008) 
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การเข้าถึงได้ของกระบวนการในการร่างกฎหมาย การบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมาย และ หมวดหมู่

ที่สี่ เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้พิพากษา ทนายความ และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ซึ่งมีบทบาท

อย่างสมบูรณ์ในกระบวนการยุติธรรม และรับประกันความเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ ในการทดลองสร้าง

ดัชนีครั้งแรกได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อค านวณคะแนนเพียง 6 ประเทศ หมวดหมู่แต่ละหมวดเป็นไปตาม 

หลักความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐที่ WJP ได้ร่างไว้โดยเรียก 4 หมวดนี้ว่าเป็นหลักการสากลของความเป็นนิติ

ธรรม/นิติรัฐ 4 ประการ (Four Universal Principles of Rules of Laws)9 

หลังจากการทดสอบรอบแรก WJP ได้ปรับปรุงดัชนีให้เข้ากับหลายวัฒนธรรมได้โดยงดเ ว้น 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมตะวันตกเท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายปัจจัยถูกเปลี่ยนแปลงจากฉบับเริ่มต้น

โดยการรวบรวมหลายๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และพัฒนามาเป็น 9 ปัจจัยดังเช่นในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม 

การพัฒนาดัชนีในแต่ละครั้งก าหนดให้แต่ละปัจจัยยังสามารถจัดเรียงอยู่ภายใต้ 4 หลักการสากลของความเปน็

นิติธรรม/นิติรัฐที่ร่างไว้ตั้งแต่ฉบับแรก จ านวนประเทศที่จัดท าดัชนไีดเ้พิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน

ประเทศที่ถูกส ารวจทั้งหมด 35 ประเทศ เพิ่มเป็น 66 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 และ 97 ประเทศ ในปี  

พ.ศ. 2555-2556 ในปี พ.ศ. 2557 มีประเทศที่ถูกส ารวจทั้งหมด 99 ประเทศและล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 

ประเทศที่ถูกส ารวจทั้งหมดคือ 102 ประเทศ 

ช่วงต้นของการจัดท าค าถามส าหรับ GPP ใช้ระยะเวลาถึง 2 ปี โดยมีการทดสอบทั้งหมดสามรอบ 

ในหลายๆ ประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของค าถาม โดยเน้นไปในด้านการพัฒนาค าถามที่เข้าใจได้ง่าย และ 

มีความหมายเหมือนกัน ไม่ว่าจะถามในประเทศใดๆ ก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สถานการณ์จ าลองเพื่อช่วย 

ในด้านความเข้าใจความหมายหรือหลักการบางประเภทถูกน ามาใช้  เพื่อให้ผู้ตอบค าถามเข้าใจค าถาม 

อย่างถูกต้อง เป็นต้น  นอกจากนั้น การจัดเรียงค าถามก็เป็นไปตามหลักพื้นฐาน เช่น เริ่มจากค าถามที่ไม่มี

ความอ่อนไหวก่อน เรียงค าถามตามหัวข้อ รวมหลายประเภทค าถามเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามรู้สึกเบื่อหน่าย และถามค าถามที่มีความอ่อนไหวสูงไว้เป็นล าดับสุดท้าย เป็นต้น10 

ในการพัฒนาค าถามเพื่อสร้างตัวช้ีวัดภายใต้แต่ละปัจจัย สิ่งส าคัญคือการท าให้ตัวช้ีวัดได้วัดแนวคิด  

ที่ต้องการอย่างถูกต้อง การสร้างตัวช้ีวัดต้องค านึงถึงความเป็นจริง 4 ข้อด้วยกัน คือ 

1) ไม่มีค าถามใดสามารถสะท้อนทุกด้านของแนวคิดหนึ่งๆ ได้ ควรแยกค าถามเป็นหลายๆ ข้อ 

เพื่อสอบถามจากหลายด้าน 

2) ค าถามที่มีควรถามบุคคลจากพื้นฐานและการงานที่มีความหลากหลาย เพื่อสะท้อนถึงภาพรวม 
                                                             
9 Ibid 
10 World Justice Project (2015) 
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3) ตัวช้ีวัดควรได้รับการตรวจสอบโดยข้อมูลทุติยภูมิ 

4) ตัวช้ีวัดที่สร้างมาโดยรวมผลค าถามจากหลายส่วนมีปัญหาในด้านความคลาดเคลื่อนเสมอ และ

ควรได้รับการตรวจสอบ 

ตารางที่ 2-2: ตารางสรุปพัฒนาการของ Rule of Law Index โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2553 แม้ว่าจะมีการพัฒนา 

มาก่อนหน้า การประมาณดัชนีในหลายประเทศเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2557 - 2558 
หมวดหมู่ที่ 1 

Limitation of 
government power 

Limited 
Government 
powers 

Limited 
Government 
powers 

Limited 
Government 
powers 

Constraints on 
Government 
Powers 

Institutional and 
nongovernmental 
checks 

Absence of 
Corruption 

Absence of 
Corruption 

Absence of 
Corruption 

Absence of 
Corruption 

Role of international 
laws 

    
  

Government officials 
and agents are under 
the law 

    
  

หมวดหมู่ที่ 2 
Clarity Publicity and 
Stability of The law 

Clear, Publicized 
and Stable Laws 

  
  

Objective Fairness of 
The Law 

Order and 
Security 

Order and 
Security 

Order and 
Security 

Order and Security 

Fundamental Rights Fundamental 
Rights 

Fundamental 
Rights 

Fundamental 
Rights 

Fundamental Right 

Personal Security     
  

Security of Property     
  

หมวดหมู่ที่ 3 
Process of laws 
enacted, administered, 
and enforced is open 
to public 

Open 
government 

Open 
government (now 
include clear, 
publicized and 
stable laws) 

Open 
Government 

Open Government 

Fair and efficient 
administration and 
enforcement 

Regulatory 
Enforcement 

Regulatory 
Enforcement 

Regulatory 
Enforcement 

Regulatory 
Enforcement 
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วิธีการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐของโครงการยุติธรรมโลก 
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หมวดหมู่ที่ 4 
Sufficient numbers of 
lawyer, and law 
enforcement 

Access to Civil 
Justice 

Access to Civil 
Justice 

Civil Justice Civil Justice 

Justice is not denied to 
person on basis of 
economic or social 
status 

Effective Criminal 
justice 

Effective Criminal 
justice 

Criminal Justice Criminal Justice 

  Informal Justice Informal Justice Informal Justice Informal Justice 
ที่มา:  รายงานประจ าปี WJP 2010-2015 และ Agrast et. al (2008) 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ สามารถถูกจัดเรียงภายใต้หลักการสากลของความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ  

4 ประการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่คือการลดจ านวนปัจจัยหลักเข้าไปเป็นปัจจัยย่อยของส่วนอื่นๆ 

เช่น การย้ายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนของกฎหมายไปอยู่ภายใต้ปัจจัยที่ 5 การมีรัฐบาลที่เปิดเผย 

(Open Government) เป็นต้น ปัจจัยหลายปัจจัยที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันจะถูกยุบรวมกันในปีหลัง  ปัจจัย 

ที่เพิ่มมาหลังจากปีแรก (พ.ศ. 2551) คือ กระบวนการยุติธรรมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Justice) 

2.6 การใหค้วามหมายของคะแนน 

การพัฒนาค าถามควรค านึงถึงการให้ความหมายของคะแนนแต่ละประเภท ความหมายไม่ควรแปล

ออกมาเป็นเพียงสูง กลาง หรือต่ าเพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างปีหรือกับประเทศอื่นๆ แต่ควรมีความหมาย 

ที่เจาะจงมากกว่าน้ัน แทนที่จะก าหนดว่าการสืบสวนคดีมีประสิทธิภาพระดับกลาง เช่น ควรให้ความหมายว่า 

การสืบสวนคดีมีความละเอียดครอบคลุมพอสมควร แต่กลับใช้ระยะเวลาการปฏิบัติการที่ยาวนานและ 

เงินสินบนที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน เป็นต้น ความหมายที่เกิดข้ึนจากคะแนนในส่วนต่างๆ จะสามารถ

น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านอาญาได้อย่างตรงประเด็น ค าถามควรมีการวัดในทุกๆ ด้านของ

แต่ละส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งในด้านความถูกต้องของกระบวนการและประสิทธิภาพของ

กระบวนการ การตีความหมายจะน่าสนใจมากขึ้นหากคะแนนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับประชากรทั่วไปมีคะแนน

ที่แตกต่างกันมากแม้ค าถามจะมีเนื้อหาเหมือนกัน คะแนนที่ได้ควรถูกตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับรายงาน

หรือดัชนีอื่นๆ ที่จัดท าโดยองค์กรอื่นเพื่อตรวจสอบความหมายที่ได้มา 

เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดท าค าถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตรงที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน 

จะสามารถให้ความหมายที่มีค่ากว่าค าถามเชิงความคิดเห็นซึ่งท าให้การจัดรูปแบบของค าถามเป็นเรื่องที่ส าคัญ

ในการท าให้ดัชนีมีความหมาย 
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2.7 ข้อเสนอการสร้างดัชนคีวามเป็นนติิธรรม/นติิรัฐส าหรับประเทศไทย 

การสร้างดัชนใีนประเทศไทย สามารถน าดัชนีที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้า โดยรวมเข้าไปในการค านวณแทน

การเก็บแบบสอบถาม GPP หรือ QRQ บางส่วนได้ เช่น ดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์ 11 ด้าน ของกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความคล้ายคลึงกับตัว ช้ีวัดในด้านการปลอดจาก 

คอร์รัปชัน และตัวช้ีวัดด้านระเบียบ ค าสั่ง และความปลอดภัยของ WJP ดัชนีช้ีวัดด้านสังคมตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

จะสอดคล้องกับตัวช้ีวัดเรื่อง ระเบียบ ค าสั่ง และความปลอดภัย ขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดท า

ดัชนีช้ีวัดคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดเรื่องการปลอดคอร์รัปชัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งสถิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิทธิการเมือง กฎเกณฑ์บรรทัด

ฐานและกระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดในเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐาน และกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของ WJP เป็นต้น 

ส าหรับในปัจจัยที่ 9 กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ ในปัจจุบัน WJP ยังท าการศึกษาปัจจัยน้ี

อยู่ ปัจจัยที่ 9 เป็นปัจจัยที่ไม่ถูกนับรวมในคะแนนของแต่ละประเทศในการจัดสร้างดัชนีของ WJP เนื่องจาก

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศาสนาของแต่ละประเทศ ท าให้การจัดสร้างดัชนีที่สามารถ น ามา

เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้เป็นเรื่องที่ยาก กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการของหลายๆ ประเทศ

มักจะข้ึนอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ถูกน ามาใช้ในสถานการณ์ที่กระบวนการ

ยุติธรรมที่เป็นทางการของประเทศไม่สามารถน ามาใช้ได้  หรือในสถานการณ์ที่กระบวนการยุติธรรมที่เป็น

ทางการไม่ได้รับการยอมรับ   
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การจัดท าดัชนชีี้วัดด้านนิตธิรรม/นติิรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

โดยหน่วยงานในและต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี้ประกอบด้วย ที่มา วิธีการเก็บข้อมูล และผลคะแนนดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/

นิติรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ที่จัดท าโดยหน่วยงานทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยจะท าการ

ส ารวจข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย รายงาน เอกสารราชการและเอกชน และฐานข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์

อย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ เป็นหลัก  

เนื่องจากค านิยามและองค์ประกอบของหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน  

ในการศึกษาและคัดเลือกดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ คณะผู้วิจัยจะใช้ดัชนี Rule of Law Index ของ 

The World Justice Project (WJP) ซึ่งเป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยตรงเป็นเกณฑ์ ในส่วนของ

ดัชนีที่ตัดท าข้ึนโดยองค์กรอื่นๆ นั้น จะพิจารณาเฉพาะดัชนีที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ Rule of 

Law Index เท่านั้น 

การน าเสนอในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ตามประเภทขององค์กรที่จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/

นิติรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ องค์กรในต่างประเทศ และองค์กรภายในประเทศ 

3.1 การจัดท าดัชนีชี้วัดโดยหน่วยงานต่างประเทศ 

การน าเสนอในหัวข้อนี้ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

ที่จัดท าโดยองค์กรในต่างประเทศ จ านวน 10 ดัชนี ดังนี้ 

3.1.1 การจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐโดย World Justice Project 

โครงการ World Justice Project (WJP) เป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและ

ประเมินประสิทธิภาพของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ทั่วโลก ถูกก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2006 จากความคิด

ริเริ่มของ William H. Neukom ประธาน American Bar Association (ABA) โดยปัจจุบันมีส านักงานตั้งอยู่ที่ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา WJP ด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือกับบรรดา

พลเมืองและผู้น าจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วโลก เพื่อยกระดับและส่งเสริมหลักนิติธรรมผ่านงานวิจัย  

ทุนสนับสนุน และการใช้ดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของ
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สาธารณะเกี่ยวกับความส าคัญของหลักนิติธรรม และกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปนโยบายและการพัฒนา 

ในทางปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรม1 

จากวัตถุประสงค์ในข้างต้น WJP ได้จัดท า “ดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ” (Rule of Law 

Index) ข้ึนเป็นประจ าทุกป ีเพื่อเป็นเครื่องมือในการช้ีวัดความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

ของหลักนิติธรรมใน 102 ประเทศ2 โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) จากครัวเรือนกว่า 

100,000 ครัวเรือน และผู้เช่ียวชาญว่า 2,400 รายทั่วโลก3 ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน 

คือ แบบสอบถามส าหรับครัวเรือนทั่วไป (ประชาชนทั่วไป) และแบบสอบถามส าหรับผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ4 

จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์และประเมินผลโดยมีดัชนีช้ีวัดจ านวน 44 ตัว ซึ่งถูกจัดกลุ่มใน 9 ปัจจัย 

เพื่ อมาการ วิเคราะห์ทางส ถิติ โดย Econometrics and Applied Statistics Unit of the European 

Commission’s Joint Research Centre5  โดยดัชนทีี่ได้จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดย 1 หมายความว่า ประเทศ

นั้นๆ มีการด าเนินการทางด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ดี ดังที่น าเสนอไว้แล้วในบทที่ 2 

ส าหรับข้ันตอนการจัดท าและประเมินดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย จากรายงาน

ประจ าปี (Rule of Law Index 2015) นั้น WJP ได้ท าสัญญากับบริษัทโพล (Polling Company) ที่ช่ือ IBI 

Partners ให้ท าการส ารวจแบบเผชิญหน้า (Face-to-face Survey) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

(Questionnaires) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี (อ าเภอ

ปากเกร็ด) จ านวน 1,008 ราย6 และกลุ่มผู้เช่ียวชาญซึ่งประกอบไปด้วย นักกฎหมาย นักวิชาการ ข้าราชการ 

จ านวนทั้งสิ้น 25 ราย7  ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญแต่ละรายสามารถแจ้งความยินยอมต่อ WJP ในการเปิดเผยรายช่ือ

ของตนต่อสาธารณะหรือไม่ก็ได้ 

ในส่วนของการประเมินผลพบว่า ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในล าดับที่ 56 ของ

ประเทศที่ท าการส ารวจทั้งหมด 102 ประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.52 

                                                             
1 http://worldjusticeproject.org/who-we-are 
2 http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf 
3 World Justice Project, “Rule of Law Index 2015,” 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf, p.165. 
4 http://worldjusticeproject.org/questionnaires 
5 http://worldjusticeproject.org/methodology 
6 World Justice Project, “Rule of Law Index 2015,” 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf, p.167. 
7 World Justice Project, “Rule of Law Index 2015,” 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf, p.179. 
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3.1.2 การจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐโดย Millennium Challenge Corporation (MCC) 

Millennium Challenge Corporation (MCC) เป็ นห น่ วยงานอิ ส ระ  (independent agency)  

ในสหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจนในประเทศต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสนับสนุน

ด้านเงินทุนแก่ประเทศที่ยากจนหรือประเทศก าลังพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน MCC ถูกจัดต้ังข้ึนในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 โดยรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมรกิา (Congress) 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคการเมืองหลักสองพรรค ได้แก่ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน8 

ปัจจุบันผู้บริหาร ได้แก่ เดน่า เจ. ฮายด์ (Dana J. Hyde)9 เงินทุนในการด าเนินงานของ MCC มาจาก 

การสนับสนุนของรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา 

MCC มีเกณฑ์ในการคัดสรรและพิจารณาการให้ทุนที่มีความเคร่งครัด เป็นอิสระและโปร่งใส 10  

โดยหนึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวคือ ประสิทธิภาพและการพัฒนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศน้ันๆ (Rule of Law 

Indicators) เกณฑ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติเงินทุน เนื่องจากหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

สามารถสะทอ้นความเช่ือมัน่ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่มตี่อกฎระเบียบของสังคมได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในด้านการท าหน้าที่และความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน รวมไปถึง  

การบังคับใช้สัญญา (contract enforcement) เป็นต้น11  

ทั้งนี้ MCC ไดใ้ช้วิธีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากข้อมูลของสถาบัน

อื่นๆ ที่จัดท าดัชนีนิติธรรม/นิติรัฐ ได้แก่ Bertelsmann Foundation, Cingranelli-Richards, Freedom 

House, Economist Intelligence Unit, World Economic Forum, Heritage Foundation, Institute 

for Management and Development, World Justice Project และ Political Risk Service รวมถึงข้อมูล

จากองค์กรอื่นๆ ได้แก่  African Development Bank, Asian Development Bank, Afrobarometer, 

French Government, Global Insight, Global Integrity, Gallup World Poll, International Fund  

for Agricultural Development, Latinobarometro Survey, United States State Department, 

Vanderbilt University และ World Bank 

                                                             
8 https://www.mcc.gov/about 
9 https://www.mcc.gov/about/org-unit/board-of-directors 
10  https://www.mcc.gov/about 
11  https://www.mcc.gov/who-we-fund/indicator/rule-of-law-indicator 
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เพื่อประเมินและพิจารณาปัจจัยทางด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law)12 ของประเทศต่างๆ  

ทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี (เริ่มต้นประเมินเมื่อปี ค.ศ. 2004) โดย MCC ได้แบ่งดัชนีช้ีวัดออกเป็น 3 ประเภท

ใหญ่ๆ ได้แก่ 

1) Ruling Justly ซึ่งประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ได้แก่ สิทธิทางการเมือง 

(Political Rights) เสรีภาพของพลเมือง (Civil Liberties) การควบคุมการคอร์รัปชัน (Control 

of Corruption) และความมีประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) 

2) Investing in People หมายถึง การลงทุนในสังคมด้านการพัฒนาบุคคล 

3) Encouraging Economic Freedom หรือการส่งเสริมเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีดัชนี 

ที่ เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เพียงข้อเดียว นั่นคือ คุณภาพของระเบียบข้อบังคับ 

(Regulatory Quality) ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดความสามารถของรัฐบาลในการก าหนดและด าเนิน

นโยบาย รวมไปถึงการควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาในภาคเอกชน13 

MCC ไดจ้ัดท าและประเมินดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยด้วยเช่นกัน จากรายงาน

ประจ าปี ค.ศ. 2011 ของ MCC (Thailand Scorecard, Fiscal Year 2011) ซึ่งเป็นรายงานฉบับล่าสุดที่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ปรากฏว่าดัชนีช้ีวัดในด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.2 

(ร้อยละ 61) ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมีหลักนิติธรรม/นิติรัฐอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง โดย MCC จัดให้มี

เกณฑ์ตั้งแต่ ร้อยละ 0 ถึง 100 กล่าวคือ เกณฑ์ต่ าที่สุด ได้แก่ ร้อยละ 0 หรือระดับเลวร้ายที่สุด (ไม่มีหลัก 

นิติธรรม/นิติรัฐเลย) ระดับเลวร้ายปานกลางคือ ร้อยละ 50 (มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐอยู่บ้าง) และ ร้อยละ 100 

เป็นระดับที่ดีที่สุด (มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐในระดับสูง) 

เมื่อพิจารณาดัชนีแต่ละประเภท ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยส าหรับดัชนีด้านการควบคุมการคอร์รัปชัน

(Control of Corruption) อยู่ที่ 0.16 (ร้อยละ 61) และดัชนีด้านประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government 

Effectiveness) ได้ค่าเฉลี่ย 0.52 (ร้อยละ 87) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่ารัฐบาลไทยมีการควบคุมการคอร์รัปชัน

และมีการบริหารจัดการในด้านนโยบายอยู่ในระดับที่ดี  นอกจากนั้น ดัชนีช้ีวัดในด้านคุณภาพของระเบียบ

ข้อบังคับ (Regulatory Quality) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.78 (ร้อยละ 94) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก กล่าวคือ 

รัฐบาลมีความสามารถในการก าหนดและด าเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริม  

การพัฒนาในภาคเอกชนอย่างสม่ าเสมอ  

                                                             
12  https://www.mcc.gov/resources/doc/report-guide-to-the-indicators-and-the-selection-process-fy-2015 
13 https://www.mcc.gov/who-we-fund/indicator/regulatory-quality-indicator 
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ในทางกลับกันดัชนีช้ีวัดทางด้านสิทธิทางการเมือง (Political Rights) และเสรีภาพของพลเมือง (Civil 

Liberties) กลับได้ระดับที่ไม่ดีนัก โดยทั้ง 2 ดัชนีช้ีวัดนี ้ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ทั้งสิ้น กล่าวคือ ดัชนีช้ีวัดทางด้านสิทธิทางการเมืองนั้นได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12 (ร้อยละ 29) และดัชนีช้ีวัดด้าน

เสรีภาพของพลเมือง ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32 (ร้อยละ 45) ซึ่งหมายถึงสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง

ไทยยังคงถูกจ ากัด มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการ และภาครัฐยังคงไม่ให้ความส าคัญ  หรือละเลย 

ในการส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพของพลเมือง14 

3.1.3 การจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐโดย The Heritage Foundation (HF)  

The Heritage Foundation (HF) เป็นมูลนิธิและสถาบันการศึกษาและองค์กรวิจัยอิสระ ที่มุ่งเน้น

ท างานด้านการก าหนดและส่งเสริมนโยบายสาธารณะ โดยวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งความเป็นอิสระ

ขององค์กร รัฐบาลที่มีอ านาจจ ากัด เสรีภาพของปัจเจกบุคคล และความมั่นคงแห่งชาติ HF ได้ถูกก่อตั้งข้ึน 

ในปี ค.ศ. 197315 โดยมีนายจิม เดอมินท์ (Jim DeMint) เป็นประธานคนปัจจุบัน16 HF ได้รับการยกเว้นภาษี

จากรัฐบาล และพึ่งพาเงินทุนสนับสนุนจากสาธารณะและภาคเอกชนเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่า HF เป็นองค์กร

วิจัยด้านนโยบายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของสหรัฐอเมริกา  

HF ไดจ้ัดท าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐใน “รายงานดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ” (Index 

of Economic Freedom)17 ซึ่งเป็นการจดัท ารว่มกนัระหว่าง HF กับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal 

โดยงานดังกล่าว เป็นงานวิจัยที่อาศัยการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในรูปของเอกสาร 

รายงาน และสถิติจากแหล่งต่างๆ เช่น ทั้งดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐจาก Economist Intelligence Unit, 

Freedom House, Transparency International และ World Economic Forum รวมถึงข้อมูลในด้าน

อื่นๆ จาก African Development Bank, Asian Development Bank, Corruption Perceptions Office 

of the U.S. Trade Representative, Economic Commission for Latin America, Eurostat, 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary 

Fund, U.S. Department of Commerce, U.S. Department of State, United Nations, World Bank, 

World Trade Organization ข้อมูลจากรัฐบาล ข่าว และบทความที่เกี่ยวข้อง18 

                                                             
14  https://assets.mcc.gov/scorecards/score-fy11-thailand.pdf 
15  http://www.heritage.org/about 
16  http://www.heritage.org/about/staff/d/jim-demint 
17  http://www.heritage.org/index/about 
18  http://www.heritage.org/index/book/methodology 
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รายงานดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจประจ าปี ค.ศ. 2015 ของ HF มุ่งให้ความส าคัญกับการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการมีเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ เช่น 

 หลักนิติธรรม/นิติรฐั (Rule of law) โดยมีดัชนีช้ีวัด คือ สิทธิในทรัพย์สนิ และการปลอดคอร์รัปชัน 

 รัฐบาลที่มีอ านาจจ ากัด (Limited Government) โดยมีดัชนีช้ีวัดอย่างเสรีภาพทางการคลัง และ
การใช้จ่ายของรัฐบาล 

 ประสิทธิภาพของกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Efficiency)  

 ตลาดที่เปิดกว้าง (Market Openness) 

ในเรื่องประสิทธิภาพของกฎระเบียบข้อบังคับนั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ดัชนีช้ีวัด

ทั้งหมดส าหรับการประเมินปัจจัยน้ี จะเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ มากกว่า

จะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎข้อบังคับ เช่น เสรีภาพในทางธุรกิจ แรงงาน และ ในทางการเงิน เป็นต้น  

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยตรง 

รายงานดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจประจ าปี ค.ศ. 2015 ของ HF ระบุว่า ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

ของไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 62.4 (ค่าเฉลี่ยที่ 0 หมายถึง การมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจน้อย ค่าเฉลี่ยที่ 50 แสดงถึง

ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยที่ 100 หมายถึงการมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

สูงสุด) คิดเป็นล าดับที่ 75 จาก 186 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าประเทศไทยค่อนข้างมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 60.4 แต่เมื่อพิจารณาถึงดัชนีช้ีวัดในด้าน 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย กลับได้ผลที่ไม่ดีมากนัก กล่าวคือ ในส่วนของดัชนีช้ีวัดอย่างสิทธิใน

ทรัพย์สินประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40 (ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่ 42) และในส่วนของการปลอดคอร์รัปชัน

ประเทศไทย ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 (ค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่ 41)19  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีช้ีวัดในด้านหลัก

นิติธรรม/นิติรัฐ (สิทธิในทรัพย์สิน) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา จะพบว่ามีแนวโน้มที่ตกลง

ทุกปี แม้กระทั่งดัชนีช้ีวัดอย่างการปลอดคอร์รัปชันก็มีแนวโน้มที่ไม่ดีนักและขาดความแน่นอน โดยบางปี

ค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน แตบ่างปีกลับลดลง20 

3.1.4 การจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐโดย World Economic Forum (WEF) 

World Economic Forum (WEF) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวของ

บรรดาผู้น าทางการเมอืงและสงัคม นักวิชาการ และนักธุรกจิ เพื่อพัฒนาปรับปรุงและยกระดับขีดความสามารถ

                                                             
19  http://www.heritage.org/index/country/thailand#rule-of-law 
20  http://www.heritage.org/index/visualize?countries=thailand&type=8 
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ของประเทศต่างๆ ในโลก ผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยไม่เน้นการแสวงหา 

ผลก าไร ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1971 มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยมี

ศาสตราจารย์เคล้าส์ ชวอบ (Klaus Schwab) เป็นประธานบริหารคนปัจจุบัน21 ในด้านการด าเนินงานนั้น 

WEF มีหลกัการท างานที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับองค์กรหรือรัฐใดเป็นพิเศษ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสมาชิก

และหุ้นส่วนต่างๆ เช่น หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (strategic partners) หุ้นส่วนภาคอุตสาหกรรม (industry 

partners) หุ้นส่วนภูมิภาค (regional partners) เป็นต้น22  โดยมีวาระการด าเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็น

ปัญหาในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีสภา (Council) ในแต่ละ

ระดับคอยท าหน้าที่ก ากับดูแลเป็นหลัก23 

WEF ได้จัดท าดัชนีที่ เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ดังปรากฏในรายงานที่เรียกว่า “รายงาน

ความสามารถในการแข่งขันของโลก” (The Global Competitiveness Report) ประกอบด้วยดัชนีด้าน

ความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness Index - GCI) ในดัชนีพื้นฐานด้านที่ 1 ซึ่งเป็นดัชนี 

ที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อวัดระดับความสามารถในการแข่งขันของ 144 ประเทศทั่วโลก โดยค านวณจากดัชนีพื้นฐาน 

12 ด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ขนาดของตลาด (market size) การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(primary education) การเตรียมความพร้อมด้ าน เทคโนโลยี  (technological readiness) เป็ นต้น  

ซึ่งในแต่ละด้านก็จะมีดัชนีช้ีวัดที่แตกต่างกันออกไป24 

ดัชนี GCI จัดท าข้ึนจากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับตัวเลขสถิติพื้นฐาน เช่น  

หนี้สาธารณะ (government debt) การขาดดุลงบประมาณ (budget deficit) อายุ ขัยโดยเฉลี่ย (life 

expectancy) ของประชากรของประเทศที่ท าการศึกษา เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงาน

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่างๆ เช่น ยูเนสโก (UNESCO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การ

อนามัยโลก (WHO) และ World Economic Forum เป็นต้น25  นอกจากนี้ ยังท าการส ารวจและเก็บรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการตอบแบบสอบถามบนกระดาษ รวมไปถึง  

การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face) หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับบรรดาผู้บริหารองค์กรธุรกิจ  

ทั้งนี้ การจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการส ารวจแบบใด ข้ึนอยู่กับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระยะทาง

                                                             
21  http://www.weforum.org/world-economic-forum 
22  http://www.weforum.org/our-members-and-partners 
23  https://agenda.weforum.org/ 
24  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, pp.4 – 9. 
25  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, p.11. 
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ระหว่างเมือง ความโน้มเอียงทางวัฒนธรรม (cultural preferences) ของประเทศที่ท าการส ารวจเปน็ส าคัญ26  

โดยได้รับความร่วมมือในการส ารวจและกระจายแบบสอบถามจากสถาบันที่เป็นหุ้นส่วน ในประเทศต่างๆ  

ทั่วโลก27 จ านวนกว่า 160 องค์กร28 

ส าหรับการจัดท าและประเมินดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย รายงานดัชนทีางด้าน

ความสามารถในการแข่งขันของโลกประจ าปี  ค.ศ. 2014-2015 องค์กร WEF ได้ท าความร่วมมือกับ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้ท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

แบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมท าแบบสอบถามออนไลน์จากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 101 ราย29 จากแบบสอบถาม

ดังกล่าว มีเพียงดัชนีช้ีวัดด้านที่ 1 (First Pillar) คือ คุณภาพของสถาบัน (Institutions) เท่าน้ัน ที่มีดัชนีช้ีวัด 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ30 ซึ่งจากผลการส ารวจดัชนีด้านคุณภาพของสถาบันของประเทศไทย  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7 คิดเป็นล าดับที่ 84 จาก 144 ประเทศทั่วโลก (โดยค่าเฉลี่ยจะถูกจัดให้อยู่ระหว่าง 1 ถึง 7 

ซึ่ง 1 หมายถึง ระดับที่เลวร้ายที่สุด และ 7 หมายถึงระดับที่ดีที่สุด)31 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

ดัชนีช้ีวัดด้านที่ 1 เรื่องคุณภาพของสถาบัน ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดจ านวนทั้งสิ้น 21 ปัจจัย แต่จะมี

ดัชนช้ีีวัดที่เกี่ยวข้องและอิงกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP อยู่ 11 ปัจจัย32 ได้แก่ 

1) สิทธิในทรัพย์สิน (property rights) ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 คิดเป็นล าดับที่ 72 จาก 

144 ประเทศทั่วโลก 

2) ความเช่ือมั่ นของสาธารณะต่อนักการเมือง (public trust in politicians) ประเทศไทย 

ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 คิดเป็นล าดับที่ 129 จาก 144 ประเทศทั่วโลก 

3) การจ่ายเงินใต้โต๊ะและสินบน (irregular payments and bribes) ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.7 คิดเป็นล าดับที่ 84 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

4) ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ ( judicial independence) ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.8  

คิดเป็นล าดับที่ 68 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

                                                             
26  Ibid., p.90. 
27  โดยมากมักเป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรทางธุรกิจ และบริษัทท่ีปรึกษาเอกชน 
28  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, p.87. 
29  Ibid., p.89. 
30  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, pp.537 – 538. 
31  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, p.360. 
32  Ibid., p.361. 
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5) การเล่นพรรคเล่นพวกในหมู่เจ้าหน้าที่รฐั (favouritism in decisions of government officials) 

ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8 คิดเป็นล าดับที่ 88 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

6) ความไร้ประโยชน์ ในการใช้จ่ายของภาครัฐ (wastefulness of government spending) 

ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 คิดเป็นล าดับที่ 115 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

7) ภาระที่เกิดจากกฎระเบียบของรัฐบาล (burden of government regulation) ประเทศไทย 

ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 คิดเป็นล าดับที่ 89 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

8) ประสิทธิภาพของกฎหมายในการระงับข้อพิพาท (efficiency of legal framework in settling 

disputes) ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 คิดเป็นล าดับที่ 62 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

9) ประสิทธิภาพของกฎหมายในการท้าทายการควบคุมจากรัฐ (efficiency of legal framework 

in challenging regulations) ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 คิดเป็นล าดับที่ 72 จาก 144 

ประเทศทั่วโลก  

10) ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท านโยบาย (transparency of government policy making) 

ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.7 คิดเป็นล าดับที่ 100 จาก 144 ประเทศทั่วโลก และ 

11) ความไว้วางใจต่อการท าหน้าที่ของต ารวจ (reliability of police services) ประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.2 คิดเป็นล าดับที่ 113 จาก 144 ประเทศทั่วโลก  

WEF ยังได้ท าการส ารวจถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ส าหรับ

ประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคใน 5 อันดับแรก มิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการส ารวจครั้งก่อนหน้านั้น 

โดยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน

โดยทั่วไป พบว่า ร้อยละ 21.5 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามทั้งหมดเช่ือว่า การทุจริต 

คอร์รัปชัน (corruption) คือ ปัญหา/อุปสรรคต่อการท าธุรกิจมากที่สุด ตามมาด้วยความไม่มีเสถียรภาพของ

รัฐบาล (government instability/coups) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการ 

(inefficient government bureaucracy) คิดเป็นร้อยละ 12.7 ความไม่มีเสถียรภาพทางนโยบาย (policy 

instability) คิดเป็นร้อยละ 11.8 และการขาดความสามารถในด้านนวัตกรรม (insufficient capacity to 

innovate) คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามทั้งหมด33  

3.1.5 การจัดท าดัชนีชี้วัดด้านคอร์รัปชันโดย Transparency International (TI) 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International: TI) เป็นองค์กรอิสระภาคประชาสังคม

ที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1993  

                                                             
33  Ibid., p.360. 
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มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประธานคนปัจจุบัน คือ นายโฮเซ่ คาร์ลอส ยูกาซ (José 

Carlos Ugaz)34 องค์กร TI เป็นผู้น าในการต่อสู้คอร์รัปชัน มีภารกิจหลักเพื่อการหยุดยั้งการคอร์รัปชัน และ

ส่งเสรมิความโปร่งใส ความรับผดิชอบ และความซื่อตรงในทุกระดับ และทุกภาคส่วนของสงัคม ทั้งยังมีวิสัยทัศน์

ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมให้รัฐบาล การเมือง ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และการใช้ชีวิตประจ าวันของ

ปัจเจกบุคคลด าเนินไป โดยปราศจากการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง35 การที่ TI เป็นองค์กรอิสระ จึงท าให้ต้องมี

การระดมเงินทุนสนับสนุนจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

เช่ น  มู ล นิ ธิ  รั ฐบ าล  เอกชน  แล ะ ปั จ เจ กบุ คคล  เป็ น ต้ น  แล ะส่ วน ห นึ่ งม าจากก าร เรีย ก เก็ บ 

ค่าด าเนินการ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก รายได้จากสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรม เป็นต้น การที่มี

แหล่งที่มาทางการเงินที่หลากหลายเช่นนี้ ได้ช่วยให้ TI ยังคงสามารถรักษาความเป็นอิสระอยู่ได้ โดยผู้ให้ทุน

สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ว่า จะให้เงินบริจาคถูกน าไปใช้หรือผูกโยงไปกับโครงการหรือกิจกรรมใดเป็น

การเฉพาะก็ได้36 

แม้องค์กร TI จะไม่ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยเฉพาะ แตก่็ได้จัดท า “ดัชนีภาพลักษณ์

คอร์รัปชัน” (Corruption Perceptions Index: CPI) ข้ึนเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินภาพลักษณ์ปัญหา 

คอร์รัปชันของ 175 ประเทศทั่วโลก37 โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายงาน งานวิจัย และ

สถิติต่างๆ ที่รวบรวมโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือในระดับสากล จ านวน 12 แห่ง 

ได้แก่ African Development Bank, Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom 

House, IMD, World Bank และ World Justice Project Rule of Law Index 2014 เป็นต้น38 โดยน า

คะแนนหรือค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์  และค านวณผ่าน

ค่าสถิติ z-score แล้วแทนค่าด้วยระดับคะแนน 0 - 100 โดย 0 หมายถึง มีระดับความโปร่งใสน้อยที่สุด  

แสดงว่ามีระดับการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด ส่วน 100 หมายถึง มีระดับความโปร่งใสมากที่สุด หรือมีระดับ

การทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดนั่นเอง39  ทั้งนี ้ส าหรับผลการประเมินดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย

ปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 85 จากทั้งหมด 175 ประเทศ โดยถูกจัดอันดับร่วมกับประเทศอื่นจ านวน 

                                                             
34  https://www.transparency.org/whoweare/organisation/board_members/5/ 
35  https://www.transparency.org/whoweare/organisation/mission_vision_and_values/0/ 
36  https://www.transparency.org/files/content/ouraccountability/Transparency_International_Donations_Policy.pdf 
37 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-

2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf, p.2. 
38  Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2014: Full Source Description,” 

http://www.transparency.org/cpi2014/in_detail 
39  Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2014: Technical Methodology Note,” pp.1 - 3. 
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8 ประเทศ40 โดยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 38 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน41 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกประเทศในโลกรวมกัน ซึ่งอยู่ที่ 43 คะแนน 

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2013 TI ยังได้จัดท า “รายงานการช้ีวัดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ประจ าปี 

ค.ศ. 2013” (Global Corruption Barometer 2013 - GCB) โดยอาศัยการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

จากประชากรจ านวน 114,000 คน ใน 107 ประเทศ โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires)42 เพื่อจะส ารวจ

การรับรู้ (perception) ต่อการคอร์รัปชันของสถาบันต่างๆ ในประเทศ43 

ส าหรับข้อมูลของประเทศไทยในรายงาน GCB นั้น TI ได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน

ทั่วไปทั้งสิ้น 1,000 ราย ด้วยวิธีการ CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) โดยการว่าจ้าง

บริษัท InfoSearch Co. Ltd. ให้ เป็นผู้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศไทย 44 ผลของ 

การส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยรอ้ยละ 66 มองว่า ประเทศไทยมีการทุจรติคอร์รปัชันเพิ่มข้ึนกว่า

การส ารวจในปีก่อนหน้าน้ี โดยมองว่าพรรคการเมืองและต ารวจเป็นสถาบันที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุด45  

ถึงแม้ TI จะไม่ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านหลกันติิธรรม/นิติรัฐเป็นการเฉพาะ แต่ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 

(CPI) และรายงานการช้ีวัดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก (GCB) ก็ถือได้ว่าเป็นสองดัชนีช้ีวัดที่สามารถ 

บ่งบอกถึงประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าของหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศต่างๆ ได ้

3.1.6 การจัดท าดัชนีชี้วัด Freedom in the World โดยสถาบัน Freedom House 

สถาบัน Freedom House เป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ด้านเสรีภาพและ

ประชาธิปไตยทั่วโลก มุ่งเน้นสนับสนุนเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง ปกป้องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย46 ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1941 ปัจจุบันมี นายเคนเน็ธ ไอ จัสเตอร์ 

                                                             
40  ประเทศอื่นๆ ท่ีได้คะแนนและล าดับร่วมกับไทย ประกอบด้วย บูกินาฟาโซ อินเดีย จาไมก้า เปรู ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ตรินิแดตแอนด์ 

โตบาโก้ และแซมเบีย 
41  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-

2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf, p.3. 
42  ท้ังนี้การจะพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใดก็ข้ึนอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆ เป็นหลัก เช่น  

การเผชิญหน้า (face-to-face) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interviewing) หรือการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Online 
Interviews) เป็นต้น 

43  http://www.transparency.org/gcb2013/in_detail 
44  http://www.transparency.org.nz/docs/2013/GCB-2013-Annex-A-Methodology.pdf 
45  http://www.wingia.com/web/files/news/61/file/61.pdf 
46  https://freedomhouse.org/about-us 
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(Kenneth I. Juster) เป็นประธานกรรมการ และมีนายมาร์ค พี. เลก็อน (Mark P. Lagon) เป็นประธาน

องค์กร โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา47  

Freedom House ด าเนินการสนับสนุนให้เกิดสิทธิเสรีภาพต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ งานวิจัย กิจกรรม 

และการถกเถียงเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความคืบหน้าและถดถอยของเสรีภาพทั้งในและนอก

สหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ถูกกดข่ีและต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ องค์กร Freedom House 

ยังร่วมท างานกับรัฐบาลที่มีแนวทางที่สอดคล้องกับตน โดยเฉพาะในการต่อต้านเผด็จการและการกดข่ี 

ตลอดจนเป็นแนวหน้าที่ส าคัญในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้เกิดการส่งเสริมสิทธิข้ันพื้นฐาน  

อันจะน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย48 Freedom House ระดมเงินทุนสนับสนุนในรูปเงินบริจาคจาก

สาธารณะ โดยทาง Freedom House ได้จัดท ารายงานผลที่เป็นรูปธรรม จากปริมาณเงินบริจาคในแต่ละ

ระดับว่าจะสามารถช่วยเหลือ และส่งเสริมอะไรได้บ้าง และจะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้บริจาคใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ49 

เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว แม้ Freedom House จะไม่ได้ท าการส ารวจและจัดท าดัชนี 

ช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยตรง แต่ไดท้ าการจัดท ารายงาน “เสรีภาพโลก” (Freedom in the World) 

ข้ึนทุกปี อันเป็นรายงานที่เสนอแนวโน้มและสภาพการณ์ของเสรีภาพและประชาธิปไตยใน 195 ประเทศ  

ทั่วโลก 

ในการจัดท ารายงานดังกล่าว แต่ละประเทศจะได้รับการจัดอันดับตามดัชนีของ Freedom House 

จาก 1 – 7 ซึ่งระดับ 1 หมายถึง ดีที่สุด และระดับ 7 หมายถึง เลวร้ายที่สุด  ทั้งนี้ ในการจัดอันดับนั้นจะวาง

อยู่บนพื้นฐานของการให้คะแนน/ค่าเฉลี่ยกับดัชนีช้ีวัด 2 ปัจจัยใหญ่อย่าง เสรีภาพพลเมือง (civil liberties) 

และ สิทธิทางการเมือง (political rights)50 ที่อิงอยู่กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

จากนั้นจึงท าการจัดกลุ่มประเทศต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคะแนนด้านเสรีภาพพลเมืองและ 

สิทธิทางการเมืองที่แต่ละประเทศได้จากการประเมิน ได้แก่ มีเสรีภาพเต็มที่ (free) มีเสรีภาพบางส่วน (partly 

free) หรือไม่มีเสรีภาพเลย (not free) ซึ่งในการประเมินเสรีภาพของประเทศต่างๆ จะพิจารณาจาก

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่หลากหลาย เช่น บทความ ข่าว บทวิเคราะห์ทางวิชาการ รายงานจากองค์กรพัฒนา

เอกชน รวมไปถึงการติดต่อบรรดาผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นรายบุคคล เป็นต้น และข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกประเมิน

                                                             
47  https://freedomhouse.org/content/our-board-and-staff 
48  https://freedomhouse.org/about-us 
49  https://freedomhouse.org/donate/your-gifts-work 
50  โดยปัจจัยอย่างเสรีภาพของพลเมืองนั้นจะใช้ชี้วัดความเป็นเสรีนิยม และสทิธิทางการเมืองจะใช้ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย 
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โดยบรรดาที่ปรึกษา นักวิชาการ และนักสิทธิมนุษยชน  อนึ่ง ในการจัดอันดับเสรีภาพโลกประจ าปี ค.ศ. 2015 

มีนักวิเคราะห์เข้าร่วมการประเมินกว่า 60 ราย และที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีกกว่า 30 ราย51  

ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย รายงานเสรีภาพโลกประจ าปี ค.ศ. 2015 ระบุว่า ประเทศไทย 

ได้ถูกลดอันดับจาก “มีเสรีภาพบางส่วน” ไปเป็น “ไม่มีเสรีภาพ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่ าที่สุดในบรรดา 3 กลุ่ม  

โดยคะแนนของประเทศไทยในภาพรวมเรื่องเสรีภาพอยู่ที่ 5.5 คะแนน ส่วนคะแนนเรื่องเสรีภาพพลเมือง 

อยู่ที่ 5 และเรื่องสิทธิทางการเมืองอยู่ที่ 6 จาก 7 คะแนน52 องค์กร Freedom House ไดแ้สดงความเป็นห่วง

ถึงเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วย เนื่องจากทหารมีอ านาจในการควบคุม และสามารถ

ถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์แม้จะมีเสรีภาพมากกว่า แต่ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด 

และส่วนใหญ่มีอคติทางการเมืองสูง โดยมีการสั่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในสื่อบางช่อง และมีการสั่ง

ถอดรายการหรือผู้ด าเนินรายการที่วิพากษ์วิจารณ์การรัฐประหารด้วย ในขณะที่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

ทางการเมืองของคนไทยก็ตกต่ าอย่างหนัก อันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎอัยการศึก ซึ่งท าให้ไม่สามารถชุมนุม

เกินกว่า 5 คนได้ สิ่งเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมของภาคประชาสังคม และนักเคลื่อนไหว 

เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศ53 

นอกจากนี้ องค์กร Freedom House ยังได้เผยแพร่รายงาน “เสรีภาพสื่อ ค.ศ. 2015” (Freedom 

of the Press 2015) ซึ่งเป็นดัชนีที่ระบุถึงเสรีภาพในการท างานของสื่อมวลชนในประเทศต่างๆ 199 ประเทศ

ทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพสื่อ ผู้เช่ียวชาญ  

ในแต่ละภูมิภาค รายงานจากรัฐบาล รวมถึงข้อมูลจากสื่อมวลชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และอาศัย

ข้อมูลจากเครือข่าย International Freedom of Expression Exchange (IFEX) จากนั้นจะท าการประเมิน

ผ่านระบบการใหค้ะแนนจาก 0 - 100 โดย 0 หมายถึง มีเสรีภาพสื่อที่ดี ส่วน 100 หมายถึง มีเสรีภาพสื่อที่ต่ า54 

โดยการใช้ค าถาม 23 ค าถาม ซึ่งรวมอยู่ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง (political environment) และ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (economic 

environment)55 เพื่อพิจารณาว่าสื่อมวลชนของแต่ละประเทศมีเสรีภาพ (0 - 30 คะแนน) มีเสรีภาพบางส่วน 

(31 - 60 คะแนน) หรือไม่มีเสรีภาพ (61 - 100 คะแนน) โดยการศึกษามีช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 

                                                             
51  https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/methodology 
52  https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf 
53  Ibid. 
54  https://freedomhouse.org/report/freedom-press-2015/methodology 
55  https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf, p.28. 
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3-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

31 ธันวาคม ค.ศ. 2014  ทั้งนี้ กระบวนการวิจัยและให้คะแนนจะกระท าโดยนักวิเคราะห์มากกว่า 90 คน  

ทั้งจากที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่วิจัยที่ส านักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา56 

จากการจัดอันดับเสรีภาพสื่อ ประจ าปี ค.ศ. 2015 นั้น ประเทศไทยได้คะแนนอยู่ที่ 75 ซึ่งอยู่ในช่วง

คะแนนของประเทศที่สื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพ เมื่อพิจารณาในระดับโลก ประเทศไทยมีเสรีภาพสื่อเป็นอันดับที่ 

166 จากทั้งหมด 199 ประเทศทั่วโลก ส่วนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไทยมีเสรีภาพสื่ออยู่ในอันดับที่ 34 

จากจ านวนทั้งหมด 40 ประเทศในภูมิภาค57 รายงานเสรีภาพโลกและเสรีภาพสื่อประจ าปี ค.ศ. 2015 เป็น

ดัชนีช้ีวัดที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปและสภาพการณ์ของปัญหาอุปสรรคด้านการเคารพสิทธิข้ันพื้นฐาน 

(fundamental rights) ของประชาชนภายในประเทศได้ ซึ่งสิทธิข้ันพื้นฐานนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยส าหรับ 

การจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

3.1.7 การจัดท าดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators: WGI) 

โดยธนาคารโลก 

ธนาคารโลก (World Bank) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  

โดยประเทศมหาอ านาจในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ท าการฟื้นฟู

ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมุ่งเน้นการลงทนุเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต และเร่งรัดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ58 ต่อมาได้ขยายขอบเขตของการบริการออกไปเป็นการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาและ

เพิ่มผลผลิตในประเทศที่ก าลังพัฒนา เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศสมาชิก  

ตามลักษณะกิจการที่จะลงทุนและตามความจ าเป็น  นอกจากนั้น ยังช่วยเหลือสมาชิกด้วยการให้บริการด้าน

ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนและบริหารการเงิน มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน 

ดี.ซ.ี สหรัฐอเมรกิา59 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ มีนายจิม ยอง คิม (Jim Yong Kim) เป็นประธาน

คนปัจจุบัน ในด้านการด าเนินงาน ธนาคารโลกได้รับเงินทุนจากการจ าหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินส าคัญ

ของโลก ค่าบ ารุงจากประเทศสมาชิก และเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิก ทั้งยังท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน 

เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP) เป็นต้น60 

                                                             
56  https://freedomhouse.org/report/freedom-press-2015/methodology 
57  https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf, pp.23 - 24. 
58  http://www.worldbank.org/en/about/history 
59  http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do 
60  http://www.worldbank.org/en/about/leadership 
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ธนาคารโลกได้จัดท า “ดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลโลก” (Worldwide Governance Indicator หรือ 

WGI) ซึ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของภาครัฐของประเทศต่างๆ จ านวน 213 ประเทศ  

โดยการท าดัชนีช้ีวัดโดยใช้ปัจจัยต่างๆ 6 ประการ61 ได้แก่  

1) การมีสิทธิมีเสียงของประชาชนและความรับผิดชอบ (voice and accountability) เกี่ยวข้องกับ

การที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดต้ังรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมีเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนในการชุมนุมและสมาคม 

2) ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (political stability and absence 

of violence) เป็นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม  

โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรง 

ทางการเมืองและการก่อการร้าย เป็นต้น 

3) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (government effectiveness) เป็นการให้ความส าคัญในเรื่องของ

คุณภาพการให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนความเป็น

อิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมไปถึงคุณภาพในการก าหนดนโยบายและการน า

นโยบายไปปฏิบัติ และความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว 

4) คุณภาพของกฎระเบียบ  (regulatory quality) เป็นเรื่องขีดความสามารถของรัฐบาล 

ในการก าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมทั้งการบังคับใช้นโยบายและมาตรการ

ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 

5) นิติธรรม/นิติรัฐ (rule of law) เกี่ยวข้องกับระดับของการที่บุคคลของฝ่ายต่างๆ มีความมั่นใจ

และยอมรับปฏิบัติตามกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้

ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา การต ารวจ และการอ านวยความยุติธรรม รวมทั้งโอกาสความเป็นไป

ได้ที่จะเกิดอาชญากรรมหรือความรุนแรง และ  

6) การควบคุมคอร์รัปชัน (control of corruption) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อ านาจรฐัเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของการทุจรติประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรอืขนานใหญ่ ตลอดจนการเข้า

ครอบครองรัฐโดยชนช้ันน าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 

การจัดท าดัชนี WGI ใช้วิธีเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ในรูปของเอกสาร บทความ รายงานการวิจัย และ 

สถิติต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ให้บริการข้อมูลทางการค้า/ธุรกิจ และองค์กร

                                                             
61  http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf, p.3. 
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พหุภาคีที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือในระดับสากล62 ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ

จากสถาบันอื่น ได้แก่ Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom House, 

Heritage Foundation, Political Economic Risk Consultancy Corruption in Asia, Political Risk 

Services International Country Risk Guide Transparency International แ ล ะ  World Economic 

Forum รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จาก African Development Bank, Afrobarometer, Asian Development 

Bank, Business Enterprise Environment Survey, Cingranelli-Richards, European Bank for 

Reconstruction and Development, Gallup World Poll, Global Insight Global Risk Service, 

Global Integrity, IFAD, Institutional Profiles Database, IREEP, Latinobarometro, International 

Research and Exchanges Board Media Sustainability, International Budget Project และ World Bank 

ส าหรับการประเมินผล WGI นั้น ธนาคารโลกได้ใช้เครื่องมือทางสถิติอย่าง UCM (Unobserved 

Components Model) เข้ามาช่วยในการจัดล าดับช่วงคะแนน จากนั้นจึงท าการจัดล าดับคะแนนต้ังแต่ -2.5 

หมายถึง การมีระดับธรรมาภิบาลระดับต่ า ถึง 2.5 ซึ่งหมายถึงการมีระดับธรรมาภิบาลสูง63 

ส าหรับประเทศไทย จากการประเมินดัชนี WGI ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยได้คะแนนสูงข้ึนเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของปัจจัยทางด้านความมีเสรีภาพทางการเมือง

และการปราศจากความรุนแรง ประสิทธิผลของรัฐบาล และคุณภาพของมาตรการควบคุม กล่าวคือ ปัจจัย

ทางด้านความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงของประเทศไทยได้คะแนน -0.91 ปัจจัย

ทางด้านประสิทธิผลของรัฐบาลได้คะแนน 0.34 และปัจจัยทางด้านคุณภาพของมาตรการควบคุมได้คะแนน 

0.27 ตามล าดับ  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปัจจัยที่ เหลืออย่างการมีสิทธิมี เสียงของประชาชนและ 

ความรับผิดชอบ นิติธรรม และการควบคุมคอร์รัปชันกลับได้คะแนนต่ าลงกว่าเดิม โดยปัจจัยด้านการมีสิทธิมี

เสียงของประชาชนและความรับผิดชอบประเทศไทยได้ -0.85 คะแนน ปัจจัยด้านนิติธรรมได้ -0.15 คะแนน 

และ ปัจจัยด้านการควบคุมคอร์รัปชันได้ -0.41 คะแนน64  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าเมื่อมองโดยรวมแล้ว ประเทศ

ไทยยังมีระดับของธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งการมีระดับของธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างต่ านั้น ได้สะท้อนถึง

ผลลัพธ์ในการช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐไปในตัวด้วย 

                                                             
62  http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf, p.28. 
63  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
64  Ibid. 
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3.1.8 การจัดท าดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity Index) โดยสถาบัน Legatum 

สถาบัน Legatum เป็นองค์กรการกุศลทางการศึกษาที่มุ่งเน้นสง่เสริมความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) 

ผ่านการด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือฟื้นฟูระบบทุนนิยมและประชาธิปไตย ถูกก่อตั้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 2007 ปัจจุบันมีนายอลนั แม็คคอมิกส์ (Alan McCormick) เป็นประธาน65 โดยมีส านักงานตั้งอยู่

ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์66 

ในด้านการด าเนินงานนั้นสถาบัน Legatum ได้รับทุนสนับสนุนจาก Legatum Limited ซึ่งเป็น

บริษัทแม่ในช่ือเดียวกัน โดยพุ่งเป้าหมายไปที่การลงทุนทางการศึกษาวิจัยใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนา 

(Development) 2) ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และ 3) ด้านนวัตกรรมทางนโยบาย 

(Policy Innovation) ซึ่งการจัดท าดัชนี ช้ีวัดความเจริญรุ่งเรืองนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนศึกษาวิจัย 

ในด้านที่ 3 นั่นเอง67 

จากจุดมุ่งหมายและการด าเนินดังกล่าว สถาบัน Legatum ได้จัดท าดัชนีความเจริญรุง่เรอืง (Legatum 

Prosperity Index: LPI) ข้ึนเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช้ีวัดความเจริญรุ่งเรืองของ 142 ประเทศ

ทั่วโลก  ทั้งนี้ การพิจารณาช้ีวัดความเจริญรุ่งเรืองในประเทศใดๆ นั้น จะวางอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยทางด้าน

ความมั่งค่ังทางวัตถุ (Material Wealth) และความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ของผู้คนในแต่ละ

ประเทศเป็นหลัก โดยทั้ง 2 ปัจจัยน้ีจะมีตัวช้ีวัดย่อยซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ 

1) สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economy)  

2) ความเป็นผู้ประกอบการและโอกาส (Entrepreneurship and Opportunity)  

3) ธรรมาภิบาล (Governance)  

4) การศึกษา (Education)  

5) สุขภาวะ (Health)  

6) ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security)  

7) เสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Freedom)  

8) ต้นทุนทางสังคม (Social Capital)68  

                                                             
65 http://li.com/about/board-of-trustees 
66 http://li.com/about/about-the-legatum-institute 
67 https://en.wikipedia.org/wiki/Legatum 
68 http://www.prosperity.com/#!/methodology 
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การท าดัชนี LPI ได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ ในรูปของเอกสาร บทความ รายงานการวิจัย และ

สถิติต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ให้บริการข้อมูลทางการค้า/ธุรกิจ และ

องค์กรพหุภาคีที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือในระดับสากล ทั้งจากข้อมูลจากสถาบันอื่นๆ ที่จัดท า

ดัชนี นิติรัฐ/นิติธรรม ได้แก่ Freedom House และ World Bank Governance Indicators รวมถึงข้อมูล

จากองค์อรอื่นๆ ได้แก่ Amnesty International, Cingranelli-Richards, Fragile States Index, Gallup 

World Poll, International Telecommunication Union, MEPV Center for Systemic Peace, World 

Development Indicators และ World Health Organization (WHO) 

ส าหรับการประเมินผลนั้นทาง Legatum ได้ใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เข้ามาช่วย 

ในการจัดล าดับช่วงคะแนน69 จากนั้นจึงท าการจัดล าดับคะแนนตั้งแต่  0 – 1 โดย 0 หมายถึง ไม่มี 

ความเจริญรุ่งเรือง และ 1 หมายถึง มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับสูงสุด70  

เมื่อได้ล าดับช่วงคะแนนแล้ว Legatum จะท าการรายงานผลการวิจัยดังกล่าว ด้วยการน าเอาช่วง

คะแนนที่วิเคราะห์ได้นั้นมาแสดงผลในรูปของการจัดอันดับอีกทีหนึ่ง โดยประเทศที่อยู่ในอันดับ 1 - 30  

(กลุ่มประเทศสีเขียว) คือ กลุ่มประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับสูง (High) ประเทศที่อยู่ในอันดับ 31 - 71 

(กลุ่มประเทศสีเหลือง) คือ กลุ่มประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (Upper 

Middle) ประเทศที่อยู่ในอันดับ 72 - 112 (กลุ่มประเทศสีส้ม) คือ กลุ่มประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน

ระดับปานกลางค่อนข้างต่ า (Lower Middle) และ ประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 113 - 142 (กลุ่มประเทศสีแดง) 

คือ กลุ่มประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับต่ า (Low)71 

ส าหรับประเทศไทย จากการประเมินดัชนี LPI ประจ าปี ค.ศ. 2015 นั้นพบว่า ในภาพรวมประเทศ

ไทยอยู่ในอันดับที่ 48 จากทั้งหมด 142 ประเทศ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีเหลือง ซึ่งผลการจัดอันดับในปีนี้

ถือว่าขยับข้ึนมา 3 อันดับจากปี ค.ศ. 2014 ที่ไทยเคยอยูใ่นอันดับที่ 51  นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับ

ที่ดีในด้านสภาวะทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมติดอันดับ 15 ทั้งสองประเภท ทางด้านเสรีภาพส่วนบุคคล 

มีการขยับข้ึนเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2014 และท้ายสุดตัวช้ีวัดอย่างธรรมาภิบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวช้ีวัด 

                                                             
69 http://media.prosperity.com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf, p.39.  
70 ดูรายละเอียดของช่วงคะแนนและการแสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติได้ท่ี 

http://media.prosperity.com/2015/xls/2015_Variables.xlsx 
71 http://media.prosperity.com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf, p.11. 
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ที่มีนัยส าคัญต่อการประเมินหลักนิติธรรม (Rule of Law) นั้น ประเทศไทยได้อันดับที่ 56 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง72 

3.1.9 การจัดท าดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) โดยมูลนิธิ Bertelsmann 

มูลนิธิ Bertelsmann (BF) เป็นสถาบันวิจัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไรสัญชาติเยอรมัน มีเป้าหมาย

เพื่อการส่งเสริมงานด้านการวิจัย สนับสนุนเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสังคม เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ 

และกระตุ้นให้สังคมได้เกิดการอภิปรายในประเด็นส าคัญต่างๆ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2008 มีส านักงานใหญ่อยู่ที่

เมือง Gütersloh ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันมูลนิธิ Bertelsmann มีสาขาอยู่ทั้งในกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 

ประเทศเบลเยียม เมืองบาเซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) 

สหรัฐอเมริกา73 

ส าหรับการด าเนินงานน้ัน มูลนิธิ Bertelsmann มีการสร้างและพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยของตนเอง

อยู่เสมอ (เน้นไปที่ประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศ ผลกระทบของนโยบายทางการเงินและสังคม รวมไปถึง

กลยุทธ์และการจดัการทางการเมือง) โดยท าหน้าที่เสมือนศูนย์ความเป็นเลศิแห่งยุโรป (Center for European 

Excellence)74  อนึ่ง ในด้านทุนสนับสนุนนั้น มูลนิธิ Bertelsmann ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเงินปันผล 

(Dividends) จากการถือหุ้นในบริษัทสื่อสารมวลชนรายใหญ่ Bertelsmann SE & Co. เป็นหลัก75 

ในด้านการจดัท าดัชนีช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับหลกันิติธรรม/นิติรัฐนั้น BF ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลง 

หรือ Bertelsmann Foundation Transformation Index (BTI) ข้ึนเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี เพื่อวิเคราะห์และ

ประเมินความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดของประเทศก าลัง

พัฒนาจ านวน 129 ประเทศทั่วโลก ผ่านตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ  

1) ตัวช้ีวัดด้านสถานะ (The Status Index) ซึ่งจะเป็นการประเมินผลการปฏิรูปทางการเมืองและ

เศรษฐกิจของรัฐ (การประเมินเรื่องหลักนิติธรรมก็รวมอยู่ในดัชนีน้ีด้วย)  

2) ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (The Management Index) ซึ่งจะประเมินความสามารถและภาวะผู้น า

ในการที่จะน าพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและการมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด76 

                                                             
72 http://www.prosperity.com/#!/country/THA 
73 http://www.bfna.org/page/who-we-are 
74 Ibid., 
75 https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/ 

Infomaterialien/IN_Annual_Report_2014_06_2015.pdf, p.5. 
76 http://www.bti-project.org/uploads/tx_itao_download/Methodology_02.pdf, pp.122–124. 
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การท าดัชนีช้ีวัดการเปลี่ยนแปลง (BTI) ได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิด้วยการออกแบบสอบถาม 

(Qualitative Expert Survey) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบรรดาผู้ เช่ียวชาญ ที่มาจากมหาวิทยาลัยช้ันน า 

สถาบันวิจัยที่น่าเช่ือถือ และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ทั่วโลก รวมเป็นจ านวนทั้ งสิ้น 246 คน  

ซึ่งการประเมินผลและการให้คะแนนในแต่ละประเทศ จะใช้ผู้เช่ียวชาญทั้งจากภายในประเทศนั้นๆ และ

ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ77  ทั้งนี้ เพื่อลดอคติและความล าเอียงในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจะน า

ค าตอบที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและจัดล าดับเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 – 10 โดย 1 หมายถึง มีสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่

ในระดับแย่ที่สุด และ 10 หมายถึง มีสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับดีที่สุด เมื่อได้คะแนนออกมาแล้ว

ท้ายสุดคณะกรรมการบริหารของ BTI จะท าการประเมินและตรวจสอบในข้ันสุดท้าย ก่อนที่จะน าดัชนีออก

เผยแพร่ต่อไป78 

ส าหรับประเทศไทย จากการประเมินดัชนี BTI ประจ าปี ค.ศ. 2014 นั้นพบว่า ในตัวช้ีวัดด้านสถานะ

ได้คะแนน 5.7 (คิดเป็นล าดับที่  61 จากประเทศก าลังพัฒนา 129 ประเทศทั่วโลก ) และในตัวช้ีวัด 

ด้านการจัดการได้คะแนน 4.5 (คิดเป็นล าดับที่ 83 จากประเทศก าลังพัฒนา 129 ประเทศทั่วโลก) ซึ่งโดยรวม

แล้วคะแนนในทั้ง 2 ตัวช้ีวัดถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในประเด็นหลักนิติธรรม

โดยเฉพาะปรากฏว่า ในแต่ค าถามที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 - 5 คะแนน

เท่านั้น ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า79 

3.1.10 การจัดท าดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันโลก (World Competitiveness 

Yearbook: WCY) โดยสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการจัดการ 

(International Institute for Management Development: IMD) 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการ หรือ IMD เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชน

ทางด้านธุรกิจและการจัดการที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้น า 

ทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคล ทีมงาน หรือองค์กรให้ประสบความส าเร็จในระดับโลก โดยผ่านการฝึกฝน อบรม 

และพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านการจัดการ การบริหาร การตัดสินใจ และภาวะผู้น า มีที่ตั้งอยู่ในเมือง 

                                                             
77 ดูรายนามของบรรดาผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินประเทศไทยได้ท่ี  

http://www.bti-project.org/reports/book-bti-report/, p.137. 
78 Ibid., pp.128–129. 
79 http://www.bti-project.org/reports/country-reports/aso/tha/index.nc#chap3 
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Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกก่อตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 199080 และมีนายโดมินิก เทอพิน (Dominique 

Turpin) เป็นประธานคนปัจจุบัน81 

ในด้านการด าเนินงานนั้น IMD ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่มุ่งเน้นน าเสนอโปรแกรมหรือหลักสูตร 

ทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญไปกับการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรม  

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกด้วย  ทั้งนี้ ในด้านเงินทุนของ IMD โดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากค่าสมัครเรียนของ

นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร/โครงการ รวมไปถึงรายได้จากการท างานวิจัยให้หน่วยงานต่างๆ เป็นส าคัญ82 

ในด้านการจัดท าดัชนีช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น IMD ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดขีดความสามารถ

ในการแข่งขันโลก (WCY) ข้ึนเป็นประจ าทุกปี เพื่อวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

61 ประเทศเศรษฐกิจ ผ่านตัวช้ีวัดมากกว่า 342 ตัวช้ีวัดภายใต้ 4 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)  

2) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)  

3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)  

4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)83 

โดยตัวช้ีวัด 2 ใน 3 เป็นข้อมูลทุติยภูมิเชิงสถิติที่ทาง IMD ได้มาจากองค์กรนานาชาติ อาทิ IMF, 

World Bank, OECD, ILO และ UIS ข้อมูลจากประเทศสมาชิก ข้อมูลจากองค์กรเอกชน เช่น Pricewaterhouse 

Coopers, Standard & Poor's Financial Services LLC, Thomson Reuters และอีก 1 ใน 3 ของตัวช้ีวัด

นั้นเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบส ารวจความคิดเห็นของบรรดาผู้บริหารภาคธุรกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบัน และความคาดหวังที่มีต่อเงื่อนไขทางการแข่งขันของ

ภาคเศรษฐกิจ/ธุรกิจในอนาคต โดยในปี ค.ศ. 2015 มีนักธุรกิจตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 6,234 คน จาก 

61 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับบนและระดับกลางจากภาคธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงเจ้าของกิจการ

ภายในประเทศและเจ้าของกิจการที่เป็นคนต่างชาติ จากนั้นผลการประเมินที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์เชิงสถิติ

ด้วยวิธีการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการจัดล าดับคะแนนตั้งแต่ 0 – 100  

                                                             
80 http://www.imd.org/about/discover-IMD/core_activities.cfm 
81 http://www.imd.org/about/foundationboard/index.cfm?user_response_subject=&memberName=32 
82 http://www.imd.org/about/discover-IMD/core_activities.cfm 
83 http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1421-file.pdf 
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โดย 0 หมายถึง ขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ า ในทางกลับกัน 100 หมายถึง ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันอยู่ในระดับสูง84 

ส าหรับประเทศไทย จากการประเมินดัชนี  WCY ประจ าปี ค.ศ. 2015 นั้นพบว่า ในภาพรวมได้

คะแนนอยู่ที่  69.786 หรือคิดเป็นล าดับที่  30 จาก 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับว่าอันดับนั้นตกลงจาก  

ผลการส ารวจเมื่อปี ค.ศ. 2014 ที่ประเทศไทยได้ล าดับที่ 29  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยแล้ว

ปรากฏว่า ปัจจัยด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจลดลง 1 อันดับ ในขณะที่ด้านอื่นมีอันดับที่ดีข้ึน85 

จากการส ารวจการจัดท าดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐโดยหน่วยงานต่างประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ในข้างต้นนั้น คณะผู้วิจัยยังพบว่า ในบางหน่วยงานที่ถึงแม้จะมีการจัดท าดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือ

ดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มิได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในวงกว้าง หรือเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน/

ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานเหล่านี้มักจะเป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งแสวงหาผลก าไรจาก 

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ การบริหาร ตลอดจนให้บริการ การวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงต่างๆ ในการด าเนินกิจการหรือประกอบธุรกิจ อาทิเช่น  

1. Maplecroft (จัดท าดัชนี Rule of Law: 2012)86 

2. The PRS Group (จัดท าดัชนี Political Risk Services International Country Risk Guide 

2014)87 

3. Political and Economic Risk Consultancy, Ltd หรือ PERC (จัดท าดัชนี  Political and 

Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2014)88 

4. IHS Inc. (จัดท าดัชนี Global Insight Country Risk Ratings 2014)89 

5. The Economist Intelligence Unit (จั ดท าดัชนี  Economist Intelligence Unit Country 

Risk Ratings 2014)90 

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 5 ในข้างต้นได้มีการจ ากัดการเข้าถึงดัชนีด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น สงวนไว้เป็น 

การเฉพาะส าหรับสมาชิกภายใน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการต่อการเข้าถึงข้อมูลฉบับสมบูรณ์  

                                                             
84 http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/methodology.pdf 
85 http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1421-file.pdf 
86 https://maplecroft.com/about/news/rule_of_law_index.html 
87 http://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg 
88 http://www.asiarisk.com/subscribe/aiindex.html 
89 https://www.ihs.com/products/country-risk-analyst.html 
90 https://www.eiu.com/handlers/PublicDownload.ashx?mode=m&fi=risk-section/country-risk-service.pdf 
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(ในอัตราที่สูง) หรือการที่จะต้องได้รับการยินยอม/อนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้บริหาร เป็นต้น) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกรณีของหน่วยงานล าดับที่ 1 - 4 ในส่วนหน่วยงานล าดับที่ 5 นั้น จะเปิดเผยเฉพาะบทสรุปแบบย่อ

เท่านั้น 

นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคบางประการที่มาจากการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน 

ที่เป็นผู้จัดท าดัชนี เช่น ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุของการที่ไม่มี

ผู้ตอบรับกลับ หรือหน้าเว็บลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลเกิดช ารุด รวมไปถึงบางหน่วยงานอยู่ 

ในระหว่างการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตนเอง เป็นต้น   ดังนั้น  

จากข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคบางประการดังที่ได้กล่าวไปจึงท าให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถส ารวจและศึกษา

รายละเอียดทั้งทางด้านเนื้อหา ข้ันตอน ระเบียบวิธีวิจัยของดัชนี ตลอดจนการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ดัชนี

ของหน่วยงานทั้ง 5 กับประเทศไทยได้ 

3.2 การท าดัชนีชี้วัดด้านหลกันติิธรรม/นติิรัฐโดยหน่วยงานในประเทศ 

จากการส ารวจดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่จัดท าโดยองค์กรในประเทศไทย พบว่ายังมีอยู่

ค่อนข้างน้อย ส่วนมากจะเป็นดัชนีที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งดัชนีเหล่าน้ีมักเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมาย

การด าเนินงานของหน่วยงาน  นอกจากนี้ จากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบว่า 

ดัชนีที่จัดท าโดยองค์กรเอกชนที่ไม่ใช่ภาครัฐ มีเพียง “ดัชนีคอร์รัปชัน” (Corruption Situation Index: CSI) 

จัดท าโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ “ดัชนีความเป็นธรรมทางสังคม” ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอดัชนีหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่จัดท าโดยหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศไทย จ านวน 

4 ดัชนี ดังต่อไปนี้ 
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3.2.1 มาตรฐานและดชันีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค

ในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนโดยรวม91 

ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้น าเสนอผลการศึกษาของ “โครงการการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานและดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์” ที่ได้รับมอบหมายจาก พม. ซึ่งมีข้อเสนอแนะ 

ในการจัดท า “มาตรฐานและดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์” ที่มีองค์ประกอบทั้งหมด 11 ด้าน92 ได้แก่  

(1) สุขภาพ (2) อาหาร (3) การศึกษา (4) ศาสนาและความเช่ือ (5) ที่อยู่อาศัย (6) สิ่งแวดล้อม (7) ส่วนบุคคล 

(8) ชุมชน (9) ครอบครัว (10) เศรษฐกิจ และ (11) การเมือง ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะมีดัชนีช้ีวัดต่างกัน 

โดยมีทั้งหมดรวม 70 ดัชนีช้ีวัด โดยด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ คือ ด้านส่วนบุคคลและ 

ด้านการเมือง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ความมั่นคงของมนุษย์ด้านส่วนบุคคล หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยจากความรุนแรงและภัยคุกคาม

ทางกายภาพ เช่น การประทุษร้าย อาชญากรรม มีทั้งหมด 11 ดัชนีช้ีวัด ซึ่งทั้งหมดล้วนแตเ่ป็นอัตราอาชญากรรม

ประเภทต่างๆ เช่น อัตราผู้ที่ถูกฆาตกรรม อัตราผู้ถูกข่มขืน อัตราผู้ถูกประทุษร้ายข้ันรุนแรง อัตราผู้เสียชีวิต

หรือสูญหายจากการกระท าของรัฐ (เจ้าหน้าที่) เป็นต้น 

ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการเมือง หมายถึง การที่บุคคลสามารถด าเนินชีวิตในสังคมโดยมีสิทธิ 

โอกาส และศักดิ์ศรีในการเข้าถึงอ านาจ การตัดสินใจ และการรับประโยชน์สาธารณะ โดยปราศจาก  

การคุกคาม ครอบง า จากผู้มีอ านาจและอิทธิพล ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัด 5 ปัจจัย รวมทั้งอัตราผู้เสียชีวิตจาก

การปราบจลาจล และจ านวนเงินต่อหัวประชากรที่สูญเสียเนื่องจากคอร์รัปชัน เป็นต้น 

องค์ประกอบทั้งสองด้านภายใต้มาตรฐานและดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์ที่ เกี่ยวข้องกับ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานของ พม. ได้แก่  การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์  

ซึ่งหมายความรวมถึง อัตราผู้ เสียชีวิตหรือสูญหายจากการกระท าของรัฐ (เจ้าหน้าที่ ) ไม่เกิน 2 ราย  

ต่อประชากรหนึ่งล้านคน โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

                                                             
91 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “ประวัติกระทรวง,”  

http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=4 (สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558). 
92  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, “โครงการการศึกษาและพัฒนามาตรฐานและดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์,” 

http://www.sheltercentre.org/sites/default/files/report_human_security.pdf (สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558). 
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และจ านวนเงินต่อหัวประชากรที่สูญเสียเนื่องจากคอร์รัปชัน ไม่ให้เกินคนละ 1,000 บาท โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ

ที่ได้จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่า พม. มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละปี 

ซึ่งน่าจะสืบเนื่องจากการออกแบบยุทธศาสตร์หรือแผนงานในปีดังกล่าว ที่ต้องมีดัชนีช้ีวัดในการด าเนินงาน 

มารองรับ เช่น ในปี พ.ศ. 2550 มาตรฐานและดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์มีองค์ประกอบลดลงเหลือแค่  

10 ด้าน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานท าและรายได้ ความมั่นคงส่วนบุคคล 

ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม สังคม-วัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรม และการเมือง/ธรรมาภิบาล และ

มีการแบ่งดัชนีช้ีวัดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับพื้นที่93 เป็นต้น 

3.2.2 ดัชนีชี้วัดด้านสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่ รู้จักในนาม 

“สภาพัฒน์” เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักนายกรฐัมนตร ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มีหน้าที่หลัก คือ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็น

กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง ระยะเวลา 5 ปี 

เช่นเดียวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สศช. จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านสังคม  

เพื่อสะท้อนสภาวะสังคมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ โดยข้อมูลล่าสุดเป็นดัชนีช้ีวัดตามเป้าหมายของแผนฯ ฉบับที่ 11 โดยมีการจัดท า

ข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ดัชนีช้ีวัดด้านสังคมของ สศช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ได้แก่ ความมั่นคงทางสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบด้านความสงบสุขในสังคม94 โดยมีดัชนีช้ีวัดเป็นจ านวนและ 

ร้อยละของคดีอาชญากรรมต่างๆ เช่น คดีประทุษร้าย คดียาเสพติด เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลที่เก็บโดยส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติเช่นเดียวกับดัชนีช้ีวัดของ พม. 

3.2.3 ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันโดยมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 248395 ปัจจุบัน 

มีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เป็นอธิการบดี96 โดยในทุกๆ ป ีสถาบันการศึกษาแห่งนี้จะจัดท า

                                                             
93  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “พม. เผยคนกรุงฯ มีค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี’ 50 เฉลี่ย

ต่ าสุด,” http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=4952 (สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558). 
94  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), “ความมั่นคง,” 

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=8 (สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2558). 
95  http://www.utcc.ac.th/index.php/aboutUs/index 
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ดัชนคีอร์รัปชันข้ึนปลีะ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและมถุินายน เพื่อส ารวจและประมวลผลทางสถิติเกี่ยวกับระดับ

ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทัศนคติ และจิตส านึกของคนในสังคม ตลอดจนประสิทธิภาพ 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ97 

 เพื่อสะท้อนทัศนคติความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันไทยจากภาคส่วนต่างๆ 

 เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไทย 

 เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันไทย  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช้วิธีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมุ่งส ารวจ

ไปที่ 3 ประเด็นหลัก98 ดังต่อไปนี ้

 ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ทัศนคติและจิตส านึกของคนในสังคมต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และ  

 ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

ด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และด้านการปลูกจิตส านึกของประชาชน 

ในการส ารวจดัชนคีอร์รัปชันในประเทศไทย ครั้งที่ 2 (เดือนมิถุนายน) ปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลยั

หอการค้าไทยนั้น ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,400 ราย อันประกอบไปด้วย ประชาชนทั่วไปร้อยละ 50.9 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนร้อยละ 24 และข้าราชการภาครัฐร้อยละ 25.1 จากทั่วประ เทศ99 ผลการส ารวจ 

พบว่า ดัชนีคอร์รัปชันไทย (CSI) ได้ค่าเฉลี่ยที่ 55 ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยมีความรุนแรงของปัญหาการ

คอร์รัปชันอยู่ในระดับปานกลาง (ค่า 0 คือ มีความรุนแรงมากที่สุด 1 - 20 คือ รุนแรงมาก 21 - 40 คือ รุนแรง 

41 - 60 คือ ปานกลาง 61 - 80 คือ รุนแรงน้อย 81 - 99 คือ รุนแรงน้อยที่สุด และ 100 คือ ไม่มีการคอร์รัปชันเลย) 

3.2.4 ดัชนีความเป็นธรรมทางสังคมโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรมทางสังคมเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

สนับสนุนการวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ 

เป็นหัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ พัฒนาดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรมทางสังคม  เพื่อน าไปสู่ 

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

                                                                                                                                                                                             
96  http://www.utcc.ac.th/index.php/aboutUs/UTCCBoard 
97  http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/03/Dr-Saowanee-corruption-seminar-10March2014.pdf 
98  http://cebf.utcc.ac.th/upload/index_file/file_th_182d17y2015.pdf 
99  http://cebf.utcc.ac.th/upload/index_file/file_th_182d17y2015.pdf 
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ดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรมทางสังคม แบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติการยอมรับและความเสมอภาคทาง

สังคม วัฒนธรรม มิติการมีส่วนร่วมและสิทธิทางการเมือง มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร และมิติหลัก

กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยมี

ดัชนีช้ีวัด เช่น การได้รับความคุ้มครองจากการใช้กฎหมาย ความเป็นอิสระของศาล และประสิทธิภาพของ

กระบวนการสืบสวน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ดัชนีความเป็นธรรมทางสังคมยังอยู่ในระหว่างการจัดท า ณ เดือนตุลาคม 2558 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างยังจ ากัดอยู่ที่กรุงเทพฯ และปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่น าร่อง 

โดยสรุป จากการศึกษาดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทั้งที่จัดท าโดย

หน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ โดยเลือกศึกษาเฉพาะดัชนีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของดัชนี RoLI  

ที่จัดท าโดย WJP เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของนิยามค าว่า Rule of Law ในประเทศไทยแล้ว คณะผู้วิจัย

มีข้อสรุป 3 ประการ ดังนี้ 

(1) รูปแบบขององค์กร จากการศึกษาพบว่า องค์กรในต่างประเทศที่จัดท าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐส่วนมากมีสถานะเป็นองค์กรอิสระ เช่น WJP, HF, TI และ Freedom House เป็นต้น 

โดยรับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นหลัก มีเพียง MCC ที่ได้รับการสนับสนุน 

ด้านเงินทุนจากรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล  

ความเป็นอิสระขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอิสระจากรัฐบาล ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดท า

ดัชนีด้านนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล ความเป็นอิสระของ

องค์กรจึงสะท้อนความน่าเช่ือถือของดัชนีด้วย 

นอกจากนี้ ส านักงานใหญ่ขององค์กรที่จัดท าดัชนีส่วนมากจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็น

ประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่เคารพและส่งเสริมประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เช่น สหรัฐอเมริกา 

สวิสเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เป็นต้น ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรเหล่าน้ีได้รับการอ านวย

ความสะดวกและไม่ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ 

ในส่วนขององค์กรในประเทศไทยที่มีการจัดท าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐคงยังมีจ านวน

ไม่มากนัก และในหลายโครงการเป็นการจัดท าดัชนีเพื่อประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ซึ่งนอกจากจะมีข้อจ ากัดในแง่ความน่าเช่ือถือของดัชนี เนื่องจากเป็นดัชนีที่ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน

ที่จัดท าดัชนีเองแล้ว ยังมีความไม่ต่อเนื่องเพราะใช้ดัชนีช้ีวัดต่างออกไปในแต่ละปี จึงมีข้อจ ากัดในด้านการ

เปรียบเทียบผลของดัชนี เนื่องจากดัชนีที่จัดท าโดยองค์กรในประเทศจะครอบคลุมเฉพาะประเทศไทย ต่างกับ

ดัชนีที่จัดท าโดยองค์กรในต่างประเทศ ที่สามารถเปรียบเทียบผลของดัชนีกับประเทศอื่นได้  ดังนั้น ผลของ
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ดัชนีที่จัดท าเพื่อประเมินสภาวะหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย จึงต้องเปรียบเทียบกับผลของปีก่อนหน้า 

ซึ่งมีเพียง Corruption Situation Index ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สามารถท าได้ 

(2) วิธีการเก็บข้อมูล จากการศึกษาพบว่า ดัชนี 6 ใน 8 ตัวที่ศึกษาทั้งหมด มาจากการรวบรวมและ

สังเคราะห์ดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหลายตัวเป็นการอ้างอิงดัชนีอื่น ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม / นิติรัฐ โดยหัวลูกศรช้ีไปยังดัชนีที่มีการใช้ดัชนีตัวอื่นประกอบการจัดท า เช่น 

ดัชนีที่ TI ใช้ในการจัดท า CPI มาจากดัชนีของ IMD, BF, Freedom House และ WJP เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตารางที่ 3.1 ยังแสดงให้เห็นว่ามีดัชนีเพียง 3 ตัว ได้แก่ ของ FH, WEF และ IMD ที่มี 

การใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิประกอบการท าดัชนี โดยการเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิมักใช้แบบสอบถามเป็นหลัก 

ในการเก็บแบบสอบถามในประเทศไทยพบว่า มีการว่าจ้างหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนในประเทศ  

ให้ด าเนินการแทน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นทั้งประชาชนทั่วไปและผู้เช่ียวชาญ ขนาดกลุ่มตัวอย่างมักอยู่ที่

ประมาณ 1,000 คน ซึ่งอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศได้  นอกจากนี้ การคัดเลือก 

กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่หรือไม่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด  ซึ่งน่าจะมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐแตกต่างกัน 

รูปที่ 3-1:  แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศทีจ่ัดท าดัชนีชี้วัดด้านนติิธรรม/นิติรัฐ 
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4. WEF 

6. FH 
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5. TI 

1. WJP 

10. IMD 
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(3) ผลการวัดดัชนีของประเทศไทย ดัชนีที่ศึกษามีผลคะแนนหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย  

ไปในทางเดียวกัน คือ อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก ซึ่งในแง่หนึ่งอาจเป็น 

ผลจากการที่ดัชนีหลายตัวมาจากการรวบรวมและสังเคราะห์ผลคะแนนของดัชนีตัวอื่น ดังที่น าเสนอไว้ใน

บทสรุปข้อที่ (2) ข้างต้น ท าให้ผลการวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ซึ่งอาจ

ท าให้ดัชนีที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสะท้อนผลไปในทางเดียวกันด้วย เนื่องจากการเก็บ

แบบสอบถามส่วนหนึ่งเป็นการวัด “ความรับรู้” (Perception) ของประชากรต่อสภาวะที่ เป็นค าถาม 

ในแบบสอบถาม เช่น ระดับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  

จึงมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มตัวอย่างอาจมีการรับรู้สภาวะดังกล่าวจากการรายงานผลของดัชนีตัวอื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อ

ความคิดเห็น (opinion) ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

อนึ่ง ดัชนีแต่ละตัวที่น าเสนอในบทนี้ถูกจัดท าข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจึงมีการใช้ชุดข้อมูล

และการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกนั และดัชนีที่มุ่งหวังจะวัดระดับ Rule of Law ในแต่ละประเทศน้ันมีเพียง RoLI 

ของ WJP เท่านั้น การเปรียบเทียบว่าดัชนีตัวใดมีประสิทธิภาพในการวัด Rule of Law มากกว่ากัน 

จึงไม่สามารถท าได้  นอกจากนี้ ก่อนจะมีการจัดท าดัชนีในประเทศไทยควรมีการก าหนดนิยามของค าว่า Rule 

of Law ที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถวัดระดับ Rule of Law ได้อย่างแท้จริง 
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ตารางที่ 3-1: ตารางสรุปการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านนติิธรรม/นิติรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

หน่วยงาน ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภูม ิ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ สถาบันที่จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ องค์กรอื่นๆ 

1. World Justice Project 
- Rule of Law Index      

2. Millennium Challenge Corporation 
- Rule of Law Indicators    - Bertelsmann Foundation 

- Economist Intelligence Unit 
- Freedom House 
- Heritage Foundation 
- Institute for Management and 

Development 
- Political Risk Service 
- World Economic Forum 
- World Justice Project 

- African Development Bank 
- Asian Development Bank  
- Afrobarometer Survey 
- Cingranelli – Richards 
- French Government 
- Global Insight 
- Global Integrity 
- Gallup World Poll 
- International Fund for Agricultural 

Development 
- Latinobarometro Survey 
- United States State Department 
- Vanderbilt University 
- World Bank 

3. Heritage Foundation 
- Index of Economic 

Freedom 
   - Economist Intelligence Unit 

- Freedom House 
- Transparency International 

- African Development Bank  
- Asian Development Bank 
- Corruption Perceptions Office of  
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หน่วยงาน ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภูม ิ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ สถาบันที่จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ องค์กรอื่นๆ 

- World Economic Forum  the U.S. Trade Representative 
- Economic Commission for Latin 

America  
- Eurostat  
- International Monetary Fund 
- Organisation for Economic  
- Co-operation and Development (OECD) 
- U.S. Department of Commerce 
- U.S. Department of State 
- United Nations 
- World Bank 
- World Trade Organization 
- ข้อมูลจากรัฐบาล ข่าว และบทความท่ีเกี่ยวข้อง 

4. World Economic Forum 
- Global 

Competitiveness Index 
    - IMF  

- UNESCO 
- WHO 
- WEF 

5. Transparency International 
- Corruption Perceptions 

Index 
   - Bertelsmann Foundation  

- Economist Intelligence Unit  
- Freedom House  

- African Development Bank  
- World Bank 
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หน่วยงาน ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภูม ิ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ สถาบันที่จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ องค์กรอื่นๆ 

- IMD 
- World Justice Project  

6. Freedom House 
- Freedom in the World     - บทความ ข่าว บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

รายงานจากองค์กรพัฒนาเอกชน 
- Freedom of the Press     - International of Expression Exchange 

(IFEX) 
- องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพสื่อ 
- รายงานจากรัฐบาล 

7. World Bank 
- Worldwide Governance 

Indicator 
   - Bertelsmann Foundation 

- Freedom House  
- Transparency International  
- Heritage Foundation  
- World Economic Forum  
- Political Economic Risk Consultancy 

Corruption in Asia  
- Political Risk Services  
- Economist Intelligence Unit  

- African Development Bank  
- Afrobarometer  
- Asian Development Bank  
- Business Enterprise Environment  
- Cingranelli-Richards  
- Global Insight  
- European Bank for Reconstruction 

and Development  
- Global Insight 
- Global Integrity 
- Gallup World Poll  
- IFAD  
- Institutional Profiles Database 
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หน่วยงาน ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภูม ิ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ สถาบันที่จัดท าดัชนีช้ีวัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ องค์กรอื่นๆ 

     - Institute for Management and  
- International Budget Project  
- International Research and Exchanges 

Board Media Sustainability  
- IREEP  
- Latinobarometro  
- US State Department 
- Vanderbilt University  
- World Bank  
- Reporters Without Borders  
- Development 

8. Legatum Institute 
- Legatum Prosperity 

Index 
   - Freedom House 

- World Bank Governance Indicators 
- Amnesty International  
- Cingranelli-Richards 
- Gallup World Poll  
- Fragile States Index 
- International Telecommunication 

Union 
- MEPV Center for Systemic Peace 
- World Development Indicators 
- World Health Organization (WHO) 
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9. Bertelsmann Foundation 
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Foundation 
Transformation Index 

     

10. International Institute for Management Development 
- World Competitiveness 

Yearbook 
    - International Labour Organisation (ILO) 

- IMF 
- Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD)  
- UNESCO Institute for Statistics 
- World Bank  
- ข้อมูลจากประเทศสมาชิก 
- องค์กรเอกชน เช่น 

PricewaterhouseCoopers, Standard & 
Poor's Financial Services LLC, และ
Thomson Reuters 
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บทท่ี 4 

การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การน าเสนอในบทที่ 4 และบทที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อใช้วิเคราะห์ประเมินเปรียบเทียบกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP ในสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง ประเมินว่า 

เป้าหมายหลักและเปา้หมายย่อยรายการใดได้รับการรบัรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ และ ประเด็นทีส่อง 

ค่าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐใดของ WJP จะสามารถน ามาปรับใช้ส าหรับการรายงานสหประชาชาติของ

ประเทศไทยได้ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ว่า ตัวดัชนีช้ีวัดใดของ WJP มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อน าเสนอแนวทางว่าเป้าหมายใดสามารถน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้ 

การน าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นมา จาก MDGs สู่ SDGs การติดตามผล

การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การด าเนินงานเกี่ยวกับ MDGs ในประเทศไทย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ คณะท างานผู้เช่ียวชาญระหว่างหน่วยงานว่าด้วยตัวช้ีวัดเป้าหมาย  

การพัฒนาที่ยั่งยืน ( IAEG-SDGs) วิธีการตรวจสอบตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความส าคัญของ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อประเทศไทย ความเกี่ยวพันระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายส่งเสริมหลกันิติธรรม ตลอดจนการถอดบทเรยีนจากโครงการหลักประกันสขุภาพ

ทั่วหน้าที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นกรณีที่ประเทศไทยประสบความส าเร็จอย่างมากในการรับรองสิทธิ

ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานประการหนึ่งภายใต้หลักนิติธรรม/นิตริัฐของโครงการของ WJP 

4.1 ความเป็นมา 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งเริ่มต้นมาต้ังแต่

ปี ค.ศ. 2000 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติ จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก าหนด

วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนา

ที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 

สหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการก าหนดวาระ  

การพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี ค.ศ. 2015 เนื่องจากวาระการพัฒนาชุดใหม่นี้จะเป็นยุทธศาสตร์  
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การพัฒนาระหว่างประเทศที่ส าคัญที่สุดต่อไปอย่างน้อยในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการก าหนด

บริบทการพัฒนาและการระดมทรพัยากรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมาเพือ่รองรบัวาระการพฒันา

ดังกล่าว รวมทั้งน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของประเทศสมาชิก หน่วยงานภายใต้องค์การ

สหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษ และหน่วยงานด้านการพัฒนา 

กระบวนการเพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก1 ได้แก่

การจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ กระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาล 

และการจัดต้ัง Global Thematic Working Groups 

ขั้นตอนท่ีหนึ่ง จัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ  

ที่ เรียกว่า High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLP) 

โดยมีนายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันเป็นประธาน เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับประเทศ

ต่างๆ เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่จะมีขึ้นต่อไป รายงานฉบับดังกล่าวซึ่งใช้ช่ือว่า “A New Global Partnership: 

Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”2 จัดท าเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยมีประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีแห่งไลบีเรีย และนายกรัฐมนตรี

ของสหราชอาณาจักร เป็นประธานกรรมการร่วม คณะกรรมการได้เสนอรายงานฉบับดังกล่าวต่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ โดยเสนอให้มี “Transformative Shifts” 5 ประการ ได้แก่  

1) ต้องไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง คนทุกคนจ าเป็นจะต้องได้รับการปกป้อง และได้รับสวัสดิการและ

ความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มด้อยโอกาส (leaving no one behind) 

2) ให้ใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแกนกลาง โดยจะต้องมีการปรับโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม (putting sustainable development at the core) 

3) ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่การสร้างงานและความเจริญเติบโตที่ทั่วถึง (transforming 

economies for jobs and inclusive growth) 

4) สร้างสันติภาพและจัดตั้งสถาบันที่มีความรับผิดชอบ เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพแก่ทุกคน 

(building peace and open and effective institutions for all) 

5) เสริมสร้างหุ้นส่วนระดับโลก ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม (forging a new global partnership) 

                                                             
1 อุรวดี ศรีภิรมย์, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual study) เร่ือง ประเด็นท่ีไทยควรผลักดันในการจัดท าวาระการพัฒนาของ

สหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. 2015. 
2  United Nations, Report of the HLP of Eminent Persons on the post 2 0 1 5  Development Agenda entitled  

“ A New Global Partnership:  Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development” , 
2013 www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf 
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โดยรายงานดังกล่าวเสนอว่า แผน “Transformative shifts” ทั้ง 5 ประการนี้ เป็นสิ่งที่นานาชาติ

ควรให้ความส าคัญ และควรใช้เป็นประเด็นหลกัส าหรับการก าหนดวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ภายหลงั

ปี ค.ศ. 2015 

ขั้นตอนท่ีสอง กระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลซึ่งจดัต้ังข้ึนตามผลการประชุม Rio+20 วรรคที่ 248 

ตามข้อตัดสินใจของประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 67 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 โดยในกระบวนการ

จัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น UN ได้ด าเนินการจัดตั้ง Open Working Group on Sustainable 

Development Goals (OWG on SDGs)3 ซึ่งเป็นคณะท างานระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดท า SDGs ให้สมัชชาใหญ่

แห่งสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly: UNGA) พิจารณาในช่วงเดือนกันยายน 

2557 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 30 ที่นั่ง  ทั้งนี้ กลุ่มเอเชียและแปซิฟิกได้รับโควตา 7 ที่นั่งส าหรับสมาชิก

ของกลุ่มซึ่งมี 21 ประเทศ จึงตกลงแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 3 ประเทศใช้ระบบหมุนเวียน 

(rotation) โดยประเทศสมาชิกในแต่กลุ่มจะผลัดกันเป็นผู้แทนใน OWG โดยประเทศไทยได้อยู่กลุ่มเดียวกับ

ประเทศภูฏานและประเทศเวียดนาม และคณะท างานนี้ได้เริ่มการเจรจาเพื่อจัดท าข้อเสนอเป้าหมาย 

Sustainable Development Goals ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ภายในปี พ.ศ. 2557 

ขั้นตอนท่ีสาม จัดตั้ง Global Thematic Working Groups โดยสหประชาชาติ เพื่อติดตามและ

ขยายผลการประชุม Rio+20 โดยแบ่งคณะท างานเพื่อศึกษาทั้งสิ้นรวม 11 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความไม่เท่าเทียม 

(2) สุขภาพ (3) การศึกษา (4) การเติบโตและการจ้างงาน (5) ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (6) ธรรมาภิบาล  

(7) ความขัดแย้งและความเปราะบาง (8) พลวัตทางประชากร (9) ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ  

(10) พลังงาน และ (11) น้ า 

แต่ละคณะท างานมีประเทศสมาชิกและหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุนหลัก 

ในการศึกษาแต่ละหัวข้อ ซึ่งเสร็จสิ้นการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และต่อมาได้มีการรวบรวมจัดท า

ข้อเสนอแนะเสนอต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 

นอกจากการด าเนินการใน 3 ข้ันตอนหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกว่า High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ซึ่งถูก

จัดตั้งข้ึนเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแทนที่ Commission on Sustainable 

Development (CSD) ที่ได้ยุบเลิกไปแล้ว เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของ CSD ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                                                             
3 เ อกสาร  A/67/L.48/Revl, 15 January 2013, draft decision submitted by the President of the General Assembly, 

Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals 
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สมาชิก โดยมีการประชุมครั้งแรกซึ่งเป็นการประชุมของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสมัยวาระที่ 68  

ที่ผ่านมาอีกด้วย 

4.2 จาก MDGs สู่ SDGs 

ในปี ค.ศ. 2000 ผู้น าประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแห่งสหสัวรรษขององค์การ

สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ในการประชุมครั้งนี้ผู้น ารัฐได้ตกลงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาที่ทุกประเทศ

จะต้องบรรลุให้ได้ภายใน ค.ศ. 2015 เป้าหมายดังกล่าวถูกเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ประเทศต่างๆ จ านวน 189 

ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกันให้เป็นวาระการพัฒนาของโลกประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 

8 ข้อ ได้แก่ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย (2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

(3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของ

สตรีมีครรภ์ (6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอื่นๆ (7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

และ (8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

ภายหลังการรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษและเป้าหมาย MDGs 12 ปี แม้ว่าประเทศต่างๆ จะพยายาม

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย MDGs แต่ประเทศส่วนใหญ่ก็ยังไม่อาจด าเนินการเพื่อให้บรรลุในเป้าหมาย

ดังกล่าวได้ ประเทศส่วนใหญ่ต่างพยายามเร่งรัดให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไม่ยั่งยืน ขณะเดียวกันประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา  ต้องเผชิญกับความท้าทาย 

และอุปสรรคในการพัฒนาทั้งที่มีอยู่เดิม และกับปัญหาที่เกิดข้ึนใหม่ โดยเฉพาะที่เกิดจากผลพวงของกระแส

โลกาภิวัตน์ เช่น จ านวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกิดโรคติดต่อชนิด

ใหม่ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก เกิดวิกฤตอาหารและพลังงาน และการเกิดภัยพิบัติที่มีความถ่ีและ

ความรุนแรงที่เพิ่มข้ึน เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การสหประชาชาติ ประชาคมระหว่างประเทศ และ

รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงหันมาทบทวนแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  เพื่อที่จะให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในปี ค.ศ. 2012 ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมสุดยอดในเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งแรกหรือ 

United Nations Conference on Environment and Development ( ซึ่ ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ใ น น า ม  

The Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 ที่นครริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล) นับเป็นจุดเปลี่ยนจาก

การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นการค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมกันด้วย สหประชาชาติ  
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ได้จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable 

Development หรือ Rio+20) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ที่กรุงริโอเดจาเนโร สหพันธ์

สาธารณรัฐบราซิล โดยเป็นความพยายามครั้งส าคัญที่ผู้น าและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ 191 ประเทศ 

ได้หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการด าเนินการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและพิจารณาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

โดยหวังที่จะปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

ผู้น าประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม Rio+20 ได้รับรองเอกสารผลการประชุมดังกล่าวภายใต้ช่ือ 

The Future We Want โดยย้ าเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะด าเนินการให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และ

พิจารณาประเด็นที่เป็นอุปสรรคหรือความท้าทายใหมต่่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งประเดน็

ต่างๆ ที่ควรจะได้รับการรวบรวมไว้ในกรอบแนวคิดในการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 (post-2015 UN 

development agenda) ตลอดจนได้ก าหนดกระบวนการจัดท าเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 

development goals: SDGs) เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังจากที่ MDGs ก าลังจะ

สิ้นสุดลง 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเหล่านี้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาทั้งในระดับชาติและ

ระดับสากล กรอบดังกล่าวได้ช่วยผลักดันการพัฒนาและช้ีน าการจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาในแต่ละ

ระดับ โดยตัวช้ีวัดตามเป้าหมายดังกล่าว 3 ตัวช้ีวัดได้บรรลุเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นการบรรลุก่อนหมายก าหนด 

ในปี ค.ศ. 2015 และเป้าหมายอื่นๆ มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม การบรรลุในเป้าหมายที่กล่าวข้างต้น เป็นพัฒนาการในเชิงภาพรวมเท่านั้น หากพิจารณา

ในเชิงรายละเอียดจะพบว่า ความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ าได้เพิ่มสูงข้ึน ทั้งภายในประเทศและ 

ในระดับระหว่างประเทศ ทั้งที่ความเท่าเทียมกัน (equality) เป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของเป้าหมาย 

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ตามประกาศวาระแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Millennium 

Declaration) หากแต่กรอบการพัฒนาชุดปัจจุบันนั้นวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาบนฐานของค่าเฉลี่ย

ระดับชาติและระดับโลก ท าให้ความเหลื่อมล้ าซึ่งถูกปกปิดไว้ มิได้ถูกเปิดเผยออกมา จึงมีความตระหนักว่า  

การวัดความก้าวหน้าของการพัฒนา ควรจะกระท าด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถแสดงรายละเอียดว่าความก้าวหน้า

นั้นได้รับการจัดสรรอย่างไร และมีกลุ่มใดบ้าง ที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ และถึงแม้ว่าความเหลื่อมล้ า 

จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนามาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว กระบวนการว่าด้วยวาระของการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นโอกาส 

ในการใคร่ครวญถึงนโยบายชุดใหม่ การจูงใจรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการวัดความก้าวหน้า4 

4.3 การตดิตามผลการด าเนนิการตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ 

ในการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และคณะกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือในการพัฒนาจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้ตกลงให้ความเห็นชอบ 

ในตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจ านวน 48 ตัว ตัวช้ีวัดดังกล่าวได้สร้างกระบวนการระหว่างรัฐบาล เพื่อจ าแนกตัวช้ีวัด 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการประชุมระดับโลก เลขาธิการสหประชาชาติได้น าเสนอเป้าหมาย วัตถุประสงค์

และตัวช้ีวัดต่อสมัชชาใหญ่ในเดือนกันยายน  2544 ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ช่ือว่า “Road Map Towards the 

Implementation of the United Nations Millennium Declaration”5 เอกสารดังกล่าวได้วางกรอบ

ยุทธศาสตร์เพื่อด าเนินการ ซึ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

ในการประเมินผลผ่านแต่ละตัวช้ีวัดน้ันประกอบด้วย ค านิยาม เหตุผล กรอบความคิด และแหล่งข้อมลู 

ซึ่ งจะช่วยในการติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลของแต่ละประเทศ  

ที่มีอยู่และน่าเช่ือถือจะถูกน าพิจารณา และเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด โดยการพิจารณาดังกล่าวจะต้องได้รบัความ

เห็นชอบร่วมกันจากผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ โดยเฉพาะจากหน่วยงานสถิติแห่งชาติ เพราะส่วนมากสถิติข้อมูลตา่งๆ 

มักจะอ้างอิงมาจากหน่วยงานดังกล่าว 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนดนี้อาจจะอาศัยข้อมูลที่หลากหลายในประเทศ และควรจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้ได้มาก

ที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสถิติจากกระทรวงต่างๆ ในส่วนของข้อมูลจากต่างประเทศนั้น แต่ละแหล่ งข้อมูล

จะต้องถูกน ามาทบทวนพิจารณาถึงความถูกต้อง และการจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ จะต้องปรากฏว่าไม่มี

ข้อมูลอยู่ในประเทศ จึงจะน าข้อมูลต่างประเทศมาใช้ได้  

ในแต่ละตัวช้ีวัดที่ใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น คู่มือ Indicators for 

Monitoring the Millennium Development Goals6 ขององค์การสหประชาชาติ  ได้ให้ค าแนะน าว่า 

ควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  

                                                             
4 https://www.kepa.fi/tiedostot/report_may_seminar_th.pdf  
5  http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56326.pdf  
6  http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-

website/indicators-for-monitoring-the-mdgs/Indicators_for_Monitoring_the_MDGs.pdf  
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 ค าจ ากัดความที่น าไปใช้ได้ง่าย 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหา 

 เหตุผลของการใช้ตัวช้ีวัด 

 วิธีการค านวณ 

 แหล่งข้อมูล 

 อ้างอิง รวมทั้งเว็บไซต์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 ภาวะในการวัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ประเด็นเรื่องเพศและการแยกส่วน 

 ข้อจ ากัดของแต่ละตัวช้ีวัด 

 หน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการเก็บ การรวบรวมหรือการเผยแพร่

ข้อมูล 

การติดตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ จะด าเนินการโดยประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผ่านรายงาน

ประจ าปีของเลขาธิการแหง่สหประชาชาติเสนอต่อสมัชชาใหญ่ และรายงานที่ประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต้องจดัท า

เพื่อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ ส าหรับรายงานประจ าปนีั้นจะใช้ข้อมูลรวบรวมจากองค์การระหว่างประเทศ 

ซึ่งการเก็บข้อมูลในต่างประเทศนั้นจะอาศัยแนวคิดและนิยามที่เปน็มาตรฐาน รวมทั้งวิธีการที่สามารถน าเอาไป

เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ได้ ส าหรับรายงานในประเทศน้ันโดยทั่วไปจะอาศัยข้อมูลเชิงสถิติจากส านักงาน

สถิตแิห่งชาติ โดยรายงานทั้งสองจะสามารถสะท้อนมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 

4.4 การด าเนนิงานเกี่ยวกับ MDGs ในประเทศไทย 

ภาคีการพัฒนาหลายภาคส่วนของประเทศไทย ตระหนักถึงความส าคัญของปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ

และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย MDGs อาทิ  

4.4.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็น

แกนกลางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในประเทศ และหน่วยงาน

ต่างๆ ของสหประชาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย MDGs โดยมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน

ดังต่อไปนี้  
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 “รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2547” เป็นรายงาน

ฉบับแรกของรัฐบาลไทยที่น าเสนอผลการพัฒนา ความก้าวหน้า และความท้าทายในการ

ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย MDGs รายงานฉบับนี้แสดงว่าประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมาย 

MDGs ด้านความยากจน ความหิวโหย ความไม่เท่าเทียมทางเพศ โรคเอดส์และโรคมาลาเรียก่อน

ก าหนดเวลากว่าสิบปี อีกทั้งใกล้จะบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา และมีความก้าวหน้าที่น่าพอใจ

ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงริเริ่มแนวคิด “MDG Plus”  

โดยตั้งเป้าหมาย MDG+ ที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทยและมีความท้าทายยิ่ง

กว่า MDGs  นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดตัวช้ีวัด MDG+ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าในมิติที่

กว้างขวางและลุ่มลึกยิ่งข้ึน 

 “รายงาน MDGs ฉบับประชาชน” ที่น าเสนอประเด็นส าคัญต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อใช้

เผยแพร่แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

 รายงาน “ประเทศไทยกับโรคเอดส์: ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทาย” จัดท าโดยโครงการพัฒนาแหง่

สหประชาชาติเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคเอดส์ในการประชุม

นานาชาติโรคเอดส์ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2547 

 รายงาน “สิทธิของสตรีกับเสียงทางการเมืองในประเทศไทย" ปี พ.ศ. 2549 เป็นความร่วมมือ

ระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกับมูลนิธิผู้หญิงเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อ

น าเสนอสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทด้านการเมืองมากข้ึน

ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ท้าทายยิ่งของประเทศไทย 

 รายงาน “Global Partnership for Development: Thailand’s Contribution to Millennium 

Development Goal 8” ปี พ.ศ. 2548 จัดท าโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะท างาน

องค์การสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 

 “รายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครพนม 

และตรัง” จัดท าในปี พ.ศ. 2548, 2549 และ 2551 ตามล าดับเป็นความริเริ่มที่จะน าเป้าหมาย 

MDGs ไปปรับใช้ในระดับจังหวัดโดย สศช. ร่วมกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด าเนินการใน 3 จังหวัด 

4.4.2 กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนน าการขับเคลื่อนเปา้หมาย MDGs หลายเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสขุ

ได้จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจและสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวจับ MDGs หลายชุด อาทิ 
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 รายงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากลไกในการประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษด้าน 

สุขภาพ” โดยจัดท าร่วมกับองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2548 

 “คู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” ป ีพ.ศ. 2552 

4.4.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2545 ได้น าเป้าหมาย 

MDGs ผนวกเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิง-ชายและการพัฒนาสตรีเพื่อใช้ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายและจัดเก็บข้อมูลจ าแนกเพศ 

4.4.4 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้น าตัวช้ีวัด MDGs และ MDG+ ไปผนวกกับตัวช้ีวัดระดับประเทศอื่นๆ 

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และติดตามผลการพัฒนา

ระดับชาติและระดับจังหวัด  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2547 การด าเนินการมีความก้าวหน้ามากขึ้นในบางเป้าหมาย รักษาระดับ 

ความก้าวหน้าในบางเป้าหมาย ในบรรดาเป้าหมายของ MDGs ประเด็นที่ประเทศไทยมีบทบาทน าและสามารถ

ผลักดันได้ ในเวทีสหประชาชาติ  ได้แก่  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การขจัดความยากจน  

การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการส่งเสริมการลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งการบริหาร

จัดการน้ า และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม บางเป้าหมายไม่สามารถ

ประเมินได้เพราะเป้าหมาย MDGs ที่ก าหนดไว้ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยหรือมีการปรับเปลี่ยนชุดข้อมูล  

นอกจากนั้น การด าเนินงานบางด้านพบปัญหาและอุปสรรคใหม่ๆ ท าให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายลดลง 

ส่วนเป้าหมาย MDG+ เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมาก และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลได้ หรือ 

มีโอกาสต่ าจะบรรลุเป้าหมาย  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่สามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในขณะนี้  

แต่หน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญและได้น าไปก าหนดเป็นเป้าหมายของแผนพัฒนาระดับชาติและระดับสาขา

เพื่อขับเคลื่อนต่อไป 
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ตารางที่ 4-1: ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมาย MDGs และ MDG+ ในปี พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 25527 

เปา้หมาย MDGs และ MDG+ 
ผลการประเมิน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2552 

เป้าหมายหลักที่ 1 ขจดัความยากจนและหิวโหย   

MDG 1A ลดสัดส่วนประชากรยากจนลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2533-2558 บรรลุแล้ว บรรลุแล้ว 

MDG+ ลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ต่ ากว่าร้อยละ 4 ภายในปี พ.ศ. 2552 ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 

MDG 1B ให้ก าลังแรงงานทั้งหมดรวมผู้หญิงและเยาวชนได้ท างานที่มคีุณค่า บรรลุแล้ว มีโอกาสบรรลุ 

MDG 1C ลดสัดส่วนประชากรหิวโหยลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2533-2558 บรรลุแล้ว บรรลุแล้ว 

เป้าหมายหลักที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศกึษา   

MDG 2A ให้เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
ภายในปี พ.ศ. 2558 

มีโอกาสต่ าจะบรรลุ บรรลุแล้ว 

MDG+ ให้เด็กทุกคนส าเร็จการคึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายใน 
ปี พ.ศ. 2549 

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 

MDG+ ให้เด็กทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน 
ปี พ.ศ. 2558 

มีโอกาสต่ าจะบรรลุ มีโอกาสบรรลุ 

เป้าหมายหลักที่ 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี   

MDG 3A ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2548 และในทุกระดับการศึกษาภายใน
ปี พ.ศ. 2558 

บรรลุแล้ว บรรลุแล้ว 

MDG+ เพ่ิมสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา องค์การบริหารส่วนต าบล และต าแหน่ง
ผู้บริหาร ระดับสูงของราชการเป็นสองเท่าในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าหมายหลักที่ 4 ลดอตัราการตายของเด็ก   

MDG 4A ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ ากว่าห้าปีลงสองในสามในช่วงปี พ.ศ.
2533 - 2558 

มีโอกาสจะบรรลุ 
ไม่สามารถใช้กับ 

ประเทศไทย 

MDG+ ลดอัตราการตายของทารกให้เหลือ 15 ต่อการเกิดหนึ่งพันคนภายใน
ปี พ.ศ. 2549 

บรรลุแล้ว 
ไม่สามารถประเมินได้

เพราะเปลี่ยนชุดข้อมูล 

MDG+ ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ ากว่าห้าปีในเขตพ้ืนที่สงูจังหวัด
ภาคเหนือบางแห่ง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่ง 
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 

มีโอกาสต่ าจะบรรลุ มีโอกาสบรรลุ 

เป้าหมายหลกัที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ ์   

MDG 5A ลดอัตราส่วนการตายของมารดาลงสามในส่ีในช่วงปี พ.ศ. 2533-
2558 

ไม่บรรลุ 
ไม่สามารถใช้กับ 

ประเทศไทย 
MDG+ ลดอัตราส่วนการตายของมารดาให้เหลือ 18 ต่อการเกิดหนึ่งแสนคน  

ภายในปี พ.ศ. 2549 
บรรลุแล้ว 

ไม่สามารถประเมินได้
เพราะเปลี่ยนชุดข้อมูล 

                                                             
7 การจัดท ารายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552 , ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรกฎาคม 2553, น.5-6; เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 2558, ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน 2558, น. 4-6. 
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เปา้หมาย MDGs และ MDG+ 
ผลการประเมิน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2552 
MDG+ ลดอัตราส่วนการตายของมารดาในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัดภาคเหนือ 

บางแห่ง และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2558 

- มีโอกาสบรรลุ 

MDG 5B ให้ทุกคนเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ภายในปี พ.ศ. 2558 มีโอกาสสูงจะบรรลุ มีโอกาสสูงจะบรรลุ 

เป้าหมายหลกัที่ 6 ต่อสูโ้รคเอดส์มาลาเรีย และโรคส าคญัอื่นๆ   
MDG 6A ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2558 มีโอกาสสูงจะบรรลุ บรรลุแล้ว 

MDG 6B 
ให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง
ภายในปี พ.ศ. 2553 

มีโอกาสสูงจะบรรลุ มีโอกาสสูงจะบรรลุ 

MDG+ ลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวีในประชากรวัยเจริญพันธุ์ให้เหลือ 
ร้อยละ 1 ภายในปี พ.ศ. 2549 

ไม่สามารถประเมินได้
เพราะเปลี่ยนตัวชี้วัด 

ไม่สามารถประเมินได้
เพราะเปลี่ยนตัวชี้วัด 

MDG 6C ป้องกันและลดการเกิดโรคมาลาเรียและโรคส าคัญอ่ืนๆ ภายในปี  
พ.ศ. 2558 

มาลาเรีย-มีโอกาส 
ที่จะบรรลุ 

วัณโรค – มีโอกาสต่ า 
ที่จะบรรลุ หลอดเลือด

หัวใจ-มีโอกาสต่ า 
ที่จะบรรลุ 

มาลาเรีย-บรรลุแล้ว  
วัณโรค – มีโอกาส 

ที่จะบรรลุ หลอดเลือด
หัวใจ-มีโอกาสที่จะ

บรรลุ 

MDG+ ลดอัตราการเกิดโรคมาลาเรียใน 30 จังหวดัชายแดนให้เหลือ 1.4  
ต่อประชากรพันคนภายในปี พ.ศ. 2549 

บรรลุแล้ว บรรลุแล้ว 

เป้าหมายหลกัที่ 7 รักษาและจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน   
MDG 7A ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสบรรลุ มีโอกาสบรรลุ 

MDG 7B ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี พ.ศ. 2553 ไม่บรรลุ มีโอกาสบรรลุ 
MDG+ เพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชย์

ขั้นสุดท้ายภายในปี พ.ศ. 2554 
บรรลุแล้ว มีโอกาสสูงจะบรรลุ 

MDG+ เพ่ิมสัดส่วนการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ 30 ภายใน 
ปี พ.ศ. 2549 

ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 

MDG 7C ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถงึแหล่งน้ าสะอาดและส้วม 
ที่ถูกสุขลักษณะครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2558 

บรรลุแล้ว บรรลุแล้ว 

MDG 7D ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด 100 ล้านคนทั่วโลก
ภายในปี พ.ศ. 2563 

มีโอกาสสูงจะบรรลุ มีโอกาสสูงจะบรรลุ 

เป้าหมายหลกัที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก   
MDG 8A การพัฒนาระบบการค้าและการเงินให้เป็นระบบเสรี ตั้งอยู่บน

กฎระเบียบ คาดการณ์ได้และไม่แบ่งแยก 
- ดัชนีการเปิดประเทศ (Trade Openness Index) 

 
 

บรรลุแล้ว 

- 

MDG 8B – 8C ให้ความส าคัญกับประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศที่ไม่มี
ทางออกทะเลและรัฐก าลังพัฒนาขนาดเล็กที่เป็นเกาะ 
- สัดส่วนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 

(Official Development Assistance: ODA) ต่อรายได้มวลรวม
ประชาชาติ (GNI) 

 
 

ไม่บรรลุ 
 
 

บรรลุแล้ว 

บรรลุแล้ว 
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4-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เปา้หมาย MDGs และ MDG+ 
ผลการประเมิน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2552 
- สัดส่วนความชว่ยเหลือให้แก่ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดต่อ

มูลค่า ODA ทั้งหมด 
- สัดส่วนความชว่ยเหลือให้แก่ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและ 

รัฐก าลังพัฒนาขนาดเล็กที่เป็นเกาะต่อมูลค่า ODA ทั้งหมด 

 
บรรลุแล้ว 

MDG 8D แก้ปัญหาหนี้ในประเทศก าลังพัฒนาผ่านนโยบายระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 
- สัดส่วนภาระการช าระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออก

สินค้าและบริการ (Debt Service Ratio) 

 
 

บรรลุแล้ว 

 

MDG 8E ร่วมมือกับบรรษัทยาด าเนินการให้ประเทศก าสังพัฒนาสามารถเข้าถึง
ยาที่จ าเป็น 

มีโอกาสสูงจะบรรลุ บรรลุแล้ว 

MDG 8F ร่วมมือกับภาคเอกชนด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จ านวนหมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐานต่อประชากร 100 คน 
- จ านวนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน 
- สัดส่วนประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 

 

 
ไม่บรรลุ 

บรรลุแล้ว 
มีโอกาสต่ าที่จะบรรลุ 

มีโอกาสสูงจะบรรลุ 

4.5 เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนทัง้ 17 ข้อ 

ในปี ค.ศ. 2515 สหประชาชาติไดป้ระกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals หรือ SDGs) โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก (pillars) มาสู่กรอบคิดใหม่ 

ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (dimensions) เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อลด

ข้อจ ากัดของการส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยกส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากกรอบความคิดแบบเสาหลัก 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ 169 ข้อย่อยถูกเสนอข้ึนโดยคณะท างานของสหประชาชาติว่าด้วย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Open Working Group on SDGs) โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 17  

หัวเรื่อง ซึ่งเริ่มต้นใช้ในต้นปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2573 เป็นระยะเวลา 15 ป ีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื

อาจสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้8 

 

 

                                                             
8 https://sustainabledevelopment.un.org/topics 

http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8% 
AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1% 
E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9
%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 4-13 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
เป้าหมายที่ 1: 
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที ่

1.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรง
ทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารง
ชีพรายวันต่ ากว่า $1.25 ต่อวัน 

1.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก 
ในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตาม
นิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ 
และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง
ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและ
หญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มี
สิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดก 
ทรัพยากร ธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม 
และบริการทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงระบบการเงิน
ระดับฐานราก (microfinance) 

1.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการ
เปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เก่ียวข้อง
กับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 

1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากร
อย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย 
รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนา เพ่ือที่จะจัดใ ห้มีแนวทาง 
ที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศก าลัง
พัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ในการด าเนินงานตามแผนงานและ
นโยบายเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ 

1.b สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับ 
ประ เท ศ  ระดั บ ภูมิ ภ าค  และ ระดับ
นานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) 
และค านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ
ภ า ว ะ  ( gender- sensitive)  เ พ่ื อ จ ะ
สนับสนุนการเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการ
ขจัดความยากจน 

 

 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
เป้าหมายที่ 2:  
ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้า
ความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น และสง่เสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดย
เฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึง
ทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา
ความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิง
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 
2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเดก็
อายุต่ ากว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2568 

2.3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิต
อาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกร
แบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้
เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและ

2.a เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการ
ขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี 
และการท าธนาคารยีนของพืชและสัตว์ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตรในประเทศก าลัง พัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด 

2.b แก้ไขและป้องกันการกีด กันและการ
บิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก 
รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้า
เกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่ให้ผล
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4-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
ทรัพยากรและปัจจัยน าเข้าในการผลิต ความรู้  
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการ
เพ่ิมมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัย
และเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหาร 
ที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการ
เกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต 
ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติ
อ่ืนๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่าง
ต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ 
พืชที่ ใช้ เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ ยงตาม
บ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เก่ียวข้อง
กับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ด
พันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย 
ทั้ งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง
อย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่าง
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตาม
อาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่า
ตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ 
สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม และ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ของตลาดและข้อมูลส ารองอาหารได้อย่าง
ทันการณ์ เพ่ือจ ากัดความผันผวนของ
ราคาอาหารอย่างรุนแรง 

เป้าหมายที่ 3:  
ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ 
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 
ในทุกช่วงอาย ุ

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ ากว่า 70 
ต่อการเกิดหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตาย
ในทารกลงให้ต่ าถึง 12 ต่อการเกิดหนึ่งพันคน และ
ลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถึง 
25 ต่อการเกิดหนึ่งพันคน ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

 
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง

หนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค 
และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่
ผิด ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

3.a เสริมการด าเนินงานของกรอบอนุสัญญา
ขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคมุ
ยาสูบในทุกประเทศตามตามความเหมาะสม 

3.b สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา
ส าหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา 
ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นในราคา
ที่สามารถซ้ือหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่ าด้ วยสิทธิ ในทรัพย์สิ น 
ทางปัญญาที่ เ ก่ียวกับการค้าและการ
สาธารณสุข ซ่ึงเน้นย้ าสิทธิส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความ 
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เก่ียวกับการค้าอย่างเต็มที่ ในเรื่องการ
ผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะ
และโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3.c เ พ่ิมการใช้ เงินที่เก่ียวกับสุขภาพ และ 
การสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และ
การเก็บรักษาก าลังคนด้านสุขภาพใน



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 4-15 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

ถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 
3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การ

ให้การศึกษาเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัย
เจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการ
ป้องกันความเส่ียงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจ าเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและ
วัคซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ 
และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ 

3.9 ลดจ านวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย 
และจากการปนเป้ือนและมลพิษทางอากาศ น้ า 
และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573 

ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

3.d เสริมขีดความสามารถส าหรับทุกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา 
ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลด
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและ
ระดับโลก 

เป้าหมายที่ 4: 
ท าให้แน่ใจถึงการได้รับ
การศึกษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมและทั่วถงึ และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 
2573 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคา
ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น 
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ ส าหรับการจ้าง
งาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้าง
หลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พิการ  
ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึก
อาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ 
ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออก
เขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิ ผล
ส าหรับทุกคน 

4.b ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนา 
ที่ เ ป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศใน
แอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและ
ประ เท ศก า ลั ง พัฒนา อ่ืน ๆ  ภาย ใน 
ปี พ.ศ. 2563 

4.c เ พ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศ
ก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความ 
เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง
ความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก และความนิยมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายที่ 5: 
บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี
และเด็กหญิงทุกคน 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในทุกที่ 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง
การค้ามนุษย์ การกระท าทางเพศ และการแสวง
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่ เ ป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ  การ
แต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และ
การท าลายอวัยวะเพศหญิง 

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างานบ้าน
แบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกัน
ภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสม
ของแต่ละประเทศ 

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็น
ผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์
โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา 
และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมทบทวนเหล่านั้น 

5.a ด าเนินการปฏิรูปเพ่ือใ ห้ผู้ หญิงมีสิทธิ 
ที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้ ง  การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การ
ควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน 
การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ตามกฎหมายของ
ประเทศ 

5.b เ พ่ิมพูนการใช้ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
ส่งเสริมการให้อ านาจแก่ผู้หญิง 

5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบาย 
ที่ดีและกฎระเบียบที่ บังคับใช้ได้  เ พ่ือ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
การให้อ านาจแก่ผู้ หญิงและเด็กหญิ ง 
ทุกคนในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 6: 
ท าให้แน่ใจว่าเร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม
ใช้ส าหรับทุกคน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.2 บรรลุ เป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัย 
ที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่
โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการ
ของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ
และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วน

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและ
แผนงานที่เก่ียวข้องกับน้ าและสุขอนามัย 
ซ่ึงรวมถึงด้านการเก็บน้ า การขจัดเกลือ 
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
น้ าเสีย เทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

6.b สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การจัดการน้ าและสุขอนามัย 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
น้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิม
การน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วน และสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวน
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

 
 
6.5 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวม

ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
เขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ า 
รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า 
และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563 

 

เป้าหมายที่ 7: 
ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานทีท่ันสมัย ยั่งยืน 
เช่ือถือได้ ตามก าลังซ้ือของตน 

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และเชื่อถือได้ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลังงานของโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโลกให้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการ
วิ จัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด 
โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังาน
และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

7.b ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็น
สมัยใหม่และยั่ งยืนให้โดยถ้วนหน้าใน
ประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายที่ 8: 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง 
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานท าและ 
การจ้างงานเต็มที่ และงาน 
ที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร 
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง  ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ 7 ต่อปี 

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านการท าให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น 

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรม 
ที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเ ป็น

8.a เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid 
for Trade) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการท างาน
แบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการที่เก่ียวข้องกับการค้าแก่ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด 

8.b พัฒนาและท าให้เกิดการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์โลกส าหรับการจ้างงานใน
เยาวชนและด าเนินงานตามข้อตกลงเร่ือง



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-18 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย 
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึงผ่านทางการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน 

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของ
โลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตดั
ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซ่ึงเป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงาน 10 ปีของแผนการท างานเพ่ือ
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศ  
ที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการ ไปจนถึง 
ปี พ.ศ. 2573 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่าย 
ที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทยีมกัน ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ที่ไม่มีการศึกษา 
และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี พ.ศ. 2563 

8.7 ด าเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์ และยับยั้งและก าจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซ่ึงรวมถึงการเกณฑ์
และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กใน
ทุกรูปแบบในปี พ.ศ. 2568 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ในการท างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส าหรับผู้ท างาน 
ทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิง 
ต่างด้าว และผู้ที่ท างานเส่ียงอันตราย 

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573 

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการ เงิน
ภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการ
ธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่
ทุกคน 

งานของโลกของขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

เป้าหมายที่ 9: 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้  
ยั่ งยืนและมีความทนทาน ซ่ึงรวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ ภูมิภาคและที่ ข้ าม เขตแดน เ พ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่
สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 

9.a อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศ
ก าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการ
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้าน
วิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนา 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
 9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ยั่งยืน และภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของ
อุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศ และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิต
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พัฒนา และให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่
มูลค่าและตลาด 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิการการใช้
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยทุกประเทศด าเนินการตามขีดความ 
สามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

9.5 เ พ่ิมพูนการวิ จัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
และให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรม
และให้เพ่ิมจ านวนผู้ท างานวิ จัยและพัฒนาต่อ
ประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ
และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพ่ิมมากขึ้น 

ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก าลังพัฒนา
ที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศ
ก าลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อม
ทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าโภคภัณฑ์ 

9.c การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูล
และการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มี
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและ 
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ส าหรับประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563 

 

เป้าหมายที่ 10:  
ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้
ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตรา
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.2 ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่
ค านึงถึงอายุ  เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย  
เช้ือชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลด
ความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ 
และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการ
กระท าที่เหมาะสมในเรื่องนี้ 

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง 
และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอ
ภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

10.a ด าเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็น
พิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลัง
พัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การ
การค้าโลก 

10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของ
เงิน ซ่ึงรวมถึงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจ าเป็นมาก
ที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศก าลังพัฒนา
น้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐก าลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศ
เหล่านั้น 

10.c ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่ง
เงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
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4-20 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาด

เงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทาง
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
เ พ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้  มีความ
รับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น 

10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคน
ให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการ
วางแผนและจัดการที่ดี 

remittances) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัด
การช าระเงินระหว่างประเทศ (remittance 
corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายที่ 11:  
ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและ
การบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคา
ที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส าหรับ
ทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคน
ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้
ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและการ
บริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 

11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ 
และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจาก
ภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ า โดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.a สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่าง
พ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการ
เสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการ
พัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

11.b ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและ
กระบวนกา รตั้ ง ถิ่ น ฐ านของมนุ ษ ย์ 
ที่เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและ
แผนที่ บู รณาการ  เ พ่ื อน า ไปสู่ ความ
ครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนา
และด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้
เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 
2558– 2573 

11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึง
ผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ ในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและ
ทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 4-21 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย

ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายที่ 12 
ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบ
แผนการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 

12.1 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงานระยะ 
10 ปีว่ าด้ วยการผลิตและการบริ โภคที่ ยั่ งยืน  
ทุกประเทศน าไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็น
ผู้น า โดยค านึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถ
ของประเทศก าลังพัฒนา 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้า
ปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการ
สูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ภายในปี พ.ศ. 2573 

12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธี 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของ 
สิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้น
ออกสู่อากาศ น้ า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือที่จะ
ลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563 

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปร
รูปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ และการน ามาใช้ซ้ า ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและ
บริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงาน
ของบริษัทเหล่านั้น 

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการ จัด ซ้ือจัด จ้างภาค
สาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ล าดับ
ความส าคัญของประเทศ  

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

12.a สนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการเสริม
ความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีจ่ะขับเคลือ่น
ไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริ โภค 
ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

12.b พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการ
พัฒนาที่ ยั่ ง ยืนส าหรับการท่อง เที่ย ว 
ที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

12.c ท าให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริโภคที่
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยก าจัด
การบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้อง
สภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่
เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยงัมีการใช้อยู ่เพ่ือให้
สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึง
อย่างเต็มที่ถึงความจ าเป็นและเงื่อนไขที่
เจาะจงของประเทศก าลังพัฒนาและลด
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อ
การพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะ
ที่ เ ป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 13:  
ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

 
 

13.a ด าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัด
ต่อประเทศพัฒนาแล้วซ่ึงเป็นภาคีของ
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-22 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
 13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนระดับชาติ 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และ 
ขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่อง
การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 

1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 
พ.ศ. 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความจ าเป็น
ของประเทศก าลังพัฒนาในบริบทของการ
ด าเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ส าคัญและมีความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
และท าให้กองทุน Green Climate Fund 
ด าเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการ
ให้ทุน (capitalization) 

13.b ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการวางแผนและการบริหารจัดการ 
ที่ เ ก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และให้ความส าคัญต่อ
ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและ
ชายขอบ 

เป้าหมายที1่4:  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลส าหรับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน 

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะ
จากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพัง 
ทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient 
pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568 

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 
รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพ่ือ
ฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและ 
มีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดใน
มหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสิทธิผลใน
เรื่องการเก็บเก่ียวและยุติการประมงเกินขีดจ ากัด 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่
ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่
เป็นไปในทางท าลาย และด าเนินการให้เป็นผลตาม
แผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุด
ที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไป
ถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum 
sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์น้ าเหล่านั้น 

14.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 

14.a เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีด
ความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการ
สมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพ่ือจะ
พัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพ่ิมพูน
ให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมี
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ
ก าลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ
ก าลังพัฒนาที่ เ ป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

14.b จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและ
ตลาดส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก 

14.c เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทร
และทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดย
การด าเนินการให้เกิดผลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS 
ซ่ึงเป็นกรอบทางกฎหมายส าหรับการ
อนุ รั กษ์ แ ละกา ร ใช้ มหาสมุ ท ร แ ล ะ
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุ
ในย่ อหน้ า ที่  158 ของ เอกสา ร  The 
Future We Want 

 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการ

ประมงบางอย่างที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงเกิน
ขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มี
การควบคุม และระงับการริ เริ่มการอุดหนุนใน
ลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ
และแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการ
ประมงขององค์การการค้าโลก 

14.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการ
ท่องเที่ยว 

เป้าหมายที่ 15:  
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดยั้งและ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และ
การใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดิน
รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะ
อย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.2 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้
ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า 
ฟ้ืนฟูป่าที่เส่ือมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟู
ป่าทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดิน
และดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ
จากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง 
และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกทีไ่ร้ความ
เส่ือมโทรมของที่ดิน ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศเหล่านั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันส าคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อม
โทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ.ศ. 
2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

15.a ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจาก
ทุกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุก
ระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหาร
จัดการป่า ไม้อย่ างยั่ งยืน  และ จัดหา
แรงจูงใจที่ เหมาะสมส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงรวมถึงการอนุรักษ์และ
การปลูกป่า 

15.c เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกส าหรับ
ความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการ
เคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดย
การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-24 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่

เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึง
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการ 
ขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหา
ทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมาย 

15.8 น ามาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการน าเข้าและลด
ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบ
นิเวศบกและน้ าและควบคุมหรือขจัด priority 
species ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.9 บู รณากา รมู ลค่ า ของ ระบบนิ เ ว ศและความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้ า ไปสู่ การวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน 
และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายใน
ปี พ.ศ. 2563 

เป้าหมายที่ 16:  
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็น
ปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยตุิธรรมโดยถ้วนหน้า 
และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็น
ที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล 
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่
เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้ อง 
การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุก
รูปแบบที่มีต่อเด็ก 

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้ งในระดับชาติและระหว่ า ง
ประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความ
แข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการสงคืน 
สินทรัพยที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่
จัดตัง้ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุก
รูปแบบ 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ 
และโปร่งใสในทุกระดับ 

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความ
เป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วม
ของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล 

16.9 จัดให้มี เอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน 
โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ. 2573 

16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดบัชาติ
ที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงกระท าผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ในประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกัน
ความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้าย
และอาชญากรรม 

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
ที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 4-25 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 17:  
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

การเงิน 
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร

ภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้ของอ่ืนๆ ของรัฐ 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการให้เป็นผลตาม
พันธกรณีเร่ืองการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่
ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะ
บรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 
ส าหรับให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา และมีสัดส่วน 
ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ส าหรับใ ห้แ ก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA 
พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึง
อย่างน้อยร้อยละ 0.20 ส าหรับให้แก่ประประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด 

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเติมจากแหล่ง 
ที่หลากหลายไปยังประเทศก าลังพัฒนา 

17.4 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืน
ของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกัน 
ที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การ
บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความ
เหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของ
ประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการ
ประสบปัญหาหนี้ 

17.5 ใช้และด าเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

 
เทคโนโลยี 
17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค

แบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงาน
ระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของ

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-26 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
สหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ
ก าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่
ประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ตามที่ตกลงร่วมกัน 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างานได้
อย่างเต็มที่ ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมพูนการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส นั บ ส นุ น ที่ ส า คั ญ  ( enabling 
technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการ

ด าเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศก าลังพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะด าเนินงานในทุก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 

 
การค้า 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา 

เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาใน
การส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเพ่ิม
ส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น  
2 เท่าในปี พ.ศ. 2563 

17.12 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเร่ือง
การเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจ ากัด
ปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้า
โลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎวาดวย
แหลงก าเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิพิเศษทางการค้าที่
ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและ
เรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงตลาด 

 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 4-27 

เป้าหมาย เป้าหมายย่อย วิธีด าเนินการ 
ประเด็นเชิงระบบและความสอดคล้องเชิงนโยบายและ
เชิงสถาบัน 
17.13 เ พ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโ ลก 

โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้น าของ  
แต่ละประเทศที่จะสร้างและด าเนินงานตามนโยบาย
เพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย 
17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซ่ึงจะระดมและ
แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรเงิน เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา 

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดย
สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน 

 
ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้ 
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้ า งขีด

ความสามารถให้กับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ให้เ พ่ิมการมีอยู่ของข้อมูลที่ มี
คุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จ าแนกในเรื่อง
รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการ
อพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย ต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตาม
บริบทของประเทศ ภายในปี 2563 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการ
ตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุน
การสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศก าลัง
พัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-28 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

4.6 คณะท างานผูเ้ชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานว่าด้วยตวัชี้วัดเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื 

(IAEG-SDGs) 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ในสมัยประชุมที่ 46 ของคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ได้ก าหนด 

ให้มีคณะท างานผู้เช่ียวชาญระหว่างหน่วยงานว่าด้วยตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (หรือที่เรียกว่า  

IAEG-SDGs) ประกอบด้วย รัฐสมาชิกต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในฐานะ 

ผู้สังเกตการณ์ คณะท างาน IAEG-SDGs จะน าเสนอกรอบการช้ีวัดในระดับโลก (และตัวช้ีวัดในระดับโลกและ

สากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาในสมั ยประชุมที่ 47 เดือน

มีนาคม 2559 

คณะท างาน IAEG-SDGs มีภารกิจที่จะต้องพัฒนากรอบการช้ีวัดส าหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 ในระดับโลก และเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามวาระการพัฒนา

ดังกล่าว  

ในการก่อตั้งคณะท างาน IAEG-SDGs คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการใช้

กลไกในระดับภูมิภาคที่มีอยู่เพื่อที่จะรับประกันการด าเนินการและความเช่ียวชาญเชิงเทคนิคในระดับภูมิภาค 

ที่เป็นธรรม ประธานของคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติเป็นสมาชิกของคณะท างาน IAEG-SDGs  

โดยต าแหน่ง 

คณะท างาน IAEG-SDGs ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานไว้ ดังนี ้

1) พัฒนากรอบการช้ีวัดและรายการช้ีวัด ส าหรับติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวาระ 

การพัฒนา ภายหลังปี พ.ศ. 2558 ในระดับโลก โดยค านึงถึงความพยายามของแต่ละกลุ่มใน

ประเทศและองค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ตลอดจน

คณะกรรมการในระดับภูมิภาค นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาในสมัยประชุมที่ 47 

ป ีพ.ศ. 2559 

2) ส่งเสริมทางเทคนิคเพื่อการด าเนินการตามกรอบการช้ีวัดและการติดตามตลอดระยะเวลา 15 ปี 

ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 โดยรับประกันที่จะใช้นิยามตัวช้ีวัดตามที่ได้มีการประสานและตกลงรว่มกนั 

แบ่งปันประสบการณ์ในการติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมหลักปฏิบัติและ

นวัตกรรมที่ดี รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในประเทศ 

3) ทบทวนการพัฒนาและประเด็นเชิงวิธีการที่เกี่ยวกับการช้ีวัดและเมทาเดตาเป็นประจ า 
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4) รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 

ในระดับโลก ทั้งนี้ อาศัยผลรวมในระดับโลกและภูมิภาคตามที่ได้รับอาณัติ 

5) ทบทวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ คณะท างานระดับสูง

ด้านการติดตามวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 และคณะกกรมการเพื่อการประสาน

กิจกรรมเชิงสถิติได้พิจารณา 

6) ทบทวนและสนับสนุนภารกิจโดยเลขาธิการเพื่อการพัฒนาการประชุมผู้ใช้ข้อมูลเป้าหม าย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบข้อมูลสถิติว่าด้วยสภาวะของ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะท างานประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นข้าราชการด้านสถิติของรัฐ และผู้สังเกตการณ์ ผู้แทนจาก

คณะกรรมการในระดับภูมิภาคและหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่รับผดิชอบในการ

จัดท ารายงานเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เพื่อให้ค าแนะน าทางเทคนิคที่ส าคัญและการสนับสนุน  

ที่จ าเป็น สมาชิกของคณะท างานดังกล่าวจะถูกเสนอช่ือผ่านกลไกในระดับภูมิภาคที่มีอยู่ และมีวาระ 2 ปี  

(โดยภายหลังจากนั้นสมาชิกบางท่านจะหมุนเวียนกันตามที่ตกลงกันไว้โดยกลไกในระดับภูมิภาค) เพื่อการ

ด าเนินการและความเช่ียวชาญเชิงเทคนิคในระดับภูมิภาคที่เป็นธรรม รวมทั้งสมาชิกจากประเทศพัฒนา  

น้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและประเทศกาลังพฒันาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเลก็ รัฐที่ไม่ใช่

สมาชิกอาจจะส่งผู้แทนของตนเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะท างานในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็ได้ฝ่ายสถิติ  

แห่งองค์การสหประชาชาติ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะท างานดังกล่าว รัฐสมาชิกที่อยู่ในคณะท างาน 

IAEG-SDGs จะเลือกประธานร่วม คณะท างานที่จะด าเนินงานติดตามระดับโลก ประกอบด้วย หน่วยงานของ

รัฐด้านสถิติและผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ คณะท างานการติดตามระดับโลก

อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของคณะท างาน 

ในการด าเนินงานดังกล่าว คณะท างานจะด าเนินภารกิจของตนในลักษณะที่เปิดเผย มีส่วนร่วม และ

โปร่งใส และจะเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชนเข้าร่วมตามความเหมาะสม 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตัวช้ีวัดและวิธีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเชิงนวัตกรรม

คณะท างานก าหนดประชุมกันปีละ 2 ครั้ง หรืออาจด าเนินการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยค่าใช้จ่าย 

อันเกิดจากการเข้าร่วมประชุมแบบพร้อมหน้ากันนี้ จะเป็นภาระความรับผิดชอบของประเทศสมาชิก ประเทศ

ก าลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของคณะท างานในจ านวนจ ากัดอาจได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 

หากมีทุนสนับสนุนและเป็นไปตามหลักปฏิบัติของคณะท างานผู้เช่ียวชาญระหว่างหน่วยงานว่าด้วยตัวช้ีวัด
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เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ในการนี้จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

คณะท างาน IAEG-SDGs คณะท างานจะรายงานเป็นประจ าทุกปี  และขอค าแนะน าจากคณะกรรมการ 

สถิติแห่งสหประชาชาติ โดยในรายงานคณะท างานจะต้องมีรายการภาคผนวก เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 

4.7 วิธีการตรวจสอบตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื  

การตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะท าอย่างไร

นั้น วาระประชุมล่าสุดขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการหารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลัง  

ปี ค.ศ. 2015 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการติดตามทบทวนความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ด้วยการก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นรูปธรรม 

ปัญหาส าคัญในการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อตรวจสอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ ปัญหาเกี่ยวกับ  

การก าหนดขอบเขตที่กว้างจนเกินไป เนื่องจากเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่หลายประเด็น  

โดยเกี่ยวกับกิจกรรมหลากหลายมากมาย รวมทั้งการใช้น้ า อาหารและเกษตรกรรม สุขภาพ การบริโภคและ

การผลิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างสังคมเมือง การศึกษา ความไม่เท่าเทียมกัน  

ความยากจน และประเด็นทางเพศ การประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็น

เหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลในระบบเม็กตริกซ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แพทยศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การพัฒนาและการทดสอบ  

ชุดตัวช้ีวัดจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาและใช้ทักษะเชิงเทคนิคข้ันสูง โดยรายงานวิจัยที่พัฒนาและทดสอบ

ตัวช้ีวัดเพื่อส ารวจความก้าวหน้าในระดับโลกเพื่อสร้างธรรมาภิบาลทีด่ี ซึ่งได้ศึกษาภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลติ

และการค้าไม้เพียงอย่างเดียว จัดท าโดย Vertic และ Chatham House ได้สนับสนุนข้อเท็จจริงข้างต้นว่า  

การจัดเก็บข้อมูลนั้นใช้เวลาและต้องอาศัยข้อมูลจ านวนมาก  อย่างไรก็ดี รายงานน้ียังได้กล่าวว่า ตัวช้ีวัดและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ประเด็นตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจเป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้

ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งหากจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ข้อมูลดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม

ประเด็นที่ต้องการประเมินผลได้อย่างครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลนั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด และเป็น

ข้อมูลในระบบเมตริกซ์ที่รับฟังได้หรือไม่ เป็นต้น 

ในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึนในการพฒันาตัวช้ีวัดเพื่อใหส้อดคลอ้งกับปัญหาและสามารถน าไปใช้

ได้จริง  ทั้งนี ้เนื่องจากความต้องการในการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค

และในระดับโลก ซึ่งท าให้เกิดนัยของการออกแบบระบบแบบบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ส าหรับ
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ชุดข้อมูลที่หลากหลาย ช่วยให้เกิดการสร้างมาตรฐานและการพิสจูน์ยืนยันในข้อมูลได้มากข้ึน จากรายงานลา่สุด

ที่ได้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเป้าหมายการพัฒนาแหง่สหัสวรรษ (Millennium Development 

Goals) ของส านักงานแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการบริการและก ากับดูแลภายใน (OIOS)9  พบว่า  

การตรวจสอบและการประเมินเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวาง ประกอบไปด้วย

ปัจจัยที่หลากหลาย ซึ่งเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตด้านสังคม เกิดเป็นค าถามที่ตามมาว่า “การจัดท า

ตัวช้ีวัดควรจะเริ่มต้นอย่างไร” รายงานดังกล่าวได้เสนอว่า การจัดท าตัวช้ีวัดจะต้องเริ่มต้นด้วยการก าหนด

ประเด็นที่กว้างขวาง และก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลที่ชัดเจน มีการให้ค านิยาม

ของความหมายค าต่างๆ ฯลฯ 

คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ  (UN Statistical Commission)  ซึ่ ง เป็นองค์กรหลัก 

ในการด าเนินการจัดท าตัวช้ีวัดได้สนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาขอบข่ายตัวช้ีวัดภายในปี พ.ศ. 2558  

โดยคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติจะเผยแพร่ร่างรายงานเชิงเทคนิคว่าด้วยตัวช้ีวัดนี้ในเดือนมีนาคม 

2559 ซึ่งจะเป็นการประเมินผลเบื้องต้นของตัวช้ีวัดกว่า 300 รายการ ที่ได้ท าการทดสอบกับประเทศต่างๆ  

ทั่วโลก 

คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติเน้นย้ าว่าการพัฒนาตัวช้ีวัดน้ีต้องอาศัยเวลา แต่ในขณะเดียวกัน

ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องท าตัวช้ีวัดออกมาให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะได้วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนต่อไป โดยคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติคาดการณ์ที่จะรับรองขอบข่ายตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติ

การภายในต้นปี พ.ศ. 2559 นี้ โดยในการจัดท าตัวช้ีวัดนี้มีปัจจัยอื่นๆ ที่จ าต้องพิจารณาประกอบด้วย 

โดยเฉพาะความท้าทายของประเทศที่ก าลังพัฒนาในการส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ และประเด็นต่างๆ  

อีกหลายประการ รวมทั้งประเด็นเรื่องศักยภาพในการตรวจสอบของประเทศก าลังพัฒนา และหากประเทศ 

ไม่มีศักยภาพที่เพียงพอจะท าการตรวจสอบ องค์การสหประชาชาติจะให้การสนับสนุนอย่างไร ในเรื่องอะไร 

และเพียงใด รวมทั้งประเด็นที่ว่าขอบข่ายตัวช้ีวัดจะต้องก าหนดข้ึนอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสะท้อนสภาพ

ความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงความเป็นจริงในแต่ละประเทศ  

ในส่วนของภาคประชาสังคม องค์กรเพื่อความร่วมมือในการประเมินผลระหว่างประเทศ (International 

Organization for Cooperation in Evaluation: IOCE)10 โดยความร่วมมือกับคณะท างานประเมินผล 

แห่งสหประชาชาติ (United Nation Evaluation Group: UNEG) ได้จัดตั้งเครือข่ายการประเมินผลข้ึนช่ือว่า 

                                                             
9 http: / /www.sustainabledevelopment2015 .org/ index.php/blog/296-blog-governance/1649-monitoring- the-

sustainable-development-goals  
10 www.ioce.net  
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Evalpartners เมื่อเดือนมีนาคม 255511 เครือข่าย Evalpartners มุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพให้กับ 

ภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันผู้ก าหนดนโยบาย ความเห็นสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บนฐานของ  

ความเท่าเทียมและความมีประสิทธิภาพ เครือข่าย Evalpartners ได้ท างานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศ

แก่ภาคประชาสังคมในการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลในประเทศได้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วย  

ในการพัฒนาระบบและนโยบายของประเทศผ่านการประเมินผล การประเมินผลนี้ช่ือว่า วาระการประเมินผล

โลก (Global Evaluation Agenda: GEA) ซึ่งจะมีผลใช้ในปี พ.ศ. 2559-2063 ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินผลดังกล่าว จะท าให้มีศักยภาพมากไปกว่าการปฏิบัติไปสู่การมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการประเมิน การเรียนรู้ การเสริมสร้างกลไกความรับผิดชอบให้เข้มแข็ง รวมทั้งขยายผลไปสู่

กระบวนการทางนโยบายและการตัดสินใจ การเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินในระดับโลกและประเทศ  

จะมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายของประเทศในระยะยาวได้อีกด้วย  ทั้งนี้ คณะท างานประเมินผลแหง่สหประชาชาติมีบทบาทที่ส าคัญ

ในการพัฒนาวิธีการประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วาระการประเมินผลโลกได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการประเมินและมุ่งเน้นไปที่ 1) การเสริมสร้าง  

ความเข้มแข็งให้เกิดบรรยากาศของการประเมินผล 2) เสริมสร้างองค์กรวิชาชีพเพื่อการประเมินผลและ 

ภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 3) เสริมสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลในการประเมินผลให้เข้มแข็ง และ 

4) ความเช่ือมโยงระหว่างการสร้างบรรยากาศและศักยภาพขององค์กรและปัจเจกบุคคล 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการเก็บข้อมูลนั้นเป็นปัญหาที่ส าคัญ 12  อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะช่วยสนับสนุนในการตรวจสอบ

ตัวช้ีวัดน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 13 เช่น ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลผ่าน

ดาวเทียม14 ข้อมูลอื่นก็อาจจะต้องอาศัยจากข้อมูลของภาคเอกชน โดยเครือข่าย Evalpartners สามารถที่จะ

                                                             
11 www.mymande.org/evalpartners  
12 Sustainable Development Solution Network (SDSN), 2014. ‘Indicators and a monitoring framework for 

Sustainable Development Goals Launching a data revolution for the SDGs’ 
13 The United Nations Secretary-General’s Independent Expert Advisory GroupData Revolution for Sustaonable 

Development (IEAG), 2014. ‘A World That Counts: Mobilizing the data revolution for sustainable development’. 
14 Zomer, A. & Hsu, A. 2015. ‘Four hurdles to getting data and science into the SDGs: Rigorous integration will 

ensure the goals inspire rather than deter commitment, say Angel Hsu and Alisa Zomer .’ 

<http://www.scidev.net/global/data/opinion/four-hurdles-datascience-sdgs.html> 
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ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโอกาสนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเตรียมพร้อมที่จะบูรณาการวิธีการ 

แนวปฏิบัติและแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ส าหรับการประเมินผลที่เกี่ยวเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.8 ความส าคัญของเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืต่อประเทศไทย 

เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในวาระการพัฒนา

ภายหลังปี ค.ศ. 2015 และต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs15 โดยประเด็นที่ไทยควรให้ความส าคัญ

ในเรื่องดังกล่าว มีดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง ในหลักการนั้นควรยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ 

มีการขจัดความยากจนเป็นเป้าหมายหลัก ครอบคลุมประชาชนจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระบวนการ

จัดท า SDGs และการน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ความส าคัญต่อบทบาทของ

สตรีในการมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนา เรียนรู้จากประสบการณ์ของ MDGs และตอบสนองต่อสิ่งท้าทาย 

ที่เกิดข้ึนใหม่ เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ  

การเกิดโรคภัยใหม่ๆ และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 

ประการท่ีสอง เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศยังระบุด้วยว่า วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 

ควรครอบคลุมประเด็นหลัก 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การรับประกันความยั่งยืน (Ensuring sustainability) ปัญหาส าคัญได้แก่ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ท าให้ประชาชนที่หลุดพ้นจากสภาวะยากจนแล้ว ต้องกลับสู่สถานะเดิม เนื่องจากไม่มีงานท า  ดังนั้น  

การสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างงาน โดยเฉพาะการสร้างงานที่มีคุณค่า จึงมีความส าคัญ 

รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาที่เน้นคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความเติบโต

ทางเศรษฐกิจควรค านึงถึงความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวใจหลักคือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่จะต้อง

ค านึงถึงทรัพยากรที่จะเหลือไปถึงคนรุ่นหลัง  นอกจากนั้น ยังมีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ ประเด็น 

ความมั่นคงด้านน้ า อาหาร และพลังงาน 

                                                             
15 http://mfa.go.th/main/th/issues/42458-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0% 

B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8% 
92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88% 
E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0% 
B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8% 
B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html 
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(2) สร้างศักยภาพในการฟื้นตัว (Building resilience) โดยเฉพาะเพื่อบรรลุในเป้าหมายด้านสุขภาพ 

MDGs ที่ผ่านมายังคงไม่บรรลุและส าคัญต่อศักยภาพของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสิ่งท้าท้ายใหม่ๆ  ดังนั้น 

Post-2015 Development Agenda ควรมีประเด็นเรื่อง Universal Health Coverage ที่ไทยมีบทบาทน า 

และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับประเทศอื่น  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

และบรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากได้เกิดข้ึนถ่ีและรุนแรงข้ึน ท าให้การบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องชะงกั 

หรือถดถอยลง  ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การบริหารจัดการน้ ากับประเทศต่างๆ 

(3) ลดความไม่ เท่าเทียมและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Reducing inequality and promoting 

human rights) การเข้าถึงคนจากทุกภาคส่วนในสังคมส าคัญต่อนโยบายที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้น ควรให้

ความส าคัญกับการลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็น

พิเศษแก่กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม (vulnerable groups) โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  

ซึ่งยังคงถูกละเลยอยู่มาก และเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน และลดความไม่เสมอภาค 

(4) วิธีการด าเนินการ (Means of implementation) การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล (good 

governance) และหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นวิธีการน าไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยต้อง

ตระหนักว่าการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดข้ึนได้ หากประเทศปราศจากความสงบสุขและขาดไร ้

ซึ่งสันติภาพ 

(5) การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ 

ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาระหว่างประเทศมาโดยตลอด ไดบ้รรลุเป้าหมาย 

MDGs ในหลายประการ จึงได้รับการยอมรับและความสนใจจากองค์การสหประชาชาติและจากประเทศที่มี

ระดับการพัฒนาน้อยกว่า ที่ประสงค์จะเรียนรู้ประสบการณ์ความส าเร็จของประเทศไทย เพื่อน าไปปรับใช้กับ

ประเทศตน ประเทศไทยยังมีบทบาทโดดเด่น ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ด้วยการเป็นประเทศก าลงัพฒันา

ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน ทั้งในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค การที่ไทยได้

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการในสาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ ท าให้

ประเทศพัฒนาแล้วประสงค์จะร่วมมือกับไทย ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ  

ซึ่งบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่ไทยสามารถด าเนินการได้อย่างแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศ ในการร่วมกัน

ก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังป ีค.ศ. 2015 ซึ่งจะเสริมสร้างสถานภาพและบทบาทของไทยให้เป็นที่ยอมรับ

และสร้างความนิยมในบรรดาประเทศต่างๆ ยิ่งขึ้นไป 
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ส่วนความคืบหน้าของประเทศไทยนั้น16 ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุม นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยถึงผลการประชุมสรุปสาระส าคัญว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบ

นโยบายให้เร่งการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ตามที่ประเทศไทย 

ได้ให้ความมุ่งมั่นไว้กับประชาคมโลก ในการประชุมสหประชาชาติเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลงัปี ค.ศ. 2015 

ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นรูปธรรม  

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการท างานของคณะกรรมการ กพย. แล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่ม

องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยควรเพิ่มเติมทางด้านกฎหมาย อาทิ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพื่อการยุติธรรมระหว่างประเทศ มูลนิธิมั่นพัฒนา พร้อมกับเห็นชอบจัดตั้ง

อนุกรรมการขับเคลื่อน 3 ชุด คือ 1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ท าหน้าที่จัดท าข้อมูลตามตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดเตรียมระบบติดตามประเมินผล รวมทั้ง

จัดท ารายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาจจัดตั้งคณะท างานตามเป้าหมายแต่ละด้าน  

2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  

3) คณะอนุกรรมการการจัดท าฐานข้อมูล 

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) จัดท าหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อน 

การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดให้มีกลไกการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดระบบติดตามและทบทวนผล (Follow-up and Review) รวมทั้งให้มี 

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ โดยจัดระบบฐานข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงได้และ

น่าเช่ือถือ ยกระดับความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดท าฐานข้อมูลในแต่ละด้าน รวมทั้ง 

สร้างระบบติดตามประเมินผลในระดับหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน  นอกจากนี้ ยังได้มอบหมาย

หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาแนวทางสานต่อภารกิจที่ยัง 

ไม่บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) และด าเนินการให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                                             
16 http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=96209:id96209&Itemid=339&lang=th  
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4.9 ความเกี่ยวพนัระหว่างหลักนติิธรรมกับการพฒันาทีย่ั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มีผลใช้บังคับสืบต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งศตวรรษ 

(MDGs)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนนั้นมีลักษณะที่ ใกล้ เ คียงกับดัชนี ช้ี วัดหลักนิติธรรมของ WJP  

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง SDGs ขององค์การสหประชาชาติ และดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมของ WJP คือ 

SDGs ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติที่ส าคัญ 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ส่วนดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพ และความมั่นคงปลอดภัยแห่งบุคคลเป็น

หลัก ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานของหลักการนิติธรรม 

ความแตกต่างที่ส าคัญอีกประการของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมคือ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งให้ทุกๆ ประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศ

ก าลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด น าเป้าหมายทั้ง 17 ประการตามวาระ 2030 ไปก าหนดเป็น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศตน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวาระ 2030 (2030  Agenda) ที่ประเทศสมาชิกของ

องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อเดือนกันยายน 2558 หลังจากที่ได้ท าการเจรจาหารือกันเป็นเวลา

เกือบ 3 ปี วาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติเป็นเอกสารที่มีความส าคัญในทางการเมืองระหว่างประเทศ 

เนื่องจากเป็นการประกาศเจตจ านงร่วมกันของประเทศสมาชิกว่าจะร่วมมือกันในการพัฒนาสังคมโลก  

อย่างยั่งยืนในช่วงเวลา 15 ปี นับจากปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  นอกจากนี้ ในฐานะที่ได้รับการรับรอง  

โดยมติสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ วาระ 2030 ยังก่อให้เกิดพันธรกรณีระหว่างประเทศต่อ 

ประเทศไทย ในอันที่จะต้องอนุวัตรการตามพันกรณีดังกล่าว ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในส่วนต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ วาระ 2030 จึงจะส่งผลกระทบย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาของ

ประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งผลต่อแนวทางการให้ทุนช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

จัดสรรให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระ 2030 จะมีผลต่อ

การก าหนดและด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

ในทางตรงกันข้าม ดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมของ WJP จะไม่มีผลโดยตรงเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับปรุงระดับดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมของประเทศตน แต่การจัดอันดับหลักนิติธรรมของ 

WJP จะมีผลโดยอ้อมให้แต่ละประเทศท าการปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจยัต่างๆ 

ที่ WJP ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดเพื่อจัดอันดับหลักนิติธรรม ซึ่งการจัดอันดับของ WJP จะมีผลต่อการพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานด้านนิติธรรมของประเทศในทางอ้อม  ทั้งนี้ การจัดอันดับโดยดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมจะผลักดันให้

ประเทศต่างๆ ยกระดับการเมืองการปกครองของประเทศ เพื่อให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และพัฒนาสวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชนให้ดีข้ึน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

การก าหนดหลักนิติธรรมให้เช่ือมโยงกับแผนการพัฒนาเพื่ออนุวัตรการวาระ 2030 ขององค์การ

สหประชาชาตินั้นมีความเหมาะสมอยู่หลายประการ  ทั้งนี้ เพราะปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาหลักนิติธรรม  

ทั้ง 9 ประการตามโครงการของ WJP มีความเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองการปกครองและกระบวนการยุติธรรม 

โครงสร้างทางสถาบัน และแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  นอกจากนี้ หลักนิติธรรมยังเกี่ยวข้อง

เช่ือมโยงกับประเด็นเรื่องความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ความสงบเรียบรอ้ยและความมัน่คง ความรับผิดชอบทางสังคมของภาครัฐและภาคเอกชน รวมตลอด

ถึงการให้บริการสาธารณะของรัฐ ซึ่งหากมีการพัฒนาปรับปรุงให้ปัจจัยพื้นฐานด้านนิติธรรมเหล่านี้  

ให้ดีข้ึน จะน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวาระ 2030 กล่าวอีก 

นัยหนึ่งคือ หลักนิติธรรมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาโดยผ่านระบบการเมืองการปกครอง กระบวนการทาง

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและสภาพเศรษฐกิจสังคม

ให้เอื้อต่อการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติ 

เหตุผลว่าหลักนิติธรรมจะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจประมวลสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นหลักนิติธรรมล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การบังคับสิทธิทางแพ่งและสิทธิตาม

สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ การรับรองและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ17 

2) หลักนิติธรรมจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ท าให้มีการรับรอง

สถานภาพของบุคคล ให้บุคคลมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีสิทธิ

เรียกร้องสิทธิที่จะได้รบับรกิารจากรฐัอย่างเปน็ธรรม มีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และท าให้

เกิดการกระจายและการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะไปน าสู่  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศในที่สุด18 

                                                             
17 Haggard, S.  and Tiede, L.  “ The Rule of Law and Economic Growth:  Where are We?” , World Development,  

Vol. 39, 2011, p.673. 
18 Trubek, D. M.  “ The Political Economy of the Rule of Law:  the Challenge of the New Developmental State” . 

Hague Journal on the Rule of Law, Vol.1(1) , 2009, pp.28 -32; และโปรดดู Golub, S.  (ed. ) , Legal Empowerment: 
Practitioners' Perspectives, International Development Law Organisation, Rome, 2010 . 
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3) หลักนิติธรรมจะช่วยป้องกัน ขจัด และยับยั้งความขัดแย้ง อาชญากรรม และความรุนแรง การที่

สังคมใดมีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงและปลอดภัย จะท าให้สังคมนั้นมีความเติบโตทาง

เศรษฐกิจและมีการพัฒนาด้านสังคมตามมา ในทางตรงกันข้าม อาชญากรรม ความรุนแรง และ

สงครามกลางเมืองจะท าลายสาธารณสมบัติ ทรัพย์สินของเอกชน โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการพัฒนาและความเปน็อยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งมีงานศึกษาวิจัยจ านวนมากที่แสดง

ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างสามารถของประเทศในการควบคุมความรุนแรงที่น าไปสู่  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศน้ัน19 

4) หลักนิติธรรมจะท าให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคมและช่วยสร้างดุลแห่งอ านาจและช่วยลด

ปัญหาคอร์รัปชัน สังคมที่ จะมีความเติบโตในทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนา จะต้องมี 

ความรับผิดชอบทางสังคมของภาครัฐและภาคเอกชน มีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ 

และมีกลไกระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ หลักนิติธรรมที่ท าให้สังคมปราศจาก 

คอร์รัปชันและการเล่นพรรคเล่นพวก จะท าให้สังคมมีโอกาสที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

ได้มากกว่าสังคมที่ขาดหลักนิติธรรม20 

5) หลักนิติธรรมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหลักการส าคัญของ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ การพัฒนาที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้คนในรุ่นถัดไป การสร้างความ

เติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิด  

การพัฒนาที่สมดุล เพื่อประโยชน์ของผู้คนในรุ่นน้ีและรุ่นต่อไปในอนาคต 

ทั้ง SDG และดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมต่างก็ให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาจกล่าวได้ว่า

สิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม โดยสิทธิมนุษยชน

ที่ว่าน้ีมีที่มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่ก าหนดความ

รับผิดชอบแห่งรัฐในการเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมตลอดจนเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ

บุคคล ดังจะเห็นได้จากเป้าหมาย (goals) ต่างๆ ใน SDG ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐที่จะต้องรับรองและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ดังที่ก าหนดอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ ICCPR, ICESCR, 

CEDAW และ CRC สว่นปัจจัยที่ 4 ในดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมของ WJP ที่ใช้วัดสิทธิข้ันพื้นฐาน (Fundamental 

Rights) อันแสดงว่าสังคมที่มีหลักนิติธรรมจะต้องมีกฎหมายที่รับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 

                                                             
19 Haggard and Tiede, op.cit., p. 673. 
20 Henisz, W. J. “The institutional environment for economic growth’. Economic Politics”, Vol. 12(1),2000, p. 1; และ

โปรดดู Feld, L., and Voigt, S. “Economic growth and judicial independence: Cross country evidence using anew 
set of indicators”, European Journal of Political Economy, Vol.19(3), 2003, p. 497. 
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โดยปัจจัยนี้มุ่งไปที่สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานที่รับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (WJP Report, 

p.7) โดยรายงานของ WJP ได้แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่จะต้องได้รับการคุ้มครองไว้ดังนี้ 

สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยกฎหมาย (4.1) สิทธิในชีวิตและความมั่นคงของบุคคล  

(4.2) การรับรองกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและสิทธิของผู้ต้องหา (4.3) เสรีภาพในความคิดเห็นและ 

การแสดงออก (4.4) เสรีภาพในความเช่ือและศาสนา (4.5) สิทธิในความเป็นส่วนตัว (4.6) สิทธิในการชุมนุม  

(4.7) และสิทธิแรงงานข้ันพื้นฐาน (4.8) 

สิทธิมนุษยชนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของหลักนิติธรรม หมายถึง สิทธิอันจ าเป็นที่มนุษย์พึงมีเพื่อให้มนุษย์

ได้มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การที่มนุษย์จะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีได้หาได้มีความหมายเพียงการมีชีวิตการด ารงชีวิต

เท่านั้นไม่ หากแต่จะต้องมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  ดังนั้น มนุษย์ถึง

ต้องมีสิทธิในปัจจัยที่เป็นหนทางหรือเครื่องมือในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การได้รับส่วนแบ่ง  

จากทรัพยากรของรัฐ (การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร) มีส่วนร่วมทางการเมือง  ดังนั้น สิทธิมนุษยชน

ในยุคปัจจุบัน จึงขยายออกไปถึงสิทธิของกลุ่มของมนุษย์ด้วย หาได้หมายถึงสิทธิของปัจเจกชนเท่านั้นไม่  

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า สิทธิมนุษยชนในยุคปัจจุบันมีสองระดับ คือ สิทธิของปัจเจกชน ( individual rights) 

กับสิทธิกลุ่ม (collective rights)  นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น 

สิทธิในการมีอาหารที่พอเพียง สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิในสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสิทธิในสุขภาพเกี่ยวข้องกับ

สุขอนามัยของบุคคล รัฐจึงควรปรับปรุงกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะต้องลดมลภาวะ 

แก้ปัญหาทุพขโภชนาการ และความขาดแคลนยารักษาโรค จึงมีส่วนเกื้อหนุนต่อสิทธิในสุขภาพของบุคคล 

สิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชนที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องทั้งด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา  

ที่ยั่งยืน สิทธิในสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องอย่างส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยสิทธินี้มีความสัมพันธ์อย่าง

แยกกันไม่ออกต่อพัฒนาการของมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจกชนและในฐานะของกลุ่มชน สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาตินั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน เนื่องจากชุมชนท้องถ่ินน้ันเป็นกลุ่มคน

ที่ต้องพึ่งพึงธรรมชาติในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งชุมชนท้องถ่ินส่วนใหญ่มีสถานะทางสังคมที่ด้อยกว่าคน  

กลุ่มอื่น การใช้สิทธิทางการเมืองหรือสิทธิพลเมืองข้ันพื้นฐานได้อย่างจ ากัด ท าให้ชุมชนท้องถ่ินขาดการ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้ทรัพยากร หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาล การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ชุมชนจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเหตุน้ีในปัจจุบัน 

กฎหมายระหว่างประเทศจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสิทธิของชนพื้นเมืองในการด ารงรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลไทยควรเช่ือมโยงกับดัชนีช้ีวัดขององค์การ WJP 

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันหลายประการ โดยเฉพาะในการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
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ของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ใช้พันธกรณีเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นมาตรฐานข้ันต่ า 

ในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ขององค์การสหประชาชาติ เช่น ปรับปรุงระบบ

ประกันสุขภาพก้าวหน้าเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นต้น ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์เช่นนี้จะท าให้

ประเทศไทยบรรลุในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกันกับการยกระดับหลักนิติธรรม เพื่อตอบสนอง

ต่อผลการประเมินดัชนีช้ีวัดของ WJP 

4.10 การพัฒนาที่ยั่งยนืและนโยบายส่งเสริมหลักนติิรัฐ/นิติธรรม: บทเรียนจากโครงการ

หลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นโครงการของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จได้รับยกย่องไป

ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของนโยบายส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ในส่วนนี้ 

จึงขอกล่าวถึงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อการส่งเสริมหลักนิติรัฐ/นิติธรรม เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นโครงการของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จได้รับยกย่องไปทั่วโลก ซ่ึงถือ

เป็นตัวอย่างของนโยบายส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี โครงการดังกล่าวเกิดจากนโยบาย  

ด้านสาธารณสุข เริ่มต้นเม่ือปี พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง

การรักษาพยาบาล เป็นสิทธิที่ประชาชนชาวไทยทุกคนที่จะได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติและ

ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้บริการไม่เป็นอุปสรรคของประชาชน หมายความว่า พวกเขาเหล่าน้ี 

ไม่จ าเป็นต้องแบกรับต้นทุนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลด้วยตนเองทั้งหมด เน่ืองจากรัฐจะช่วยเหลือด้วยงบประมาณ  

ส่วนหน่ึงน่ันเอง 

ในส่วนที่มาของนโยบายน้ี เป็นนโยบายที่มาจากการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่สะสมมาและหลักฐาน

เชิงประจักษ์ (Knowledge-based/Evidence-based reform policy) ที่เริ่มต้นตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ. 2535 ที่มีการจัดตั้ง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขเป็นหลัก ซ่ึงสถาบันได้ตั้งคณะท างานขึ้นมาชุด

หน่ึง เพื่อศึกษาและจัดท า “ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (2544)” อันถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิ้ลของ 

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

นอกจากน้ี ยังมีแรงผลักดันหน่ึงที่มีส่วนให้เกิดโครงการน้ีขึ้นมา คือ การท างานของกลุ่มนายแพทย์นักปฏิรูป  

ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ซ่ึงผ่านการท างานในการวางรากฐานโครงการประกันสังคม

ในปี พ.ศ. 2533 และได้เรียนรู้ข้อดีของการจัดสรรงบประมาณและสถานพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายหัว วิธีการดังกล่าว  

ในเวลาต่อมาได้กลายเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปด้านการเงินการคลังครั้งส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้ต้องมีการปฏิรูปในหลายๆ 

ด้านทั้งการเงินการคลัง การศึกษา การเมือง ข้าราชการ จนมาถึงการปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตย พ.ศ. 2540 ซ่ึงน าสังคม

ไปสู่แนวคิดที่ว่าสุขภาพเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของพลเมืองดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 มาตรา 5221 มากกว่าเป็นการ “สงเคราะห์” ของรัฐต่อประชาชนรวมไปถึงมาตรา 8222 เก่ียวกับการที่รัฐต้องจัดและ

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง   นอกจากน้ี การน าเสนอ

ขยายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ยังสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจหลังวิกฤตต้มย ากุ้ง ซ่ึงมีผลท าให้ชีวิตความเป็นอยู่

ของประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศย่ าแย่ลง 

แต่อย่างไรก็ดี แม้โครงการน้ีจะเป็นที่ยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ของประชาชนได้มาก ลดความเสี่ยงในการล้มละลายทางสุขภาพของประชาชนลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในกลุ่ม 

ผู้มีรายได้ต่ า แต่สิ่งที่สังคมและนักวิชาการต่างๆ ตั้งข้อสังเกตออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

1) โครงการน้ีเก่ียวข้องกับงบประมาณในการด าเนินการ ซ่ึงจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมหาศาล เม่ือเทียบกับ

จ านวนประชากรทั้งประเทศ ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาปฏิรูปการเงินการคลังของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย รวมถึงต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินเหล่าน้ี 

2) การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรท าอย่างไร ประเด็นน้ีจะถกเถียงกันถึงประชากรกลุ่มผู้ใช้บริการ 

ควรเก่ียวกับการกระจายระบบการรักษาพยาบาลให้คนทั้งประเทศโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือมุ่งน า

งบประมาณไปช่วยเหลือเฉพาะคนยากจนที่มีรายได้ต่ าเท่าน้ัน 

โครงการน้ีถือเป็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยรวม ทั้งในด้านการบริหารจัดการซ่ึงหันมาเน้นการจัดบริการ

โดยหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นหลักแทนโรงพยาบาล การปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืน

ของโครงการ การกระจายอ านาจการบริหารจัดการบางส่วน (Decentralization) แก่หน่วยงานในพื้นที่ และการสร้าง

ระบบข้อมูลสารสนเทศให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของตนและสิทธิในการเลือกเครือข่าย 

การบริการ 

ภายใต้หลักการ “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข” ของสมาชิกในสังคมเดียวกัน คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าย่อมต้อง

ช่วยเหลือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า โครงการน้ีถือว่าเป็นระบบที่กระจายความเสี่ยงของภาระทางการเงิน  

(risk sharing) ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยเพื่อให้คนที่มีสุขภาพดีช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยและคนที่มีฐานะดีช่วยเหลือคนที่มี

ฐานะด้อยกว่าในอีกทางหน่ึง การด าเนินการดังกล่าวจึงต้องเป็นการด าเนินการในรูปแบบภาคบังคับอย่างถ้วนหน้าด้วย 

เน่ืองจากหากเป็นการประกันสุขภาพโดยสมัครใจดังเช่น โครงการบัตรสุขภาพก็จะน าไปสู่ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (moral 

                                                             
21 มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าท่ีจะกระท าได้การป้องกัน
และขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

22 มาตรา 82 รัฐจะต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

4-42 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

hazard) ได้ และอาจยังเกิดปัญหาการคัดสรรที่เป็นปรปักษ์ (adverse selection) คือ ในที่สุดจะมีแต่สมาชิกที่มีสุขภาพ 

ไม่ดีหรือเจ็บป่วยเข้ามาจนน าไปสู่ปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ 

การด าเนินโครงการน้ีจะเป็นระบบที่สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนใน 3 ด้านส าคัญ23 ได้แก่ (1) ความยั่งยืน

ทางนโยบาย (2) ความยั่งยืนทางการเงิน และ (3) ความยั่งยืนทางสถาบันและองค์กร  

ความยั่งยืนทางนโยบาย (policy sustainability) หากโครงการด าเนินการครอบคลุมทั่วประเทศได้ในเดือน

เมษายน 2545 ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เป็นช่วงที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จะมีผล

บังคับใช้ในฐานะแม่บทของการบังคับใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

ความยั่งยืนทางการเงิน (financial sustainability) โครงการน้ีน าเสนอการปฏิรูปการเงินการคลังของระบบ

สาธารณสุขไทยโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแทนโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลให้โครงการสามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติ

และก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการให้บริการในระดับที่น่าพอใจ 

ความยั่งยืนทางสถาบันและองค์กร ( institutional sustainability) มีการด าเนินการโดยสถาบันและองค์กร

บริหารใหม่ คือ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซ่ึงมี

ภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับ

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 

งบประมาณของ สปสช. มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการเสนอของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับเดียวกันน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการ (มาตรา 38) โดยกองทุนประกอบด้วยเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินที่ได้รับ

จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินจากการด าเนินการให้บริการสาธารณสุข เงินค่าปรับทางปกครอง เงินหรือทรัพย์สินที่

มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน เงินหรือทรัพย์สินใดๆ  

ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน และเงินสมทบอ่ืนๆ (มาตรา 39)  

เม่ือพิจารณาถึงจ านวนงบประมาณจะพบว่า งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ สปสช. ได้รับจากรัฐบาลน้ันประกอบไปด้วย  

2 ส่วนคือ (1) งบบริหาร และ (2) งบค่ารักษาพยาบาลที่คิดจากค่าใช้จ่ายต่อหัวคูณด้วยจ านวนผู้มีสิทธิลงทะเบียนงบในส่วนแรก

น้ันคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับงบประมาณค่าใช้จ่ายรวมของ สปสช. โดยที่งบบริหารในช่วงปี พ.ศ. 2548-2557  

อยู่ที่ประมาณ 600 - 1,600 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณรวมอยู่ที่ประมาณ 80,000 - 100,000 ล้านบาท 

                                                             
23 สุนทร ตันมันทอง โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค พ.ศ. 2545 – 2552 กุมภาพันธ์ 2553, คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร หน้า 46 



บทท่ี 4 
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 4-43 

แนวคิดเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าน้ีมิได้เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก แต่ปรากฏมีมานานแล้ว 

ในโลกตะวันตก ซ่ึงมีที่มาหลากหลายตั้งแต่แนวความคิดแบบซ้ายสุดโต่งไปขวาสุดโต่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทางใหญ่ๆ 

ดังน้ี24 

1) แนวทางสังคมนิยมแบบมาร์กซ์ (Marxian Socialism) เป็นแนวคิดที่รัฐเข้ามามีบทบาทแทบทุกด้าน 

2) แนวทางแบบเสรีนิยม (Fabian Socialism) เป็นปรัชญาของกลุ่มรัฐสวัสดิการ (welfare state) ถือเป็น 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

3) แนวทางการประกันสังคมแบบบังคับ (Social Security) เริ่มขึ้นครั้งในเยอรมันสมัย Bismarck ที่ให้ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการ เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล เป็นต้น ร่วมกันจ่ายเบี้ยประกันสังคมส าหรับโครงการ

สวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาลด้วย 

4) แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (Mainstream Economics) แม้จะเน้นระบบกลไกตลาด แต่ในบาง

กรณีระบบตลาดก็ไม่สามารถท างานได้ เช่น กรณี Asymmetric Information ของข้อมูลระหว่างแพทย์กับ

ผู้ป่วยมีความรู้ไม่เท่ากัน หรือกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกต่อสังคม (externality) ซ่ึงในบางกรณีถ้าให้

เอกชนด าเนินการอย่างประกันสุขภาพแบบเอกชน การประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้าก็จะท าได้ยาก  

จึงจ าเป็นต้องให้รัฐเป็นผู้ด าเนินการหลักจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น 

มีปัจจัยหลายประการที่น ามาซ่ึงความส าเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เริ่มตั้งแต่การมี

ค าม่ันสัญญาทางการเมืองและการสนับสนุนงบประมาณการมีกลไกภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง การมีโครงสร้างระบบบรกิาร

สาธารณสุขที่ตอบสนองต่อประชาชน การมีศักยภาพในการสร้างและใช้องค์ความรู้เพื่อก าหนดนโยบาย มีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจแต่ทว่าในสายตาของต่างประเทศน้ันประเทศไทยถือเป็นประเทศก าลังพัฒนา จึงจ าเป็นต้องศึกษาบทเรียน

จากประเทศต่างๆ เน่ืองจากประเทศก าลังพัฒนามักจะพบข้อจ ากัดของการด าเนินนโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

ในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณส าหรับบริการสาธารณสุข จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

ประเทศต่างๆ ควรต้องหาวิธีการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของตนเอง เน่ืองจากไม่มีแบบส าเร็จรูปให้ลอกเลียนและ

น าไปใช้ได้ภายใต้บริบทที่ต่างกัน  ทั้งน้ี จากการประเมินกระบวนการปฏิรูปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาของไทยมีบทเรียนที่มี

คุณค่าส าหรับประเทศอ่ืนๆ เช่นกัน ทั้งในเรื่องการบริหารกระบวนการและการเปลี่ยนแปลง การออกแบบระบบ ได้แก่  

การขยายการเข้าถึงบริการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการซ้ือบริการเชิงกลยุทธ์ และสุดท้ายการประเมินการปฏิรูปในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไทยยินดีที่จะเปิดรับการตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆ  

เปิดให้มีการประเมินอย่างรอบด้านและเปิดเผยต่อสังคมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ และผู้เก่ียวข้องได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

 

                                                             
24 วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะท่ีสอง ( พ.ศ. 2546 – 2547) 

รายงานวิจัยเล่มท่ี 1 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2545 – 2546 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, หน้า 22. 
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บทท่ี 5 

เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับ 

ตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

หลักนิติธรรม/นิติรฐัเปน็หลกัการส าคัญที่จะน ามาซึง่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

(United Nations General Assembly) รับรองหลักการนี้ผ่านปฏิญญาการประชุมระดับสูงสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ (Declaration of the high-level 

meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels) 

โดยระบุว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐและการพัฒนามีความเช่ือมโยงระหว่างกันและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน 

ความก้าวหน้าของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยั่งยืน การขจัดความยากจนและความหิวโหย และ 

การรับรู้สิทธิมนุษยชนและเสรภีาพข้ันพื้นฐาน รวมไปถึงสิทธิในการพัฒนาอันจะหนุนเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

และด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยเช่ือว่าความเช่ือมโยงระหว่างกันนี้จะเป็นประเด็นที่ถูกพิจารณาในวาระการพัฒนา

ระหว่างประเทศ หลังปี ค.ศ. 2015” 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ได้กล่าวมาในบทที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ

ดังกล่าวในหลายๆ เป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 ซึ่งเน้นไปที่ความเป็นปกติสุข ความยุติธรรม  

และสถาบันที่เข้มแข็ง เนื้อหาในส่วนน้ีจะวิเคราะห์ความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนกับตัวช้ีวัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index: RoLI) ของโครงการ

ยุติธรรมโลก (The World Justice Project: WJP) 

เนื้อหาในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

โดยเน้นไปที่เป้าหมายที่ 16 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปรียบเทียบระหว่างตัวช้ีวัดตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตัวช้ีวัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index: RoLI) ของ

โครงการยุติธรรมโลก (The World Justice Project: WJP) 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

5.1 เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนกบัหลักนติิธรรม/นติิรัฐ 

เป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนา คือ การส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก  

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม 

มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels) เป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วยเป้าหมายย่อย (target) ทั้งสิ้น 10 เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere) 

2. ยุติการทารุณ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การค้าเด็ก ความรุนแรง และการทรมาน 

ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก (End abuse, exploitations, trafficking and all forms of violence against and 

torture of children) 

3. ส่งเสริมนิติธรรม/นิติรัฐทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง

ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน (Promote the rule of law at the national and international 

levels and ensure equal access to justice for all) 

4. ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและ  

การสงคืนสินทรัพยที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี  

พ.ศ. 2573 (By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery 

and return of stolen assets and combat all forms of organized crime) 

5. ลดการทจุริตในต าแหน่งหน้าที่และการรบัสินบนทุกรปูแบบ (Substantially reduce corruption 

and bribery in all their forms) 

6. พัฒนาสถาบันทีม่ีประสทิธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปรง่ใสในทกุระดับ (Develop effective, 

accountable and transparent institutions at all levels) 

7. สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และ  

มีความเป็นตัวแทนที่ดี  ในทุกระดับการตัดสินใจ  (Ensure responsive, inclusive, participatory and 

representative decision-making at all levels) 

8. ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล 

( Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of 

global governance) 
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9. จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ. 2573  

(By 2030, provide legal identity for all, including birth registration) 

10. สร้างหลกัประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพข้ันพื้นฐาน โดยเป็นไป

ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ (Ensure public access to information and 

protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international 

agreements) 

นอกจากนี้ เป้าหมายดังกล่าวยังประกอบด้วยการน าไปปฏิบัติอีก 2 ข้อ ได้แก่ 

1. เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระท าผ่านทางความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาเพื่อจะป้องกัน  

ความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม (Strengthen relevant national institutions, 

including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular  

in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime) 

2. ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Promote 

and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development) 

เป้าหมายย่อยแต่ละเป้าหมายตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีความสอดคล้องกับ ตัวช้ีวัดตามดัชนี 

ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index: RoLI) ของโครงการยุติธรรมโลก (The World Justice Project: 

WJP) ดังนี้ 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายท่ีเกี่ยวข้องในทุกแห่ง 

ให้ลดลงอย่างมนีัยส าคัญ 

การลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายทีเ่กี่ยวข้องในทุกแห่ง มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 5 

เรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) และตัวช้ีวัดที่  8 เรื่องกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เป้าหมายดังกล่าวนี้จะบรรลุได้อย่างน้อยจ าเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐาน 

ทั้งเรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.2 ยุติการทารุณ การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ การค้าเดก็ และ 

ความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การยุติการทารุณ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การค้าเด็ก และความรุนแรง และการทรมาน 

ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก มีความสอดคลอ้งกบัตัวช้ีวัดที ่4 เรื่องสิทธิข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights) เป้าหมาย

ดังกล่าวนี้จะบรรลุได้ อย่างน้อยจ าเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.3 ส่งเสริมนิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง

หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 

การส่งเสริมนิติธรรมนั้นกินความกว้างมาก จึงอาจกล่าวได้ว่ามีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดทั้งหมดของ 

WJP  อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมนั้น มีความสอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัดที่ 7 เรื่องกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และตัวช้ีวัดที่ 8 เรื่องกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา (Criminal Justice) เป้าหมายดังกล่าวนี้จะบรรลุได้ อย่างน้อยจ าเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐาน 

ทั้งเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และทางอาญา 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของ

กระบวนการติดตามและการสงคืนสินทรัพยท่ีถูกขโมยไป และต่อสู้กับ

อาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573 

การลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและ 

การส่งคืนสินทรัพยที่ ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่ จัดตั้งในลักษณะองค์ กรทุกรูปแบบ  

มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่  5 เรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) 

โดยเฉพาะตัวช้ีวัดย่อยที่ 5.2 เรื่องความรุนแรงในทางการเมือง (political violence) ซึ่งรวมไปถึงการก่อการร้าย 

การขัดกันทางอาวุธ (armed conflict) เป้าหมายดังกล่าวนี้จะบรรลุได้ อย่างน้อยจ าเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐาน

เรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรปูแบบ 

การลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าทีแ่ละการรบัสนิบนทกุรูปแบบ มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 2 เรื่อง

การปลอดจากการคอร์รัปชัน (Absence of Corruption)  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับตัวช้ีวัดย่อยที่ 7.3 และ 

8.5 เรื่องการคอร์รัปชันในกระบวนการยุติธรรม  เป้าหมายดังกล่าวและปัจจัยพื้นฐานนี้มิได้มีสิ่งใดเป็นเหตุหรือ

สิ่งใดเป็นผล หากแต่เกิดข้ึนพร้อมกัน 
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เป้าหมายย่อยท่ี 16.6 พัฒนาสถาบันท่ีมปีระสิทธิผล มคีวามรับผิดรับชอบ และโปร่งใส 

ในทุกระดับ 

การพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ มีความสอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัดหลายตัว  โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ 1 เรื่องการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (Constraints on Government 

Powers) และตัวช้ีวัดที่ 3 เรื่องการมีรัฐบาลที่เปดิกว้าง (Open Government) เป้าหมายดังกล่าวนี้จะบรรลไุด้ 

อย่างน้อยจ าเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานทั้งเรื่องการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล และการมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจท่ีมีความรับผิดชอบ 

ครอบคลุม มสี่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนท่ีดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 

การสร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และ  

มีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 1 เรื่องการจ ากัดอ านาจของ

รัฐบาล (Constraints on Government Powers) ตัวช้ี วัดที่  3 เรื่องการมี รัฐบาลที่ เปิ ดก ว้าง (Open 

Government) และตัวช้ีวัดที่  6 เรื่องการบังคับใช้กฎข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) เป้าหมาย

ดังกล่าวนี้จะบรรลุได้ อย่างน้อยจ าเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานทั้งเรื่องการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล  การมีรัฐบาล 

ที่เปิดกว้าง และการบังคับใช้กฎข้อบังคับ 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.8 ขยายและเสริมความแขง็แกร่งของการมสี่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนา

ในสถาบันโลกาภิบาล 

การขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล 

ไม่มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดใดๆ ของ WJP 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.9 จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถงึการให้มีสูติบัตร 

ภายในปี พ.ศ. 2573 

การจัดใหม้ีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ 4 เรื่องสิทธิข้ันพื้นฐาน 

(Fundamental Rights) เนื่องจากการจัดให้มีอตัลักษณ์ทางกฎหมายส าหรบัทกุคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบตัร

จะเป็นการรับรู้ถึงสถานะของบุคคลเพื่อน าไปสู่การรับรองสิทธิตามกฎหมายในประเด็นต่างๆ 

 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
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5-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมายย่อยท่ี 16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้อง

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความ 

ตกลงระหว่างประเทศ 

การสร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพข้ันพื้นฐาน  

มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่  3 เรื่องการมีรัฐบาลที่ เปิดกว้าง (Open Government) และตัวช้ีวัดที่ 4  

เรื่องสิทธิข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights) เป้าหมายดังกล่าวนี้จะบรรลุได้ อย่างน้อยจ าเป็นต้องมี

ปัจจัยพื้นฐานทั้งเรื่องการมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง และสิทธิข้ันพื้นฐาน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องกันกับตัวช้ีวัด

ดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ของ WJP  ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ตามตัวช้ีวัด

ของ WJP เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ เป้าหมายย่อยแต่ละเป้าหมายในการสร้างความเป็นปกติสุข  

ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง ยกเว้นเพียงเป้าหมายเดียวที่อาจเกิดข้ึนได้ก่อน คือ เป้าหมายย่อยที่ 16.9 

เรื่องการจัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน 

5.2 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย

หลัก (goal) จ านวนทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย และเป้าหมายย่อย (target) จ านวน 169 เป้าหมาย ปัจจุบัน 

คณะท างานผู้เช่ียวชาญระหว่างหน่วยงานว่าด้วยตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Inter-agency and 

Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators: IAEG-SDGs) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ตัวช้ีวัด เพื่อให้คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาในสมัยประชุมที่ 47 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2559 ก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and 

Social Council) และสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (General Assembly) ต่อไป 

IAEG-SDGs รวบรวมชุดข้อมูล (metadata)1 ที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่หน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ 

รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ เสนอเพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัด สรุปได้ตามตารางที่ 5-1  

                                                             
1 สามารถเข้าถึงชดุข้อมูลดังกล่าวไดท้ี่ http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/ 
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เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-7 

ตารางที่ 5-1: เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จ านวนเป้าหมายย่อย และจ านวนตัวชี้วัด 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวนเป้าหมายย่อย จ านวนตัวช้ีวัด 
เป้าหมายท่ี 1: ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี 5 ข้อ 12 ตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี 2: ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

ท่ีดีข้ึน และส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 
5ข้อ 14 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 3: ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 

9 ข้อ 26 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 4: ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

7 ข้อ 11 ตัวชี้วดั 

เป้าหมายท่ี 5: บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี
และเด็กหญิงทุกคน 

6 ข้อ 14 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 6: ท าให้แน่ใจว่าเร่ืองน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างย่ังยืน 
และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

6 ข้อ 11 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 7: ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย ย่ังยืน 
เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อของตน 

3 ข้อ 6 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี ย่ังยืนและท่ัวถึง 
ให้ เป็นไปอย่างย่ังยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและ 
การจ้างงานเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณค่าส าหรับทุกคน 

10 ข้อ 17 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 9: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและท่ัวถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม 

5 ข้อ 12 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 10: ลดความเหลื่อมล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ 7 ข้อ 11 ตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี 11: ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 
7 ข้อ 14 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 12: ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 8 ข้อ 13 ตัวชี้วัด 
เป้าหมายท่ี 13: ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
3 ข้อ 7 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 

7 ข้อ 10 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 15: พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีย่ังยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดย้ังและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 
และหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

9 ข้อ 14 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 16: ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้
เกิดสถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็น 
ท่ียอมรับในทุกระดับ 

10 ข้อ 22 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายท่ี 17: เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้าง 19 ข้อ  โดยแบ่งเป็น 25 ตัวชี้วัด 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-8 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวนเป้าหมายย่อย จ านวนตัวช้ีวัด 
พลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน 

 ด้านการเงิน 5 ข้อ 

 ด้านเทคโนโลยี 3 ข้อ 

 ด้านการสร้างเสริม
ความสามารถ 1 ข้อ 

 ด้านการค้า 3 ข้อ 

 ประเด็นเชิงระบบ 7 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่อยู่ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันกับตัวช้ีวัดตาม RoLI คือ ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริม 

ให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ

สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ  ซึ่งประกอบด้วย

ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 22 ตัวช้ีวัดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 16.1.1 จ านวนเหยื่อฆาตกรรมโดยเจตนา ต่อประชากร 100,000 คน โดยแบ่งตามเพศและ
อายุ 

ตัวช้ีวัด 16.1.2 การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ต่อประชากร 100,000 คน โดยแบ่งตาม
เพศ อายุ และสาเหตุ 

ตัวช้ีวัด 16.1.3 สัดส่วนต่อประชากรทีป่ระสบความรนุแรงทางกาย ทางจิตใจ หรือทางเพศ ในระยะเวลา 
12 เดือนที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 16.1.4 สัดส่วนของประชาชนที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเดินคนเดียวในพื้นที่ที่ตนอาศัย 

ตัวช้ีวัด 16.2.1 สัดส่วนร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่ประสบกับการลงโทษทางร่างกาย และ/หรือ
ความก้าวร้าวทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 16.2.2 จ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ ต่อประชากร 100,000 คน โดยแบ่งตามเพศ อายุ และ
รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ตัวช้ีวัด 16.2.3 สัดส่วนผู้หญิงและผู้ชายอายุระหว่าง 18-29 ปี ที่ประสบความรุนแรงทางเพศ 
ก่อนอายุ 18 ปี 

ตัวช้ีวัด 16.3.1 สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซี่งได้ถูกรายงานการกระท า 
อันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกลไกการยุติความขัดแย้งที่ได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการ 

ตัวช้ีวัด 16.3.2 สัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่ยังไม่ได้รับการพิพากษาต่อ
จ านวนนักโทษทั้งหมด 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-9 

ตัวช้ีวัด 16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ตัวช้ีวัด 16.4.2 สัดส่วนการยึดครองและเก็บอาวุธปืนขนาดเล็กที่ได้ถูกบันทึก และถูกติดตามมาไดั 
โดยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศและวิธีการทางกฎหมาย 

ตัวช้ีวัด 16.5.1 สัดส่วนของผู้ที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถูกร้องขอสินบนโดย
เจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 16.6.1 การใช้จ่ายของรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณนั้นๆ ที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวช้ีวัด 16.6.2 สัดส่วนร้อยละของประชากรที่พึงพอใจการให้บริการโดยภาครัฐครั้งล่าสุด 

ตัวช้ีวัด 16.7.1 สัดส่วนต าแหน่งในองค์กรภาครัฐ (สภานิติบัญญัติของประเทศและท้องถ่ิน องค์กร 
ที่ให้บริการสาธารณะ และศาลยุติธรรม) เปรียบเทียบกับการกระจายในประเทศ  
แยกเป็น เพศ ความพิการ และกลุ่มประชากร 

ตัวช้ีวัด 16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เช่ือว่ากระบวนการตัดสนิใจของรฐัเป็นไปอย่างมีส่วนรว่มและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 16.8.1 สัดส่วนของสมาชิกหรือสิทธิการออกเสียงของประเทศก าลังพัฒนาในองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

ตัวช้ีวัด 16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ที่ได้ท าการแจ้งเกิดกับหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 16.10.1 จ านวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก การกัก ขังหน่วงเหนี่ยว การทรมาน
ผู้สื่อข่าว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้า และผู้ให้ความช่วยเหลือ  
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน 
ที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด 16.10.2 จ านวนประเทศที่รับรองและบังคับใช้รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ และ/หรือนโยบาย  
ที่รับประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 16.a.1 การด ารงอยู่ของสถาบันอิสระระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการ
ปารีส (Paris Principles) 

ตัวช้ีวัด 16.b.1 สัดส่วนของของการรายงานประชากรที่รู้สีกว่าถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกคุกคาม 
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาตามข้อเหตุแห่งการห้ามเลือกปฏิบัติ ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าสังเกตทั่วโลกทั้ง 22 ตัวช้ีวัดที่กล่าวมาข้างต้น มีหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยงาน

หลักในการด าเนินการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด ตามตารางที่ 5-2 ดังนี ้



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-10 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ 5-2: หน่วยงานหลักในการด าเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ 16 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

หรือวิธีการเก็บข้อมูล 
ตัวชี้วัด 16.1.1 จ านวนเหยื่อฆาตกรรมโดยเจตนา ต่อประชากร 100,000 คน UNODC และ WHO 
ตัวชี้วัด 16.1.2 การเสียชี วิต อันเน่ืองมาจากความขัดแย้ง  ต่อประชากร 

100,000 คน 
UNODC และ WHO 

ตัวชี้วัด 16.1.3 สัดส่วนต่อประชากรที่ประสบความรุนแรงทางกาย ทางจิตใจ 
หรือทางเพศ ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 

ยังไม่มีข้อมูล 

ตัวชี้วัด 16.1.4 สัดส่วนของประชาชนที่รู้สึกปลอดภัยเม่ือต้องเดินคนเดียว 
ในพื้นที่ที่ตนอาศัย 

ยังไม่มีข้อมูล 

ตัวชี้วัด 16.2.1 สัดส่วนร้อยละของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่ประสบกับการลงโทษ
ทางร่างกาย และ/หรือความก้าวร้าวทางจิตใจโดยผู้ดูแล 
ในเดือนที่ผ่านมา 

ยังไม่มีข้อมูล 

ตัวชี้วัด 16.2.2 จ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 100,000 คน UNODC 
ตัวชี้วัด 16.2.3 สัดส่วนผู้หญิงและผู้ชายอายุระหว่าง 18 -29 ปี  ที่ประสบ 

ความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี 
การส ารวจครัวเรือน 

ตัวชี้วัด 16.3.1 สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซ่ีงได้ 
ถูกรายงานการกระท าอันรุนแรงน้ันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
กลไกยุติความขัดแย้งที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 

การส ารวจเหยื่ออาชญากรรม 

ตัวชี้วัด 16.3.2 สัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีที่ยังไม่ได้รับ
การพิพากษาต่อจ านวนนักโทษทั้งหมด 

UNODC 

ตัวชี้วัด 16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิดกฎหมาย 
(หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

GFI และ IMF 

ตัวชี้วัด 16.4.2 สัดส่วนการยึดครองและเก็บอาวุธปืนขนาดเล็กที่ได้ถูกบันทึก 
และถูกติดตามมาไดั โดยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
และวิธีการทางกฎหมาย 

ยังไม่มีข้อมูล 

ตัวชี้วัด 16.5.1 สัดส่วนของผู้ที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ 
ถูกร้องขอสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน 
ที่ผ่านมา 

การส ารวจครัวเรือน 

ตัวชี้วัด 16.6.1 การใช้จ่ายของรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณน้ันๆ  
ที่ได้รับอนุมัติ 

PEFA 

ตัวชี้วัด 16.6.2 สัดส่ วนร้อยละของประชากรที่ พึ งพอใจการให้บริการ 
โดยภาครัฐครั้งล่าสุด 

การส ารวจความเห็น 
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ตัวชี้วัด 
หน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

หรือวิธีการเก็บข้อมูล 
ตัวชี้วัด 16.7.1 สัดส่วนต าแหน่งในองค์กรภาครัฐ (สภานิติบัญญัติของประเทศ 

และท้องถิ่น องค์กรที่ให้บริการสาธารณะ และศาลยุติธรรม) 
เปรียบเทียบกับการกระจายในประเทศ แยก เป็น เพศ  
ความพิการ และกลุ่มประชากร 

หน่วยงานระดับชาติของแต่ละประเทศ 

ตัวชี้วัด 16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่ากระบวนการตัดสินใจของรัฐ
เป็นไปอย่างมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ยังไม่มีข้อมูล 

ตัวชี้วัด 16.8.1 สัดส่วนของสมาชิกหรือสิทธิการออกเสียงของประเทศก าลัง
พัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 

องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ 

ตัวชี้วัด 16.9.1 สัด ส่ วนของเด็ กอายุ ต่ าก ว่า 5  ที่ ได้ท าการแ จ้งเกิด กับ 
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

UNICEF 

ตัวชี้วัด 16.10.1 จ านวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก การกักขัง 
หน่วงเหน่ียว การทรมานผู้สื่อข่าว บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสื่อ 
สหภาพทางการค้า และผู้ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ที่ผ่านมา 

สถาบันที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
ในแต่ละประเทศ, ILO และองค์กรอ่ืนๆ  

เช่น ผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดน 

ตัวชี้วัด 16.10.2 จ านวนประเทศที่รับรองและบังคับใช้รัฐธรรมนูญบทบัญญัติ 
และ/หรือนโยบายที่รับประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
สาธารณะ 

UNESCO และ UNDP 

ตัวชี้วัด 16.a.1 การด ารงอยู่ของสถาบัน อิสระระดับชาติที่ เก่ียวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส (Paris Principles) 

OHCHR 

ตัวชี้วัด 16.b.1 สัดส่วนของของการรายงานประชากรที่รู้สีกว่าถูกเลือกปฏิบัติ 
หรือถูกคุกคามใน 12 เดือนที่ผ่านมาตามข้อเหตุแห่งการห้าม
เลือกปฏิบัติ ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

การส ารวจ 

5.3 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้งสองโครงการ 

นอกจากตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะครอบคลุมหลายมิติมากกว่าตัวช้ีวัดตามดัชนี 

ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้ว ตัวช้ีวัดทั้งสองยังมีความแตกต่างกันหลายประการ เนื้อหาในส่วนนี้จะ

เปรียบเทียบความแตกต่างใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัด (2) การเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด และ 

(3) ลักษณะของข้อมูล 
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5.3.1 วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด 

ตามรายงานของ Leadership Council of the Sustainable Development Solution Network 

ที่จัดท าข้ึนเพื่อเสนอนั้น ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เป็นแกนหลักในการเฝ้าสังเกตความก้าวหน้าในการด าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และทั่วโลก กรอบการท างานเกี่ยวกับตัวช้ีวัดน้ีจะถูกใช้เพื่อเปน็ทัง้ 

(1) เครื่องมือบริหาร (management tool) ส าหรับประเทศต่างๆ ในการพัฒนายุทธศาสตร์ และจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อการด าเนินการตามเป้าหมาย และ (2) สมุดพก (report card) เพื่อวัดความก้าวหน้า 

ในการด าเนินการ และเพื่อสร้างความรับผิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ในขณะที่ WJP นั้นมิได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ดังเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  

การจัดท าตัวช้ีวัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐจึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารหรือสมุดพก

ดังเช่นตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หากแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ก าหนด

นโยบาย องค์กรภาคประชาชน และประชาชน เพื่อประเมินการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม/นิติรัฐตามที่ประชาชน

โดยทั่วไปรับรู้และพบเจอ (2) จ าแนกจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และ  

(3) ติดตามความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 

5.3.2 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าสังเกตทั่วโลก และตัวช้ีวัดเติมเต็ม

ระดับชาตินั้น เป็นการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าสังเกตทั่วโลกนั้นมีองค์กรระหว่าง

ประเทศเป็นหน่วยงานด าเนินการหลัก ดังเช่นข้อมูลตามตารางที่ 5-2 ส่วนตัวช้ีวัดเติมเต็มระดับชาตินั้น 

มีส านักงานสถิติแห่งชาติของแต่ละประเทศเป็นหน่วยงานด าเนินการหลัก 

ขณะที่การเก็บข้อมูลเพื่อใช้สร้าง RoLI นั้น WJP ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นผ่านบริษัทที่รับส ารวจ

ครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถาม การส ารวจนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การส ารวจข้อมูลจากประชาชนทั่วไป 

(General Population Polls: GPPs) และการส ารวจข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Qualified Respondents’ 

Questionnaires: QRQs) 

5.3.3 ลักษณะของข้อมูล 

เนื่องจากตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกสร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือ

บริหารหรือสมุดพก ตัวช้ีวัดดังกล่าว ทั้งตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าสังเกตทั่วโลก และตัวช้ีวัดเติมเต็มระดับชาตินั้น  

จึงเป็นข้อมูลเชิงสถิติเป็นหลัก ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลเชิงปริมาณแทบทั้งหมด ขณะที่ตัวช้ีวัดตาม RoLI นั้นมาจาก
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ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป และผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจะปรบัให้มค่ีามาตรฐานและแปลงเป็นหน่วย

เดียวกัน (normalization) โดยใช้วิธีการทางสถิติ ตามตารางที่ 5-3 
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ตารางที่ 5-3: ตัวชีว้ัดการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 204 ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ย่ังยืน ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดตัวชี้วัด ณ ข้อมูลล่าสุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรง
ทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่าย 
ด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.25 ต่อวัน 
By 2030, eradicate extreme poverty for all 
people everywhere, currently measured 
as people living on less than $1.25 a day 

1.1.1 สัดส่วนของประชากรที่มีรายไดต้่ ากว่า $1.25 (PPP) 
ต่อวัน จ าแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ และสถานะ 
การจ้างงาน (หรือสัดส่วนผู้มีงานท าที่ครองชีพด้วย
รายได้ต่ ากว่า $1.25 ต่อวัน) 

1.1.1 Proportion of population below $1.25 (ppp) 
per day disaggregated by sex and age group 
and employment status (or Proportion of 
employed people living on less than $1.25 
PPP) a day) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง  

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และ
เด็ก ในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใตค้วามยากจนใน 
ทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลง 
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 
By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of 
all ages living in poverty in all its dimensions 
according to national definitions 

1.2.1 สัดส่วนของประชากรที่ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
จ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 

1.2.1 Proportion of population living below 
national poverty line, disaggregated by sex 
and age group 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ 
ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.3 ด าเนนิการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสงัคมทีเ่หมาะสมของแตล่ะประเทศ 
และให้ครอบคลมุถงึกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง
ภายในปี พ.ศ. 2573 
Implement nationally appropriate social 
protection systems and measures for all, 
including floors, and by 2030 achieve 
substantial coverage of the poor and the 
vulnerable 

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองทางระบบ
คุ้มครองทางสังคม (social protection) จ าแนกเพศ 
ประกอบไปด้วย 
a) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับบ านาญ (pension) 
b) ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็กได้รับความช่วยเหลือ 
c) ร้อยละของผู้อยู่ในวัยท างานแต่ไม่มีงานท าได้รับ

ความช่วยเหลือ 
d) ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 

 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-15 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

e) ร้อยละของผู้หญิงที่ได้รับเงินช่วยเหลือในการ
คลอดบุตร 

f) ร้อยละของผู้มีงานท าที่ได้รับความคุ้มครอง
เก่ียวกับการเจ็บป่วยจากการท างาน และ 

g) ร้อยละของผู้ยากจน และผู้อยู่ในสถานะเปราะบาง
ได้รับความช่วยเหลือ 

1.3.1 Percentage of population covered by social 
protection floors/systems, disaggregated by 
sex, composed of the following:  
a) Percentage of older persons receiving a 

pension; 
b) Percentage of households with children 

receiving child support; 
c) Percentage of working-age persons 

without jobs receiving support;  
d) Percentage of women receiving maternity 

benefits at childbirth;  
e) Percentage of workers covered against 

occupational injury; and  
f) Percentage of poor and vulnerable 

people receiving benefits 
1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ

ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าชาย
และหญิงทุกคน โดยเฉพาะทีย่ากจนและ
เปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและ
อสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดก ทรัพยากร ธรรมชาติ 
เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทาง

1.4.1 ร้อยละของประชากรที่อาศัยในครัวเรือนได้รับบริการ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.4.1 Proportion of the population living in 
households with access to basic services. 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

การเงิน ซ่ึงรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 
By 2030 ensure that all men and 
women, particularly the poor and the 
vulnerable, have equal rights to 
economic resources, as well as access to 
basic services, ownership and control 
over land and other forms of property, 
inheritance, natural resources, 
appropriate new technology, and 
financial services including microfinance 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างภูมิต้านทาน และ 
ลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรง 
ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจน
และอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
By 2030 build the resilience of the poor 
and those in vulnerable situations, and 
reduce their exposure and vulnerability 
to climaterelated extreme events and 
other economic, social and 
environmental shocks and disasters 

1.5.1 จ านวนประชากรที่เสียฃีวิต สูญหาย ได้รับบาดเจ็บ 
ต้องโยกย้ายหรือหาที่อยู่อาศัยใหม่จากผลของภัย
พิบัติต่อประชากร 100,000 คน 

1.5.1 Number of deaths, missing people, injured, 
relocated or evacuated due to disasters per 
100,000 people. 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.a สร้างหลักประกันวา่จะมีการระดมทรัพยากรอย่าง
มีนัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถงึการ
ยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะ 
จัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดา ไดแ้ก่
ประเทศก าลงัพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สดุ ในการด าเนนิงานตามแผนงาน

1 a.1 สัดส่วนของค่าใฃ้จ่ายของรัฐทัง้หมด (รวมทัง้ระดับ
พ้ืนที่) ในโครงการที่ลงไปถึงประชาชนในพ้ืนที่ร้อยละ 
40 ของประชากรทั้งหมด 

1 a.1 Share of total overall government spending 
find, subnationals) on programs directed to 
bottom 40% of population of country (%) 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-17 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

และนโยบายเพ่ือยุตคิวามยากจนในทุกมิต ิ
Ensure significant mobilization of 
resources from a variety of sources, 
including through enhanced 
development cooperation, in order to 
provide adequate and predictable means 
for developing countries, in particular 
least developed countries, to implement 
programmes and policies to end poverty 
in all its dimensions. 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ทุกที ่
End poverty in all its forms 
everywhere 

1.b สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน 
(pro-poor) และค านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิง
เพศภาวะ (gender-sensitive) เพ่ือจะสนับสนุน
การเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบัติการขจัดความยากจน 
Create sound policy frameworks at 
national, regional and international 
levels, based on propoor and 
gendersensitive development strategies, 
to support accelerated investment in 
poverty eradication actions 

1.b.1 จ านวนของแผนปฏิบัติการในประเทศที่เก่ียวข้องกับ
ข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุนกระตุ้นการลงทุนในการด าเนินงานเพ่ือขจัด
ความยากจนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

1.b.1 Number of national action plans related to 
multi-lateral environmental agreements that 
support accelerated investment in actions 
that eradicate poverty and sustainably use 
natural resources. 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน
โดยเฉพาะทีย่ากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง 
อันรวมถึงทารก ได้เข้าถงึอาหารที่ปลอดภัย  
มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
By 2030, end hunger and ensure access 

2.1.1 อัตราความชุกของการขาดอาหารหรือภาวะ 
ทุพโภชนาการ 

2.1.1 Prevalence of Undernourishment (PoU). 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-18 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

nutrition and promote 
sustainable agriculture 

by all people, in particular the poor and 
people in vulnerable situations, including 
infants, to safe, nutritious and sufficient 
food all year round 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน
โดยเฉพาะทีย่ากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง 
อันรวมถึงทารก ได้เข้าถงึอาหารที่ปลอดภัย 
มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
By 2030, end hunger and ensure access 
by all people, in particular the poor and 
people in vulnerable situations, including 
infants, to safe, nutritious and sufficient 
food all year round 

2.1.2 ร้อยละความไม่มั่นคงด้านอาหารของประชากรที่ม ี
ในระดับปานกลางหรือรุนแรงในประชากรจ าแนก 
บนพ้ืนฐานของระดับประสบการณ์ในการขาดความ
มั่นคงทางอาหาร 

2.1.2 Prevalence of population with moderate or 
severe food insecurity, based on the Food 
Insecurity Experience Scale (FIES). 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-19 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไข
ปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น 
หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะ 
แคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
ภายในปี พ.ศ. 2568 
By 2030, end all forms of malnutrition, 
including achieving, by 2025, the 
internationally agreed targets on stunting 
and wasting in children under 5 years of 
age, and address the nutritional needs of 
adolescent girls, pregnant and lactating 
women and older persons. 

2.2.1 อัตราความชุกของคนที่มืภาวะแคระแกร็น (ความสูง
ต่ ากว่าเกณฑ์) ในเด็กอายุตากว่า 5 ปี 

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 SD 
from the median of the WHO Child Growth 
Standards) among children under five years 
of age 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-20 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.3 เพ่ิมผลติภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิต
อาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง 
เกษตรกรแบบครอบครวั คนเล้ียงปศุสตัว์ 
ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึง 
การเขา้ถงึทีด่ินและทรัพยากรและปัจจัยน าเขา้ใน
การผลิต ความรู ้บริการทางการเงิน ตลาด และ
โอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลคา่และการจ้างงานนอก
ฟาร์ม อยา่งปลอดภัยและเทา่เทียม ภายในปี  
พ.ศ. 2573 
By 2030, double the agricultural 
productivity and incomes of srnallscale 
food producers, in particular women, 
indigenous peoples, family farmers, 
pastoralists and fishers, including through 
secure and equal access to land, other 
productive resources and inputs, 
knowledge, financial services, markets 
and opportunities for value addition and 
nonfarrn employment 

2.3.1 มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน (Value of 
production per labour unit) 

2.3.1 Value of production per labour unit 
(measured in constant USD), by classes of 
farming/pastoral/forestry enterprise size 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหาร 
ที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการ
เกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการ
ผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง 
อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ และจะช่วยพัฒนา
ที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี  
พ.ศ. 2573 

2.4.1 ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรที่มีการท าการเกษตรยัง่ยืน 
2.4.1 Percentage of agricultural area under 

sustainable agricultural practices. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-21 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

By 2030, ensure sustainable food 
production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters and that progressively 
improve land and soil quality 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ 
พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตาม
บ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เก่ียวข้อง
กับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ด
พันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความ
หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่า 
จะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่
ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, maintain the genetic diversity of 
seeds, cultivated plants and farmed and 
domesticated animals and their related 
wild species, including through soundly 
managed and diversified seed and plant 
banks at the national, regional and 
international levels, and promote access to 
and fair and equitable sharing of benefits 

2.5.1 ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของการเก็บผลผลิตในธนาคาร
พันธุกรรม (หรือการเก็บนอกสถานธรรมชาติ) 

2.5.1 Ex Situ Crop Collections Enrichment index 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-22 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

arising from the utilization of genetic 
resources and associated traditional 
knowledge, as internationally agreed. 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.a เพ่ิมการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ 
การพัฒนาเทคโนโลยี และการท าธนาคารยีนของ
พืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
ผลิตสนิคา้เกษตรในประเทศก าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ 
Increase investment, including through 
enhanced international cooperation, in 
rural infrastructure, agricultural research 
and extension services, technology 
development and plant and livestock 
gene banks in order to enhance 
agricultural productivity capacity in 
developing countries, in particular in least 
developed countries. 

2.a.1 ดัชนีการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรต่อ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 

2.a.1 Agriculture Orientation Index for 
Government Expenditures. 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทาง
การคา้ในตลาดเกษตรโลก รวมถงึทางการขจัดการ
อุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบ
และมาตรการเพ่ือการสง่ออกทุกแบบที่ให้ผลใน
ลักษณะเดยีวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณตัิของ 
รอบการพัฒนาโดฮา 
Correct and prevent trade restrictions and 
distortions in world agricultural markets, 
including through the parallel elimination 

2.b.1 ร้อยละของความเปลี่ยนแปลงภาษีการส่งออกและ
น าเข้าในสินค้าเกษตร 

2.b.1 Percent change in Import and Export tariffs 
on agricultural products 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-23 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

of all forms of agricultural export subsidies 
and all export measures with equivalent 
effect, in accordance with the mandate of 
the Doha Development Round 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทาง
การคา้ในตลาดเกษตรโลก รวมถงึทางการขจัดการ
อุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบ
และมาตรการเพ่ือการสง่ออกทุกแบบที่ให้ผลใน
ลักษณะเดยีวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณตัิของ 
รอบการพัฒนาโดฮา 
Correct and prevent trade restrictions and 
distortions in world agricultural markets, 
including through the parallel elimination 
of all forms of agricultural export subsidies 
and all export measures with equivalent 
effect, in accordance with the mandate of 
the Doha Development Round 

2.b.2 การสนับสนุนการส่งออกทางการเกษตร 
2.b.2 Agricultural Export Subsidies 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
End hunger, achieve food 
security and improved 
nutrition and promote 
sustainable agriculture 

2.C เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้วา่ตลาด
โภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ สามารถ
ท างานได้อย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวก
ในการเขา้ถงึข้อมูลของตลาดและข้อมูลส ารอง
อาหารได้อย่างทันการณ์ เพ่ือจ ากัดความผันผวน
ของราคาอาหารอย่างรุนแรง 
Adopt measures to ensure the proper 
functioning of food commodity markets 
and their derivatives and facilitate timely 
access to market information, including on 
food reserves, in order to help limit 

2.C.1 ตัวชี้วัดราคา (อาหาร) ที่ผิดปกต ิ
2.C.1 Indicator of (food) Price Anomalies (IPA) 

Cassava bacterial blight (CBB) 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-24 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

extreme food price volatility. 
3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  

ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ ากวา่ 70 
ต่อการเกิดหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, reduce the global maternal 
mortality ratio to less than 70 per 100,000 
live births. 

3.1.1 จ านวนมารดาที่เสียชีวติต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 
3.1.1 Maternal deaths per 100,000 live births 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ ากวา่ 70 
ต่อการเกิดหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, reduce the global maternal 
mortality ratio to less than 70 per 100,000 
live births. 

3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรทีดู่แลโดยบุคคลากรดา้น
สาธารณสุขที่มีความช านาญ 

3.1.2 Proportion of births attended by skilled 
health personnel 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-25 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ ใน
การด ารงชีวิต และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในทุกช่วง
อายุ 
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุต่ ากวา่ 5 ปี โดยทกุประเทศมุง่ลดอัตราการ
ตายในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 ต่อการเกิดหนึง่พันคน 
และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ ากวา่ 5 ปี ลงให้
ต่ าถงึ 25 ต่อการเกิดหนึง่พันคน ภายในปี พ.ศ. 
2573 
By 2030, end preventable deaths of 
newborns and children under 5 years of 
age, with all countries aiming to reduce 
rneonatal mortality to at least as low as 
12 per 1,000 live births and under-5 
mortality to at leat as low as 25 per 1,000 
live births 

3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ ากว่า 5 ปี (การตายต่อ
การเกิด 1,000 คน) 

3.2.1 Under-five mortality rate (deaths per 1,000 
live births) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุง่ลดอัตราการตาย
ในทารกลงให้ต่ าถงึ 12 ต่อการเกิดหนึง่พันคน และ
ลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถึง 
25 ต่อการเกิดหนึง่พันคน ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, end preventable deaths of 
newborns and children under 5 years of 
age, with all countries aiming to reduce 
rneonatal mortality to at least as low as 12 
per 1,000 live births and under-5 mortality 
to at leat as low as 25 per 1,000 live births 

3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการเกิด 
1,000 คน) 

3.2.2 Neonatal mortality rate (deaths per 1,000 
live births) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  

3-3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส ์วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ โรคตดิตอ่ทางน้ า และโรคตดิต่ออ่ืนๆ 

3.3.1 อัตราการติดเช้ือ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่อ่อนแอ 
1,000 คน (จ าแนกตามอายุ เพศ และประชากร 
กลุ่มหลัก) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-26 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, 
waterborne diseases and other 
communicable diseases. 

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
susceptible population (by age, sex, and key 
populations) 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ ใน
การด ารงชีวิต และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในทุกช่วง
อายุ 
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส ์วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ โรคตดิตอ่ทางน้ า และโรคตดิต่ออ่ืนๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, 
waterborne diseases and other 
communicable diseases. 

3.3.2 อัตราการเกิดของโรควัณโรคต่อประชากร 1,000 คน 
3.3.2 TB incidence per 1,000 person years 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส ์วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ โรคตดิตอ่ทางน้ า และโรคตดิต่ออ่ืนๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, 
waterborne diseases and other 
communicable diseases. 

3.3.3 อัตราเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน ต่อปี 
3.3.3 Malaria incident cases per 1,000 person per 

year 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-27 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส ์วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ โรคตดิตอ่ทางน้ า และโรคตดิต่ออ่ืนๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, 
waterborne diseases and other 
communicable diseases. 

3.3.4 จ านวนค่าประมาณของผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 
ต่อประชากร 100,000 คนในปีที่ก าหนด 

3.3.4 Estimated number of new hepatitis B 
infections per 100,000 population in  
a given year 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-4 ลดการตายก่อนวยัอันควรจากโรคไมต่ิดต่อให้
ลดลงหนึง่ในสามผา่นทางการป้องกันและการ
รักษาโรค และสนับสนุนสขุภาพจิตและความ
เป็นอยู่ทีด่ี ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, reduce by one third premature 
mortality from noncornmunicable 
diseases through prevention and 
treatment and promote mental health 
and well being. 

3.4.1 โอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็งโรคเบาหวาน หรือโรคระบบหายใจเร้ือรัง
ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 30 ปี และ 70 ปี 

3.4.1 Probability of dying of cardiovascular 
disease, cancer, diabetes, or chronic 
respiratory disease between ages 30 and 70 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทาง 
ที่ผิด ซ่ึงรวมถงึการใชย้าเสพติดในทางที่ผดิและ
การใชแ้อลกอฮอลใ์นทางอันตราย 
Strengthen the prevention and treatment 
of substance abuse, including narcotic 
drug abuse and harmful use of alcohol 

3.5.1 ความครอบคลุมของการบ าบัดรักษา (การใข้ยา 
จิตวิทยาลงัคม และการพ้ืนฟูหลังการรักษา)  
ของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด 

3.5.1 Coverage of treatment interventions 
(pharmacological, psychosocial and 
rehabilitation and aftercare services) for 
substance use disorders 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม

3-6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงครึง่หนึง่ ภายในปี พ.ศ. 2563 

3.6.1 จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่อประชากร 100,000 คน (อายุมาตรฐาน) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-28 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

By 2020, halve the number of global 
deaths and injuries from road traffic 
accidents 

3.6.1 Number of road traffic fatal injury deaths 
per 100 000 population (age-standardized) 

โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-7 สร้างหลักประกันวา่มีการเขา้ถงึบริการ ข้อมลู 
การให้การศกึษาเก่ียวกับอนามยัเจริญพันธุ์โดย
ถ้วนหนา้ รวมถงึการวางแผนครอบครวั และการ
ผสานอนามยัเจริญพันธุ์ในยทุธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาต ิภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive healthcare services, 
including for family planning, information 
and education, and the integration of 
reproductive health into national 
strategies and programmes. 

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี)  
ที่ต้องการวางแผนครอบครัวมีความพอใจในวิธีใหม่ 

3.7.1 Percentage of women of reproductive age 
(15-49 years) who have their need for family 
planning satisfied with modern methods. 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-7 สร้างหลักประกันวา่มีการเขา้ถงึบริการ ข้อมลู 
การให้การศกึษาเก่ียวกับอนามยัเจริญพันธุ์โดย
ถ้วนหนา้ รวมถงึการวางแผนครอบครวั และการ
ผสานอนามยัเจริญพันธุ์ในยทุธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาต ิภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive healthcare services, 
including for family planning, information 
and education, and the integration of 
reproductive health into national 
strategies and programmes. 

3.7.2 อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (10-14, 15-19 ปี)  
ต่อผู้หญิง 1,000 คน ในแต่ละกลุ่มอาย ุ

3.7.2 Adolescent birth rate (10-14; 15-19)  
per 1,000 women in that age group 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  3-8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถว้นหนา้ รวมถงึ 3.8.1 ความทัว่ถึงของการตดิตามการรักษา (เช่น การฉีด Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-29 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

การป้องกันความเส่ียงทางการเงิน การเขา้ถึงการ
บริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มคีุณภาพ และเขา้ถงึ
ยาและวคัซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มีประสทิธิผล  
มีคุณภาพ และมีราคาทีส่ามารถซ้ือหาได ้
Achieve universal health coverage, 
including financial risk protection, access 
to quality essential healthcare services 
and access to safe, effective, quality and 
affordable essential medicines and 
vaccines for all. 

วัคซีนเด็กเต็มรูปแบบ การรักษาด้วยยาตา้นไวรัส 
การรักษาวัณโรค การรักษาความดันโลหิตสูง การ
ดูแลการคลอดโดยผู้ช านาญ เป็นต้น) 

3.8.1 Coverage of tracer interventions (e.g. child 
full immunization, ARV therapy, TB 
treatment, hypertension treatment, skilled 
attendant at birth, etc 

ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถว้นหนา้ รวมถงึ
การป้องกันความเส่ียงทางการเงิน การเขา้ถึงการ
บริการสาธารณสุขจ าเป็นที่มคีุณภาพ และเขา้ถงึ
ยาและวคัซีนจ าเป็นที่ปลอดภัย มีประสทิธิผล  
มีคุณภาพ และมีราคาทีส่ามารถซ้ือหาได ้
Achieve universal health coverage, including 
financial risk protection, access to quality 
essential healthcare services and access to 
safe, effective, quality and affordable 
essential medicines and vaccines for all. 

3.8.2 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับการคุ้มครองจาก 
ภัยพิบัติ/การเสียค่าใข้จ่ายการรักษาพยาบาล 

3.8.2 Fraction of the population protected against 
catastrophic/irnpoverishing out-of-pocket 
health expenditure 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-9 ลดจ านวนการตายและการป่วยจากสารเคมี
อันตราย และจากการปนเป้ือนและมลพิษทาง
อากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 
By 2030, substantially reduce the number 
of deaths and illnesses from hazardous 
chemicals and air, water and soil pollution 
and contamination. 

3.9.1 ประชากรในเขตเมืองที่ได้รับมลพิษทางอากาศ
กลางแจ้งเกินค่ามาตรฐานตามค่าที่ก าหนดของ 
WHO (องค์การอนามัยโลก) 

3.9.1 Population in urban areas exposed to 
outdoor air pollution levels above WHO 
guideline values 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-30 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-a เสริมการด าเนนิงานของกรอบอนุสญัญาของ
องค์การอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสูบใน 
ทุกประเทศตามตามความเหมาะสม 
Strengthen the implementation of the 
World Health Organization Framework 
Convention on Tobacco Control in all 
countries, as appropriate. 

3.a.1 การสูบบุหรี่ของผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (อายุมาตรฐาน
ของผู้สูบบุหรื่รายใหม่) 

3.a.1 Tobacco use among persons 18 years and 
older Age-standardized prevalence of 
current tobacco use among persons aged  
18 years and older 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
ในทุกช่วงอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-b สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวคัซีนและยาส าหรับ
โรคทีต่ิดต่อและไม่ตดิต่อที่สง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเขา้ถึงยาและ
วัคซีนจ าเป็นในราคาทีส่ามารถซ้ือหาได้ ตาม
ปฏิญญาโดฮาความตกลงวา่ดว้ยสทิธิในทรัพย์สนิ 
ทางปัญญาที่เก่ียวกับการคา้และการสาธาณสุข  
ซ่ึงเน้นย้ าสทิธิส าหรับประเทศก าลงัพัฒนาที่จะใช้
บทบัญญตัิในความตกลงวา่ดว้ยสทิธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เก่ียวกับการคา้อยา่งเตม็ที ่ในเร่ือง
การผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสขุภาพสาธารณะและ
โดยเฉพาะการเข้าถงึยาโดยถ้วนหน้า 
Support the research and development of 
vaccines and medicines for the 
communicable and non comm unicable 
diseases that primarily affect developing 
countries, provide access to affordable 
essential medicines and vaccines, in 
accordance with the Doha Declaration on 
the TRIPS Agreement and Public Health, 
which affirms the right of developing 
countries to use to the full the provisions 

3-b.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยาที่จ าเป็นบนฐานของ
ความยั่งยืน 

3-b.1 Proportion of population with access to 
affordable essential medicines on a 
sustainable basis 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-31 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

in the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights 
regarding flexibilities to protect public 
health, and, in particular, provide access 
to medicines for all. 

3 ท าให้แน่ใจถงึการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวติ และสง่เสรมิ
ความเป็นอยูท่ี่ดขีองทุกคน  
ในทุกชว่งอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-C เพ่ิมการใช้เงนิที่เก่ียวกับสุขภาพ และการสรรหา 
การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษาก าลังคน
ด้านสขุภาพในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุและรฐัก าลงั
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
Substantially increase health financing and 
the recruitment, development, training 
and retention of the health workforce in 
developing countries, especially least 
developed countries and small island 
developing states. 

3.C.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของผู้ท างานด้าน
สาธารณสุข 

3.C.1 Health worker density and distribution 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

3 ท าให้แน่ใจถงึการมีสุขภาวะ  
ในการด ารงชีวติ และสง่เสรมิ
ความเป็นอยูท่ี่ดขีองทุกคน  
ในทุกชว่งอาย ุ
Ensure healthy lives and 
promote well-being for all 
at all ages 

3-d เสริมขดีความสามารถส าหรับทุกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศก าลังพัฒนา ในเร่ือง
การแจ้งเตือนลว่งหน้า การลดความเส่ียง และการ
บริหารจัดการความเส่ียงดา้นสขุภาพใน
ระดับประเทศและระดับโลก 
Strengthen the capacity of all countries, in 
particular developing countries, for early 
warning, risk reduction and management 
of national and global health risks. 

3.d.1 สัดส่วนคุณลักษณะ 13 ประการหลักของขีด
ความสามารถประเทศที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

3.d.1 Percentage of attributes of 13 core 
capacities that have been attained at a 
specific point in time. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ

4.1 สร้างหลักประกันวา่เดก็ชายและเดก็หญิงทุกคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคณุภาพ เท่าเทยีม และไม่มี

4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวขนที่ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานขั้นต่ า โดยสามารถอ่านและค านวณทาง
คณิตศาสตรไ์ด้ จ าแนกตามเพศ สถานทีต่ั้ง สถานะ

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-32 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

ค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธท์างการเรยีนที่มี
ประสทิธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, ensure that all girls and boys 
complete free, equitable and quality 
primary and secondary education leading 
to relevant and effective learning 
outcomes. 

ทางเศรษฐกิจ (และข้อมูลอ่ืนที่มี) 
4.1.1 Percentage of children/young people at the 

end of each level of education achieving at 
least a minimum proficiency level in (a) 
reading and (b) mathematics. 
Disaggregations: sex, location, wealth (and 
others where data are available) 

โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

4.2 สร้างหลักประกันวา่เดก็ชายและเดก็หญิงทุกคน
เข้าถงึการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัที่มี
คุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านัน้
มีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
By 2030, ensure that all girls and boys 
have access to quality early childhood 
development, care and preprimary 
education so that they are ready for 
primary education. 

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปที่มีการติดตามการ
พัฒนาทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และจิตวทิยาลงั
คมที่ด ีจ าแนกตามเพศ สถานที่ตั้ง สถานะทาง
เศรษฐกิจ (และข้อมูลอ่ืนที่มี) 

4.2.1 Percentage of children under 5 years of age 
who are developmental^ on track in health, 
learning and psychosocial well-being 
Disaggregations: sex, location, wealth (and 
others where data are available) 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality education 
and promote lifelong 
learning opportunities  
for all 

4.3 ให้ชายและหญงิทุกคนเขา้ถงึการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถงึมหาวทิยาลัยที่มี
ราคาที่สามารถจ่ายไดแ้ละมีคุณภาพ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
 
By 2030, ensure equal access for all 
women and men to affordable and 
quality technical, vocational and tertiary 
education, including university 

4.3.1 อัตราการมีส่วนร่วมทางการศึกษา (Participation 
rate) ของผู้ใหญ่ในระบบและนอกระบบการศึกษา
และการอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

4.3.1 Participation rate of adults in formal and 
non-formal education and training in the 
last 12 months 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-33 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญท่ี่มีทักษะที่จ าเป็น 
รวมถึงทักษะทางเทคนคิและอาชีพ ส าหรับการ
จ้างงาน การมงีานที่ด ีและการเป็นผู้ประกอบการ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, substantially increase the 
number of youth and adults who have 
relevant skills, including technical and 
vocational skills, for employment, decent 
jobs and entrepreneurship 

4.4.1 ร้อยละของเยาวขน/ผู้ใหญ่ที่มทีักษะทางด้านเทค
โนโลยืสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตาม
ประเภททักษะ 

4.4.1 Percentage of youth/adults with ICT skills  
by type of skill 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศกึษา และ
สร้างหลักประกันวา่กลุ่มที่เปราะบางซ่ึงรวมถงึ 
ผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เขา้ถงึการศึกษา 
และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทยีม ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 
By 2030, eliminate gender disparities in 
education and ensure equal access to all 
levels of education and vocational training 
for the vulnerable, including persons with 
disabilities, indigenous peoples and 
children in vulnerable situations. 

4.5.1 ดัซนีความเทา่เทียมกัน (ผู้หญิง/ผู้ชาย/ในเขต/ 
นอกเขต/คนจน/คนรวย) ส าหรับตัวขีว้ัดทั้งหมด 
ในรายการที่สามารถจ าแนกได ้

4.5.1 Parity indices (female/male, urban/rural, 
bottom/top wealth quintile] for all 
indicators on this list that can be 
disaggregated 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 

4.6 สร้างหลักประกันวา่เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ ่ 
ในสัดส่วนสูง ทัง้ชายและหญงิ สามารถอ่านออก
เขียนไดแ้ละค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, ensure that all youth and 
substantial proportion of adults, both 
men and women, achieve literacy and 

4.6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุมีความรู้ส าหรับการ
ท างานในระดับ (a) พ้ืนฐานและอ่านออกเขียนได้  
(b) ทักษะในการด านวน จ าแนกเป็นเพศ สถานที ่
สถานะทางเศรษฐกิจ (และ ข้อมูลอ่ืนที่มี) 

4.6.1 Percentage of the population in a given age 
group achieving at least a fixed level of 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-34 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

numeracy. proficiency in functional (a) literacy and  
(b) numeracy skills. Disaggregations: sex, 
location, wealth (and others where data are 
available) 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

4.7 สร้างหลักประกันวา่ผู้เรียนทกุคนได้รับความรู ้
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับสง่เสรมิการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน รวมไปถึง การศกึษาส าหรับการ
พัฒนาอย่างยัง่ยนืและการมวีิถีชีวติทีย่ั่งยืน  
สิทธมินุษยชน ความ เสมอภาคระหวา่งเพศ  
การสง่เสรมิวฒันธรรมแห่งความสงบสขุและไม่ใช้
ความรนุแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ
นิยมในความหลากหลายทางวฒันธรรมและใน
ส่วนรว่มของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, ensure that all learners acquire 
the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, 
including, among others, through 
education for sustainable development 
and sustainable lifestyles, human rights, 
gender equality, promotion of a culture of 
peace and nonviolence, global citizenship 
and appreciation of cultural diversity and 
of culture’s contribution to sustainable 
development. 

4.7.1 ร้อยละของนักเรียนอายุ 15 ปี ที่เข้าเรียนในโรงเรียน
สาธิตระดับมัธยมศึกษามีความรู้อย่างน้อยอยู่ใน
ระดับที่ก าหนดไว้ ตามหัวข้อที่เลือกในด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และธรณีวิทยา การเลือก
หัวข้อที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับการส ารวจหรือการ
ประเมินจากตัวบ่งชี้ที่เก็บรวบรวมได้ จ าแนกตามเพศ 
ที่อยู่ สถานะทางเศรษฐกิจ (และข้อมูลอ่ืนที่มี) 

4.7.1 Percentage of 15 year old students enrolled 
in secondary school demonstrating at least 
a fixed level of knowledge across a 
selection of topics in environmental science 
and geoscience. The exact choice/range of 
topics will depend on the survey or 
assessment in which the indicator is 
collected. Disaggregations: sex and location 
(and others where data are available) 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
ศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ 
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 

4.a.1 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (1) ไฟฟ้า  
(2) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน (3) น้ าดื่ม
สะอาด (4) ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ และ  

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-35 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสทิธิผลส าหรับทุกคน 
Build and upgrade education facilities that 
are child, disability and gender sensitive 
and provide safe, nonviolent, inclusive 
and effective learning environments for all 

(5) สิ่งอ านวยความสะดวกในการล้างมือ  
(ตามนิยามของตัวชีว้ัดของ WASH) 

4.a.1 Percentage of schools with access to (i) 
electricity; (ii) Internet for pedagogical 
purposes (iii) basic drinking water and (iv) 
basic sanitation facilities; and tv) basic hand 
washing facilities (as per the WASH indicator 
definitions) 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

4.b ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทัว่โลกทีใ่ห้ส าหรับ
ประเทศก าลงัพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา
น้อยที่สดุ รัฐก าลงัพัฒนา ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
และประเทศในแอฟริกา ในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา รวมถงึการฝึกอาชีพ และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดา้นเทคนคิ วศิวกรรม และวทิยาศาสตร์ 
ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลงัพัฒนา
อ่ืนๆ ภายใน ปี พ.ศ. 2563 
By 2020, substantially globally the 
number of scholarships available to 
developing countries, in particular least 
developed countries, small island 
developing States and African countries, 
for enrolment in higher education, 
including vocational training and 
information and communications 
technology, technical, engineering and 
scientific programmes, in developed 
countries and other developing countries. 

4.b.1 มูลค่าความชว่ยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ือการพัฒนา 
(Official Development Assistance) ส าหรับ
ทุนการศึกษาตามสาขาและประเภทการศึกษา การ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ือการพัฒนารวมสุทธิ
ส าหรับทุนการศึกษาและค่าใข้จ่ายของนักศึกษา 
ในประเทศของผู้บริจาค (ประเภทของการช่วยเหลือ 
E01 และ E02) ข้อมูลแสดงเป็นเงิน US ดอลลาร์ 
ในอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายปี 

4.b.1 Volume of ODA flows for scholarships by 
sector and type of study Total net official 
development assistance (ODA) for 
scholarships and student costs in donor 
countries (types of aid E01 and E02). Data 
expressed in US dollars at the average 
annual exchange rate. 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-36 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับ
การศกึษาที่ได้คุณภาพอย่าง 
เท่าเทยีมและทัว่ถงึ และสง่เสรมิ
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ
แก่ทุกคน 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มคีุณภาพ รวมถงึการด าเนินการ
ผ่านทางความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ
ฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุและรัฐก าลงัพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, substantially increase the supply 
of qualified teachers, including through 
international cooperation for teacher 
training in developing countries, especially 
least developed countries and small 
island developing States 

4.C.1 ร้อยละของครูในระดับ (1) ก่อนประถมศึกษา  
(2) ประถมศึกษา (3) มัธยมศึกษาตอนต้น และ  
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อย่างน้อยไค้รับการ
อบรมครู (เข่น การฝึกอบรมการสอน) ให้บริการ 
ก่อนหรือระหว่างให้บริการที่ต้องการสอนที่ระดับ 
ที่เก่ียวข้องในประเทศที่ก าหนด จ าแนกตามเพศ 
(หรือข้อมูลอ่ืนที่มี) 

4.C.1 Percentage of teachers in (i) pre-primary (ii) 
primary, (iii) lower secondary and (iv) upper 
secondary education who have received at 
least the minimum organized teacher (i.e. 
pedagogical training) pre-service or in-service 
required for teaching at the relevant level in 
a given country. Disaggregations: sex (and 
others where data are available) 

Green 1/3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัตทิุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญงิและ
เด็กหญงิในทุกที ่
End all forms of discrimination against all 
women and girls everywhere 

5.1.1 กรอบทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมความ 
เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ 

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in 
place to promote equality and non-
discrimination on the basis of sex 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มตี่อผู้หญิงและ
เด็กหญงิทัง้ในทีส่าธารณะและที่รโหฐาน รวมถงึ
การคา้มนษุย ์การกระท าทางเพศ และการแสวง
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน 
Eliminate all forms of violence against all 
women and girls in public and private 
spheres, including trafficking and sexual 

5.2.1 สัดส่วนของสตรีและเด็กหญิงที่เคยสมรส 
(everpartnered) (อายุระหว่าง 15-49 ปี) ที่ถูก
กระท าความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือความ
รุนแรงทางเพศจากคนใกล้ฃิดในรอบ 12 เดือน 

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls 
(aged 1549) subjected to physical and/or 
sexual violence by a current or former 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-37 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

and other types of exploitation intimate partner, in the last 12 months 
5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 

และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มตี่อผู้หญิงและ
เด็กหญงิทัง้ในทีส่าธารณะและที่รโหฐาน รวมถงึ
การคา้มนษุย ์การกระท าทางเพศ และการแสวง
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน 
Eliminate all forms of violence against all 
women and girls in public and private 
spheres, including trafficking and sexual 
and other types of exploitation 

5.2.2 สัดส่วนของสตรีและเด็กหญิง (อายุระหว่าง 15-49 
ปี) ที่ถูกกระท าความรุนแรงตั้งแต่อายุ 15 ปี จาก 
ผู้ที่ไม่ใข่คนใกล้ชิด 

5.2.2 Proportion of women and girl (staged 15-49) 
subjected to sexual violence by persons 
other than an intimate partner, since age 15. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การ
แตง่งานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และ
การท าลายอวยัวะเพศหญงิ 
Eliminate all harmful practices, such as 
child, early and forced marriage and 
female genital mutilations 

5.3.1 ร้อยละของสตรีอายุระหว่าง 20-24 ปี ที่แต่งงาน 
หรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ 18 ปี (เช่น การแต่งงาน 
ในวัยเด็ก) 

5.3.1 Percentage of women aged 20-24 who were 
married or in a union before age 18 (i.e. 
child marriage) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การ
แตง่งานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และ
การท าลายอวยัวะเพศหญงิ 
Eliminate all harmful practices, such as 
child, early and forced marriage and 
female genital mutilations 

5.3.2 ร้อยละของเด็กหญิงและสตรี (อายุระหวา่ง  
15-49 ปี) โดยกลุ่มอายุที่ไค้รับการขลิบอวัยวะเพศ
สตรี (ส าหรับประเทศที่เก่ียวข้องเท่านั้น) 

5.3.2 Percentage of girls and women aged 15-49 
years who have undergone FGM/C, by age 
group (for relevant countries only) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดแูลและการท างาน
บ้านแบบไมไ่ด้รับคา่จ้าง โดยจัดเตรยีมบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการ
คุ้มครองทางสงัคมให้ และสนับสนุนความ
รับผิดชอบรว่มกันภายในครวัเรือนและครอบครวั 
ตามความเหมาะสมของแตล่ะประเทศ 
Recognize and value unpaid care and 

5.4.1 จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวัน (24 ชั่วโมง) ที่ใข้ในการ
ท างานบ้านและดูแลคนในครวัเรือนที่ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน จ าแนกตามเพศ อายุ แลละสถานที่อยู่ 
(ส าหรับผู้ที่มือายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) 

5.4.1 Average daily (24 hours) spent on unpaid 
domestic and care work, by sex, age and 
location (for individuals five years and 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-38 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

domestic work through the provision of 
public services, infrastructure and social 
protection policies, and the promotion of 
shared responsibility within the household 
and the family as nationally appropriate 

above) 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.5 สร้างหลักประกันวา่ผู้หญิงจะมีสว่นร่วมอย่างเต็มที่
และมีประสทิธผิลและมโีอกาสที่เทา่เทียมในการ
เป็นผู้น าในทุกระดับของการตดัสนิใจในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
Ensure women’s full and effective 
participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision making 
in political, economic, and public life 

5.5.1 สัดส่วนของผู้หญิงทีด่ ารงต าแหน่งในรัฐสภาแห่งชาต ิ
5.5.1 Proportion of seats held by women in 

national parliaments 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.5 สร้างหลักประกันวา่ผู้หญิงจะมีสว่นรว่มอยา่ง
เต็มที่และมีประสทิธผิลและมโีอกาสที่เทา่เทยีม 
ในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตดัสินใจ 
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 
Ensure women’s full and effective 
participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision making 
in political, economic, and public life 

5.5.2 สัดส่วนของผู้หญิงทีด่ ารงต าแหน่งในการปกครอง
ท้องถิ่น 

5.5.2 Proportion of seats held by women in local 
governments 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-39 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.6 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถงึสขุภาพทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสทิธิการเจริญ
พันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามทีต่กลงในแผนปฏิบัติการ
ของการประชมุนานาชาตวิ่าด้วยประชากรและ
การพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสาร
ผลลัพธข์องการประชมุทบทวนเหลา่นั้น 
Ensure universal access to sexual and 
reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the 
Programme of Action of the ICPD and the 
Beijing Platform for Action and the 
outcome documents of their review 
conferences. 

5.6.1 ร้อยละของสตรีและเด็กหญิงที่สามารถตัดสินใจทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยการ
เจริญพันธุด้วยตนเอง 

5.6.1 Proportion of women (aged 15-49) who 
make their own sexual and reproductive 
decisions. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.6 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถงึสขุภาพทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสทิธิการเจริญ
พันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามทีต่กลงในแผนปฏิบัติการ
ของการประชมุนานาชาตวิ่าด้วยประชากรและ 
การพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสาร
ผลลัพธข์องการประชมุทบทวนเหลา่นั้น 
Ensure universal access to sexual and 
reproductive health and reproductive 
rights as agreed in accordance with the 
Programme of Action of the ICPD and the 
Beijing Platform for Action and the 
outcome documents of their review 
conferences. 

5.6.2 สัดส่วนหรือร้อยละของประเทศที่มีกฎหมายและ
ข้อบังคับการรับประกันการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทาง
เพศและอนามัยเจริญพันธุ์ สารสนเทศและการศึกษา 
(มีการบันทึกอย่างเป็นทางการ) 

5.6.2 Proportion (%) of countries with laws and 
regulations that guarantee all women and 
adolescents access to sexual and 
reproductive health services, information 
and education (official records) 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-40 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.a การด าเนนิการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสทิธเิทา่เทียม
กันใน ดา้นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสทิธิ
การเขา้ถงึการ เป็นเจ้าของและควบคุมเหนือทีด่ิน
และทรัพย์สินอ่ืนๆ การบริการทางการเงนิ มรดก 
และทรัพยากรธรรมฃาต ิให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศ 
Undertake reforms to give women equal 
rights to economic resources, as well as 
access to ownership and control over land 
and other forms of property, financial 
services, inheritance, and natural resources 
in accordance with national laws 

5.a.1 ส่วนแบ่งของผู้หญิงในจ านวนของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ทางการเกษตร แยกตามอายุและสถานที่ตัง้ (เขต
เมือง/เขตชนบท) 

5.a.1 Share of women among agricultural land 
owners by age and location (U/R) 

Green 2/3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.a ด าเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธทิี่เทา่เทยีม 
ในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเขา้เป็น
เจ้าของที่ดิน การควบคุมทีด่ินและทรัพย์สินใน
รูปแบบอ่ืน การบริการทางการเงิน การรับมรดก 
และทรัพยากร ธรรมชาต ิตามกฎหมายของประเทศ 
Undertake reforms to give women equal 
rights to economic resources, as well as 
access to ownership and control over 
land and other forms of property, financial 
services, inheritance, and natural resources 
in accordance with national laws 

5.a.2 กรอบกฎหมาย รวมทั้งมาตรการพิเศษที่รับประกัน
สิทธิความเท่าเทยีมกันของผู้หญิงในการเป็นเจ้าของ
และมีอ านาจในที่ดิน 

5.a.2 The legal framework includes special 
measures to guarantee women's equal rights 
to land ownership and control. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 

5.b เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมการให้
อ านาจแก่ผู้หญิง 
Enhance the use of enabling technologies, 
in particular ICT, to promote the 

5.b.1 สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ จ าแนก
ตามเพศ 

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile 
telephone, by sex 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-41 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

and girls empowerment of women 
5 บรรลุถึงความเท่าเทยีมทางเพศ 

และเสริมสร้างพลงัให้แก่สตรี
และเด็กหญงิทุกคน 
Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls 

5.C เลือกใช้และเสริมความเข้มแขง็แก่นโยบายที่ด ี
และกฎระเบียบที่บังคับใช้ได ้เพ่ือสง่เสรมิความ
เสมอภาคระหวา่งเพศและการให้อ านาจแก่ผู้หญิง
และเด็กหญงิทุกคนในทุกระดับ 
Adopt and strengthen sound policies and 
enforceable legislation for the promotion 
of gender equality and the empowerment 
of all women and girls at all levels 

5.C.1 ร้อยละของประเทศที่มีระบบติดตามและการจัดสรร
สาธารณประโยชน์เพ่ือความเท่าเทยีมกันทางเพศ
และเพ่ิมบทบาทสตรี 

5.C.1 Percentage of countries with systems to 
track and make public allocations for gender 
equality and women’s empowerment 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทกุคนเขา้ถงึน้ าดื่มที่
ปลอดภัยและมรีาคาที่สามารถซื้อหาได ้ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 
By 2030, achieve universal and equitable 
access to safe and affordable drinking 
water for all 

6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใข้บริการน ้าดื่มที่ได้รับ 
การจัดการอย่างปลอดภัย 

6.1.1 Percentage of population using safely 
managed drinking water services 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทกุคนเขา้ถงึสุขอนามยั  
ที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขบัถ่ายใน 
ที่โลง่ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญงิและกลุม่ที่อยู่ใต้
สถานการณ์ทีเ่ปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, achieve access to adequate and 
equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special 
attention to the needs of women and girls 
and those in vulnerable situations. 

6.2.1 ร้อยละของจ านวนประชากรที่ใช้ห้องน้ าถูก
สุขลักษณะ ค านิยาม: ประชากรที่ใช้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกสุขอนามัยพ้ืนฐาน ซ่ึงไม่ได้ใช้ร่วมกับครัวเรือน
อ่ืนและเป็นที่ที่สามารถถ่ายอุจจาระอย่างถูก
สุขลักษณะหรือมีการขนส่งไปยังจุดที่มีการทิ้งหรือ
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะ 

6.2.1 Percentage of population using safely 
managed sanitation services Definition: 
Population using a basic sanitation facility 
(current JIvlP categories for improved 
sanitation) which is not shared with other 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-42 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

households and where excreta is safely 
disposed in situ or transported to a 
designated place for safe disposal or 
treatment 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการ 
อย่างยัง่ยืน และมสีภาพ 
พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิง้
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย 
ลดสดัสว่นน้ าเสียที่ไม่ผา่นกระบวนการลงครึง่หนึง่ 
และเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหมท่ัว่โลก ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
By 2030, improve water quality by 
reducing pollution, eliminating dumping 
and minimizing release of hazardous 
chemicals and materials, halving the 
proportion of untreated wastewater and 
increasing recycling and safe reuse 
globally. 

6.3.1 ร้อยละของปริมาณน ้าเสียที่ได้รับการบ าบัดให้
ปลอดภัย จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ค านิยาม: สดัส่วนของน ้าเสียที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
และอุตสาหกรรมที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย 
เทียบกับปริมาณน ้าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นทัง้จาก
ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ระดับความก้าวหน้าของ
การปรับปรุง คือ “การได้รับการบ าบัดน ้าเสียอย่าง
ปลอดภัย” จากการไม่ได้รับการบ าบัดเลยไปถึงระดับ
สูงสุดของการบริการ 

6.3.1 Percentage of wastewater safely treated, 
disaggregated by economic activity 
Definition: Proportion of waste water 
generated both through domestic and 
industrial sources safely treated compared 
to total waste water generated both 
through domestic and industrial sources. A 
ladder will define progressive improvement 
of "safely treated wastewater" from no 
treatment the highest level of service 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการ 
ทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย 
ลดสดัสว่นน้ าเสียที่ไม่ผา่นกระบวนการลงครึง่หนึง่ 
และเพ่ิมการน ากลับมาใช้ใหมท่ัว่โลก ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

6.3.2 ร้อยละของคุณภาพแหล่งน ้าโดยรอบที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 

6.3.2 Percentage of receiving water bodies with 
ambient water quality not presenting risk to 
the environment or human health. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-43 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

By 2030, improve water quality by 
reducing pollution, eliminating dumping 
and minimizing release of hazardous 
chemicals and materials, halving the 
proportion of untreated wastewater and 
increasing recycling and safe reuse 
globally. 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.4 เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้น้ าในทกุภาคสว่น และ
สร้างหลักประกันวา่จะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่
ยั่งยนื เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาด
แคลนน้ า ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, substantially increase wateruse 
efficiency across all sectors and ensure 
sustainable withdrawals and supply of 
freshwater to address water scarcity and 
substantially reduce the number of people 
suffering from water scarcity. 

6.4.1 ร้อยละความเปลี่ยนแปลงของการใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา ค านิยาม: มูลค่าเพ่ิม
ต่อการใช้น ้า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

6.4.1 Percentage change in water use efficiency 
over time. Definition: Value added over 
water use, by industry. 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-44 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.4 เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้น้ าในทกุภาคสว่น และ
สร้างหลักประกันวา่จะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่
ยั่งยนื เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และลด
จ านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาด
แคลนน้ า ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, substantially increase wateruse 
efficiency across all sectors and ensure 
sustainable withdrawals and supply of 
freshwater to address water scarcity and 
substantially reduce the number of 
people suffering from water scarcity. 

6.4.2 ร้อยละของปริมาณน ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ถูกใช้ไป
รวมโดยน าความต้องการน ้าของสิ่งแวดล้อมมา
พิจารณาร่วมด้วย 

6.4.2 Percentage of total available water 
resources used, taking environmental water 
requirements into account (Level of Water 
Stress) 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.5 ด าเนนิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบ 
องค์รวมในทุกระดับ รวมถงึผา่นทางความร่วมมือ
ระหวา่งเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
By 2030, implement integrated water 
resources management at all levels, 
including through transboundary 
cooperation as appropriate 

6.5.1 ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรน ้าแบบ
บูรณาการ IWRM (0-100) 

6.5.1 Degree of integrated water resources 
management (เพRM) implementation (0-100) 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับแหล่ง
น้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชัน้หิน
อุ้มน้ า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563 
By 2020, protect and restore waterrelated 
ecosystems, including mountains, forests, 
wetlands, rivers, aquifers and lakes. 

6.6.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุ่มน ้าในตลอดทุก
ช่วงเวลา 

6.6.1 Percentage of change in wetlands extent 
over time 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ 6.a ขยายความรว่มมือระหวา่งประเทศและการ 6.a.1 ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-45 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

สนับสนุนการเสริมสร้างขดีความสามารถให้แก่
ประเทศก าลงัพัฒนาในกิจกรรมและแผนงาน 
ที่เก่ียวข้องกับน้ าและสุขอนามยั ซ่ึงรวมถงึด้าน
การเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ าอย่างมี
ประสทิธิภาพ การจัดการน้ าเสีย เทคโนโลย ี
การน าน้ ากลับมาใช้ใหม ่
By 2030, expand international cooperation 
and capacity-building support to 
developing countries in water and 
sanitation-related activities and 
programmes, including water harvesting, 
desalination, water efficiency, waste-water 
treatment, recycling and reuse 
technologies 

(การช่วยเหลือแบบให้เปล่า) ส าหรับกิจกรรมและ
โครงการที่เก่ียวข้องกับน ้าและสุขาภิบาล 

6.a.1 ODA for water and sanitation related 
activities and programmes 

ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน้ าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอยา่ง
ยั่งยนื และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 
Ensure availability and 
sustainable management 
of water and sanitation for 
all 

6.๖ สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแขง็ในการมีส่วนร่วม
ของชมุชนท้องถิ่นในการพัฒนา การจัดการน้ า
และสุขอนามยั 
Support and strengthen the participation 
of local communities in improving water 
and sanitation management. 

- 
- 

Green  ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถ
เข้าถงึพลงังานที่ทนัสมยั ยั่งยืน 
เช่ือถือได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเขา้ถงึการบริการ
พลังงานสมยัใหม่ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และ
เช่ือถือได ้ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030 ensure universal access to 
affordable, reliable, and modern energy 
services 

7.1.1 ร้อยละของประชากรที่มืไฟฟ้าใช้ (%) 
7.1.1 Percentage of population with electricity 

access (%) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-46 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

energy for all 
7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถ

เข้าถงึพลงังานที่ทนัสมยั ยั่งยืน 
เช่ือถือได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 
energy for all 

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเขา้ถงึการบริการ
พลังงานสมยัใหม่ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และ
เช่ือถือได ้ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030 ensure universal access to 
affordable, reliable, and modern energy 
services 

7.1.2 ร้อยละของประชากรที่ไม่พ่ึงพาเช้ือเพลิงแข็ง (%) 
7.1.2 Percentage of population with primary 

reliance on nonsolid fuels (%) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถ
เข้าถงึพลงังานที่ทนัสมยั ยั่งยืน 
เช่ือถือได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 
energy for all 

7.2 เพ่ิมสัดสว่นของพลังงานทดแทนในการผสมผสาน
การใช้พลงังานของโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, increase substantially the share 
of renewable energy in the global energy 
mix 

7.2.1 ส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายทั้งสิ้น (%) 

7.2.1 Renewable energy share in the total energy 
final energy consumption (%) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถ
เข้าถงึพลงังานที่ทนัสมยั ยั่งยืน 
เช่ือถือได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 
energy for all 

7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสทิธภิาพการใช้
พลังงานของโลกให้เพ่ิมขึน้ 2 เทา่ ภายในปี  
พ.ศ. 2573 
By 2030, double the global rate of 
improvement in energy efficiency 

7.3.1 อัตราการปรับปรุงความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
(energy intensity) (%) วัดในรูปของพลังงานหลัก
และ GDP 

7.3.1 Rate of improvement in energy intensity (%) 
measured in terms of primary energy and 
GDP 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถ
เข้าถงึพลงังานที่ทนัสมยั ยั่งยืน 
เช่ือถือได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 

7.a ยกระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ
อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการวิจัยและ
เทคโนโลยีพลงังานทีส่ะอาด โดยรวมถงึพลังงาน
ทดแทน ประสทิธภิาพการใช้พลังงาน และ
เทคโนโลยีเช้ือเพลงิฟอสซิลชัน้สูงและสะอาด  
และสนับสนนุการลงทนุในโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น

7.a.l การปรับปรุงดัชนีการเกิดคาร์บอนต่อ GDP หรือต่อ
ผลิตภัณฑ์สุทธิของภาคพลังงาน (GHG/TFC 
เทียบเท่า Co2 ) 

7.a.l Improvement in the net carbon intensity of 
the energy sector (GHG/TFC in C02 
equivalents). 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-47 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

energy for all พลังงานและเทคโนโลยีพลงังานทีส่ะอาด ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 
By 2030 enhance international 
cooperation to facilitate access to clean 
energy research and technologies, 
including renewable energy, energy 
efficiency, and advanced and cleaner 
fossilfuel technologies, and promote 
investment in energy infrastructure and 
clean energy technologies 

7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถ
เข้าถงึพลงังานที่ทนัสมยั ยั่งยืน 
เช่ือถือได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 
energy for all 

7.b ขยายโครงสรา้งพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับการจัดสง่บริการพลงังานที่เป็นสมยัใหม่
และยั่งยืนให้โดยถว้นหน้าในประเทศก าลงัพัฒนา 
เฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุและ 
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี  
พ.ศ. 2573 
By 2030, expand infrastructure and 
upgrade technology for supplying modern 
and sustainable energy services for all in 
developing countries, in particular least 
developed countries, small island 
developing States, and land-locked 
developing countries, in accordance with 
their respective programmes of support 

7.b.1 อัตราส่วนของมูลค่าเพ่ิมต่อการใช้พลังงาน
ภายในประเทศสุทธิ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับ 7.3 

7.b.1 Ratio of value added to net domestic 
energy use, by industry. Same as 7.3 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  

8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร  
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตวัอยา่งน้อย

8.1.1 GDP ต่อหัว, PPP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประซาชาติ 
ต่อหัว (GDP) ภายใต้การปรับความเสมอภาคของ
อ านาจการใช้จ่ายของประเทศ (PPP) 

8.1.1 GDP per capita, ppp 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-48 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

ร้อยละ 7 ต่อปี 
Sustain per capita economic growth in 
accordance with national circumstances, 
and in particular at least 7% per annum 
GDP growth in the leastdeveloped 
countries 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.2 บรรลุการมีผลติภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึน้
ผ่านการท าให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยี
และนวตักรรม รวมถงึการมุง่เนน้ในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงและใชแ้รงงานเข้มขน้ 
Achieve higher levels of productivity of 
economies through diversification, 
technological upgrading and innovation, 
including through a focus on 
highvalueadded and labourintensive 
sectors 

8.2.1 อัตราการเติบโตของ GDP ต่อผู้มืงานท า 
8.2.1 Growth rate of GDP per employed person 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-49 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุน
กิจกรรม ที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร 
ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโต
ของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ซ่ึงรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
Promote developrnent oriented policies 
that support productive activities, decent 
job creation, entrepreneurship, creativity 
and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro, small 
and mediumsized enterprises, including 
through access to financial services 

8.3.1 ส่วนแบ่งของการจ้างงานนอกระบบในการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตร แยกตามเพศ 

8.3.1 Share of informal employment in non-
agriculture employment by sex. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึ 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.4 พัฒนาความมีประสทิธิภาพในการใชท้รัพยากร
ของโลกในการบรโิภคและการผลิต และพยายาม 
ที่จะตัดความเชื่อมโยงระหวา่งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม  
ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปีของ
แผนการท างานเพ่ือการบรโิภคและการผลติที่
ยั่งยนื โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการ
ด าเนนิการ ไปจนถงึปี พ.ศ. 2573 
Improve progressively, through 2030, 
global resource efficiency in consumption 
and production and endeavour to 
decouple economic growth from 
environmental degradation, in accordance 
with the lOyear framework of programmes 
for sustainable consumption and 

8.4.1 ผลิตภาพของทรัพยากร 
8.4.1 Resource productivity. 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-50 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

production, with developed countries 
taking the lead 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึ 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ 
การจ้างงานเต็มที ่และงาน 
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.5 บรรลุการจ้างงานเตม็ทีแ่ละมีผลติภาพ และการ 
มีงานทีส่มควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถงึ
เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่าย 
ที่เทา่เทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, achieve full and productive 
employment and decent work for all 
women and men, including for young 
people and persons with disabilities, and 
equal pay for work of equal value 

8.5.1 รายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงของผู้มีงานท าชายและหญิง 
แบ่งเป็นอาฃีพ (ค่าจ้าง/ความต่างของค่าจ้างตาม
เพศ) 

8.5.1 Average hourly earnings of female and male 
employees by occupations (ages/Gender 
wage gap) 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึ 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน 
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.5 บรรลุการจ้างงานเตม็ทีแ่ละมีผลติภาพ และการ 
มีงานทีส่มควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถงึ
เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่าย 
ที่เทา่เทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, achieve full and productive 
employment and decent work for all 
women and men, including for young 
people and persons with disabilities, and 
equal pay for work of equal value 

8.5.2 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ และ 
ความพิการ 

8.5.2 Unemployment rate by sex, age group and 
disability 

Green 1/2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึ 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  

8.6 ลดสดัสว่นของเยาวชนที่ไม่มงีานท า ที่ไม่มี
การศกึษา และทีไ่ม่ได้รับการฝึกอบรม ภายใน 
ปี พ.ศ. 2563 
By 2020, substantially reduce the 

8.6.1 ร้อยละของเยาวฃน (15-24 ปี) ไม่ได้อยู่ในการศึกษา 
การจ้างงานหรือการฝึกอบรม (MEET) *MEET คือ 
คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระติอรือร้นที่จะรับ
การศึกษาหรือท างาน 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-51 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

proportion of youth not in employment, 
education or training 

8.6.1 Percentage of youth (15-24) not in 
education, employment or training (MEET) 
*MEET Not in Education, Employment, or 
Training 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึ 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ 
การจ้างงานเต็มที ่และงาน 
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.7 ด าเนนิมาตรการโดยทันทีและมีประสทิธิภาพเพ่ือ
ขจัดแรงงานบังคับ ยุตคิวามเป็นทาสสมัยใหม่และ
การคา้มนษุย ์และยับยัง้และก าจัดการใชแ้รงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซ่ึงรวมถงึการเกณฑ์
และการใชท้หารเด็ก และยตุิการใช้แรงงานเด็กใน
ทุกรูปแบบในปี พ.ศ. 2568 
Take immediate and effective measures 
to eradicate forced labour, end modern 
slavery and human trafficking and secure 
the prohibition and elimination of the 
worst forms of child labour, including 
recruitment and use of child soldiers, and 
by 2025 end child labour in all its forms 

8.7.1 ร้อยละและจ านวนของเด็กอายุ 5-17 ปี ที่เป็น
แรงงานเด็ก จ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุ (แยกตาม
รูปแบบที่แย่ที่สุดของแรงงานเด็ก) 

8.7.1 Percentage and number of children aged  
5-17 years engaged in child labour, per sex 
and age group (disaggregated by the worst 
forms of child labour) 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึ 
ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ 
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ในการท างานที่ปลอดภัยและมัน่คงส าหรับ 
ผู้ท างาน ทุกคน รวมถงึผูท้ างานตา่งดา้ว 
โดยเฉพาะหญงิ ตา่งดา้ว และผูท้ี่ท างานเส่ียง
อันตราย 
Protect labour rights and promote safe 
and secure working environments for all 
workers, including migrant workers, in 

8.8.2 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บร้ายแรง และไม่ร้ายแรง
จากการท างานทั้งอาชีพหลักและอาฃีพรอง และเวลา
ที่สูญเสียจากการบาดเจ็บ จ าแนกตามเพศและ
สถานภาพสมรส 

 
8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal 

occupational injuries and time lost due to 
occupational injuries by gender and migrant 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-52 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

particular women migrants, and those in 
precarious employment 

status 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ในการท างานที่ปลอดภัยและมัน่คงส าหรับ 
ผู้ท างาน ทุกคน รวมถงึผูท้ างานตา่งดา้ว 
โดยเฉพาะหญงิ ตา่งดา้ว และผูท้ี่ท างานเส่ียง
อันตราย 
Protect labour rights and promote safe 
and secure working environments for all 
workers, including migrant workers, in 
particular women migrants, and those in 
precarious employment 

8.8.2 จ านวนข้อตกลงที่มิการยอมรับอย่างเป็นทางการของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ แยกตามประเภท
ข้อตกลง 

8.8.2 Number of ILO conventions ratified by type 
of convention. 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่สง่เสรมิการท่องเทีย่วที่
ยั่งยนืที่จะสรา้งงาน และสง่เสริมวฒันธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, devise and implement policies to 
promote sustainable tourism that creates 
jobs and promotes local culture and 
products 

8.9.1 GDP จากการท่องเที่ยวโดยตรง (คิดเป็นร้อยละของ 
GDP และในอัตราการเติบโตทั้งหมด) และจ านวน
งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละ
ของงาน และอัตราการเติบโตทั้งหมดของงาน แยก
ตามเพศ) 

8.9.1 Tourism direct GDP (as % of total GDP and 
in growth rate); and Number of jobs in 
tourism industries (as % total jobs and 
growth rate of jobs, by gender) 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม

8.10 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศเพ่ือสง่เสรมิและขยายการเขา้ถงึ
การธนาคาร การประกันภัย และบริการทาง

8.10.2 จ านวนของสาขาธนาคารพาณิชย์และตู้เอทีเอ็มต่อ
ประชากรผู้ใหญ่ 100,000 คน 

8.10.1 Number of commercial bank branches and 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-53 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

การเงินแก่ทุกคน 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all 

ATMs per 100,000 adults 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.10 เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศเพ่ือสง่เสรมิและขยายการเขา้ถงึ
การธนาคาร การประกันภัย และบริการทาง
การเงินแก่ทุกคน 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all 

8.10.2 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่มิบัญชีปกติ หรือมีการใช้บริการ
การเงินทางมือลือส่วนบุคคลในระยะเวลา 12 
เดือนที่ผ่านมา เป็นไปไค้ที่จะมีการแบ่งรายได้ลดลง 
เช่น 40% ลงมาของส่วนแบ่งรายได้หรือ <1.25 
เหรียญสหรัฐฯ/วันโดยเพศอายุ (เยาวซน) และ
ชนบท ผู้ใหญ่: อายุ 15 + 

8.10.2 % adults with a formal account or 
personally using a mobile money service 
in the past 12 months". Possible to have a 
break down by income e.g. bottom 40% of 
income share or <$1.25/day, by gender, 
age (youth) and rural. Adults: ages 15+ 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 

8.a เพ่ิมเติมความชว่ยเหลือเพ่ือการคา้ (Aid for 
Trade) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอยา่ง
ยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ รวมถงึผา่นช่องทาง
ของกรอบการท างานแบบบูรณาการส าหรับความ
ช่วยเหลือทางวชิาการที่เก่ียวข้องกับการคา้แก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
Increase Aid for Trade support for 
developing countries, in particular least 

8.a.1 ความช่วยเหลือส าหรับข้อตกลงทางการค้า  
และการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 

8.a.1 Aid for Trade Commitments and 
Disbursements (CBB) 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-54 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

developed countries, including through 
the Enhanced Integrated Framework for 
TradeRelated Technical Assistance to 
Least Developed Countries 

8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนและทัว่ถงึให้
เป็นไปอย่างยัง่ยนื สง่เสริม
ศักยภาพการมงีานท าและ  
การจ้างงานเต็มที ่และงาน  
ที่มีคุณคา่ส าหรับทุกคน 
Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

8.b พัฒนาและท าให้เกิดการด าเนนิงานของ
ยุทธศาสตรโ์ลกส าหรับการจ้างงานในเยาวชน 
และด าเนินงานตามข้อตกลงเร่ืองงานของโลกของ
ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ภายใน 
ปี พ.ศ. 2563 
By 2020, develop and operationalize a 
global strategy for youth employment and 
implement the Global Jobs Pact of the 
International Labour Organization 

8.b.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลในโครงการคุ้มครอง 
ทางสังคม และการจ้างงานคิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณประเทศ และ GDP และอัตราข้อตกลง
แรงงาน 

8.b.1 Total government spending in social 
protection and employment programmes as 
percentage of the national budgets and GDP 
and collective bargaining rates 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เช่ือถือได้ ย่ังยืนและ
มีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค
และที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้
ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 
Develop quality, reliable, sustainable and 
resilient infrastructure, including regional 
and transborder infrastructure, to support 
economic development and human 
wellbeing, with a focus on affordable and 
equitable access for all 

9.1.1 ส่วนแบ่งของประชากรเมืองที่อาศัยอยู่ภายในระยะ  
2 กิโลเมตรของถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤด ู

9.1.1 Share of the rural population who live 
within 2km of an all season road 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ทา้ยตาราง 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

9.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที่มคีุณภาพ เช่ือถือได้ 
ยั่งยนืและมคีวามทนทาน ซ่ึงรวมถึงโครงสรา้ง

9.1.2 ปริมาณผู้โดยสารและค่าระวาง 
9.1.2 Passenger and freight volumes 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-55 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

พ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ขา้มเขตแดน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทีด่ีของมนษุย ์โดยมุง่เป้าที่การเขา้ถึงได้ใน
ราคาที่สามารถจ่ายไดแ้ละเท่าเทยีมส าหรับทุกคน 
Develop quality, reliable, sustainable and 
resilient infrastructure, including regional 
and transborder infrastructure, to support 
economic development and human 
wellbeing, with a focus on affordable and 
equitable access for all 

โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.2 ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่รอบคลมุและ
ยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่ง
ของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ และให้เพ่ิมสว่นแบ่งขึน้ 
เป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
Promote inclusive and sustainable 
industrialization and, by 2030, significantly 
raise industry’s share of employment and 
gross domestic product, in line with 
national circumstances, and double its 
share in least developed countries 

9.2.1 มูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมการผลิต (สัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากร ต่ออัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ) 

9.2.1 Manufacturing value added (MVA) (share in 
GDP, per capita, % growth) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 

9.2 ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่รอบคลมุและ
ยั่งยนื และภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่ง
ของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ และให้เพ่ิมสว่นแบ่งขึน้เป็น 
2 เท่าในประเทศพัฒนานอ้ยที่สดุ 

9.2.2 การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นร้อยละของ
การจ้างงานรวมทั้งหมด 

9.2.2 Manufacturing employment, in percent to 
total employment 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-56 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

Promote inclusive and sustainable 
industrialization and, by 2030, significantly 
raise industry’s share of employment and 
gross domestic product, in line with 
national circumstances, and double its 
share in least developed countries 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงนิโดยรวมถงึเครดติ
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศก าลัง
พัฒนา และให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหลา่นี้เขา้สู ่
ห่วงโซ่มูลคา่และตลาด 
Increase the access of srnallscale 
industrial and other enterprises 
developing countries, to financial services, 
including affordable credit, and their 
integration into value chains and markets 

9.3.1 ส่วนแบ่งร้อยละมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และขนาดกลางต่อมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 

9.3.1 Percentage share of (Ivl) small scale 
industries' value added in total industry 
value added 

Green 1/2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรงุ
อุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยัง่ยนื โดยเพ่ิม 
ประสทิธิการการใชท้รัพยากรและการใช้
เทคโนโลยแีละกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
ที่สะอาดและเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
โดยทุกประเทศด าเนินการตามขดีความสามารถ
ของแตล่ะประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them 
sustainable, with increased resource use 
efficiency and greater adoption of clean 
and environmentally sound technologies 

9.4.1 การปล่อยสารคาร์บอนต่อหน่วยมูลค่าเพ่ิม 
9.4.1 Carbon emission per unit of value added 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-57 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

and industrial processes, with all countries 
taking action in accordance with their 
respective capabilities 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ยกระดับขดี
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพัฒนา 
และให้ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการสง่เสรมิ
นวตักรรมและให้เพ่ิมจ านวนผูท้ างานวิจัยและ
พัฒนาต่อประชากร 1 ลา้นคนและการใช้จ่ายใน
ภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
Enhance scientific research, upgrade the 
technological capabilities of industrial 
sectors in all countries, in particular 
developing countries, including, by 2030, 
encouraging innovation and increasing the 
number of research and development 
workers per 1 million people and public 
and private research and development 
spending 

9.5.1 ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาคดิเป็นร้อยละของ GDP 
9.5.1 R&D expenditure as percentage of GDP 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 

9.a การอ านวยความสะดวกในการพัฒนาเพ่ือความ
ยั่งยนื รวมถงึพ้ืนฟูและบูรณะโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ในประเทศก าลงั พัฒนา ผ่านการสนับสบุนทาง
การเงิน เทคโนโลยี และการ สนับสนนุ1ทาง
เทคนคิให้'แก่กลุ่มประเทศแอฟริกัน ประเทศ  
ด้อยพัฒนา และประเทศก าลงัพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก 
 

9.a.1 จ านวนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานคิดเป็นร้อยละ
ของ GDP 

9.a.1 Amount of investments in infrastructure as a 
% of GDP 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-58 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

industrialization and foster 
innovation 

Facilitate sustainable and resilient 
infrastructure development in developing 
countries through enhanced financial, 
technological and technical support to 
African countries, least developed 
countries and small island developing 
states 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ีการวิจัย และ
นวตักรรมภายในประเทศในประเทศก าลังพัฒนา 
รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่
น าไปสูค่วามหลากหลายของอุตสาหกรรมและ 
การเพ่ิมมลูคา่ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
Support domestic technology 
development, research and innovation in 
developing countries, including by 
ensuring a conducive policy environment 
for, inter alia, industrial diversification and 
value addition to commodities 

9.b.1 ส่วนแบ่งร้อยละของมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระดับสูง และระดับกลางในมูลค่าเพ่ิมรวม
ทั้งหมด 

9.b.1 Percentage share of medium and high-tech 
(MHT) industry value added in total value 
added 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-59 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

9 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานที ่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสรมิการปรับตวัให้เป็น
อุตสาหกรรมอยา่งยั่งยืนและ
ทั่วถงึ และสนับสนุนนวตักรรม 
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and foster 
innovation 

9.C การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยดี้านข้อมูลและการ
สื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถงึ
อินเตอร์เนตโดยถว้นหนา้และในราคาที่สามารถ
จ่ายได้ส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สดุภายใน 
ปี พ.ศ. 2563 
Significantly increase access to information 
and communication technology and strive 
to provide universal and affordable access 
to the Internet in least developed 
countries by 2020 

9.C.1 ร้อยละของประชากรถูกครอบคลุมด้วยเครือข่ายมือ
ถือ แยกตามเทคโนโลย ี

9.C.1 Percentage of the population covered by a 
mobile network, broken down by 
technology 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.1 ให้บรรลุอยา่งต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้
ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สดุ ใน
อัตราที่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของประเทศ ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 
by 2030 progressively achieve and sustain 
income growth of the bottom 40% of the 
population at a rate higher than the 
national average. 

10.1.1 อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือ
รายได้ต่อหัวในจ านวนประชากรรายได้ต่ าร้อยละ 
40 และประชากรทั้งหมด 

10.1.1 Growth rates of household expenditure or 
income per capita among the bottom 40 
percent of the population and the total 
population 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.2 ให้อ านาจและสง่เสรมิความครอบคลุมด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่
ค านงึถงึอาย ุเพศ ความบกพร่องทางรา่งกาย  
เช้ือชาติ ชาติพันธุ ์แหล่งก าเนดิ ศาสนา หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืน ๆ ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 
by 2030 empower and promote the 
social, economic and political inclusion of 
all irrespective of age, sex, disability, race, 

10.2.2 สัดส่วนของคนที่มีรายไดต้่ ากว่า 50% ของรายได้
มัธยฐาน จ าแนกตามอายุและเพศ 

10.2.1 Proportion of people living below 50% of 
median income disaggregrated by age and 
sex 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-60 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ethnicity, origin, religion or economic or 
other status. 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.3 สร้างหลักประกันวา่จะมโีอกาสที่เทา่เทียมและ 
ลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ ์รวมถงึโดยการ
ขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือก
ปฏิบัติ และสง่เสรมิการออกกฎหมาย นโยบาย 
และการกระท าที่เหมาะสมในเร่ืองนี ้
ensure equal opportunity and reduce 
inequalities of outcome, including through 
eliminating discriminatory laws, policies and 
practices and promoting appropriate 
legislation, policies and actions in this regard. 

10.3.1 ร้อยละของการรายงานประชากรที่รู้สีกว่าถูกเลือก
ปฏิบัติ หรือถูกคุกคามใน 12 เดือนที่ผ่านมาตาม 
ข้อเหตุแห่งการห้ามเลือกปฏิบัติ ภายใต้กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

10.3.1 Percentage of population reporting having 
personally felt discriminated against or 
harassed within the last 12 months on the 
basis of a ground of discrimination 
prohibited under international human 
rights law 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลงั 
ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสงัคม และให้บรรลุ
ความเสมอภาคยิง่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 
adopt policies especially fiscal, wage, and 
social protection policies and 
progressively achieve greater equality. 

10.4.1 ส่วนแบ่งแรงงานใน GDP ประกอบไปด้วยการ 
ให้ค่าแรงและการให้ความคุ้มครองทางสงัคม 

10.4.1 Labor share of GDP, comprising wages and 
social protection transfers. 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการตดิตามตรวจสอบตลาด
เงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกรง่ในการด าเนินการกฎระเบียบดังกลา่ว 
improve regulation and monitoring of 
global financial markets and institutions 
and strengthen implementation of such 
regulations. 

10.5.1 การน าระบบภาษีการท าธุรกรรมทางการเงิน 
(Tobin tax) ในระดับสากลมาใช ้

10.5.1 Adoption of a financial transaction tax 
(Tobin tax) at a world level 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 

10.6 สร้างหลักประกันวา่จะมตีัวแทนและเสยีงส าหรับ
ประเทศก าลงัพัฒนาในการตดัสินใจของสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและการเงนิระหวา่งประเทศเพ่ิม

10.6.1 ร้อยละของสมาชิกหรือสิทธิการออกเสียงของ
ประเทศก าลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 

10.6.1 Percentage of members or voting rights of 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-61 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

and among countries มากขึน้ เพ่ือให้สถาบันมีประสทิธิผล เชือ่ถือได ้ 
มีความรับผดิชอบ และชอบธรรมมากขึน้ 
ensure enhanced representation and 
voice of developing countries in decision 
making in global international economic 
and financial institutions in order to 
deliver more effective, credible, 
accountable and legitimate institutions. 

developing countries in international 
organizations. 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนยา้ย
คนให้เป็นไปดว้ยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผดิชอบ รวมถงึผา่น
ทางการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการอพยพ 
ที่มีการวางแผนและจัดการที่ด ี
facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of 
people, including through implementation 
of planned and wellrnanaged migration 
policies. 

10.7.1 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายประจ าปีที่ได้รับของประเทศต้นทาง 

10.7.1 Recruitment cost born by employee as 
percentage of yearly income earned in 
country of destination. 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนยา้ย
คนให้เป็นไปดว้ยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผดิชอบ รวมถงึผา่น
ทางการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการอพยพ 
ที่มีการวางแผนและจัดการที่ด ี
facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of 
people, including through implementation 
of planned and wellrnanaged migration 
policies. 

10.7.2 ดัชนีชี้วัดนโยบายการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ 
10.7.2 International Migration Policy Index 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-62 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.7 อ านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนยา้ย
คนให้เป็นไปดว้ยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผดิชอบ รวมถงึผา่น
ทางการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการอพยพ 
ที่มีการวางแผนและจัดการที่ด ี
facilitate orderly, safe, regular and responsible 
migration and mobility of people, including 
through implementation of planned and 
wellrnanaged migration policies. 

10.7.3 จ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุมและ,ไม่ถูก
จับกุมต่อประชากร 100,000 คน แยกเป็นเพศ 
อายุ และรูปแบบ การแสวงหาประโยฃน้ 

10.7.3 Number of detected and non-detected 
victims of human trafficking per 100,000; 
by sex, age and form of exploitation 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.a ด าเนนิการตามหลักการการปฏิบัติทีเ่ป็นพิเศษ
และแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะ
อย่างยิง่ประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ โดยเป็นไปตาม
ความตกลงองค์การการคา้โลก 
implement the principle of special and 
differential treatment for developing 
countries, in particular least developed 
countries, in accordance with WTO 
agreements. 

10.a.1 ส่วนแบ่งของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีการ
น าเข้า สินค้าจากประเทศด้อยพัฒนา/และประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ไม่มืข้อกีดกันทางภาษีอากร (zero-
tariff) 

10.a.1 Share of tariff lines applied to imports 
from LDCs/developing countries with zero-
tariff 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการและการไหลของเงนิ ซ่ึงรวมถงึ
การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ ไปยังรฐัทึ่มี
ความจ าเป็นมากที่สดุ เฉพาะอย่างยิง่ ประเทศ
ก าลังพัฒนาน้อยที่สดุ ประเทศในแอฟริกา  
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ไม่มทีางออกสูท่ะเล โดยให้เป็นไป
ตามแผนและแผนงานของประเทศเหลา่นั้น 
encourage ODA and financial flows, 
including foreign direct investment, to 

10.b.2 ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่
ให้แก่ต่างประเทศ ข้อมูลโดย OECD แยกตาม
ประเทศผู้รับ และผู้บริจาค 

10.b.1 OECD ODA data, diaggregated by recipent 
and donor countries 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-63 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

states where the need is greatest, in 
particular LDCs, African countries, SIDS, 
and LLDCs, in accordance with their 
national plans and programmes. 

10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within 
and among countries 

10.C ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับ
ประเทศของผู้อพยพ (migrant remittances)  
ให้ต่ ากวา่ร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance corridors) ที่มคี่าใช้จ่าย
สูงกวา่ร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, reduce to less than 3% the 
transaction costs of migrant remittances 
and eliminate remittance corridors with 
costs higher than 5% 

10.C.1 ค่าใข้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นร้อยละของ
จ านวนเงินรวมที่ส่งกลับไป 

10.C.1 Remittance costs as a percentage of the 
amount remitted 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.1 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถงึที่อยู่อาศยั 
และการบริการพ้ืนฐานทีพ่อเพียง ปลอดภัย และ
ในราคาที่สามารถจ่ายได ้และยกระดับชมุชน
แออัด ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, ensure access for all to 
adequate, safe and affordable housing 
and basic services, and upgrade slums 

11.1.1 สัดส่วนประชากรของเมืองที่อาศัยในชุมชนแออัด 
11.1.1 Proportion of urban population living in 

slums 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.2 จัดให้มีการเขา้ถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยัง่ยนื 
เข้าถงึได ้ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน  
โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค านงึเป็น
พิเศษถงึกลุม่คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ผู้หญิง เด็ก ผู้มคีวามบกพร่องทางรา่งกาย และ
ผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, provide access to safe, 

11.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีจุดบริการขนส่งสาธารณะใน
ระยะ 0.5 กิโลเมตร 

11.2.1 Proportion of the population that has a 
public transit stop within 0.5 km 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-64 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

affordable, accessible and sustainable 
transport systems for all, improving road 
safety, notably by expanding public 
transport, with special attention to the 
needs of those in vulnerable situations, 
women, children, persons with disabilities 
and older persons 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขดีความสามารถ 
ให้ครอบคลุมและยัง่ยืน เพ่ือการวางแผนและการ
บริหารจัดการการตัง้ถิ่นฐานของมนษุย์อยา่ง 
มีส่วนรว่ม บูรณาการและยัง่ยนืในทุกประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030 enhance inclusive and 
sustainable urbanization and capacities for 
participatory, integrated and sustainable 
human settlement planning and 
management in all countries 

11.3.1 การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.3.1 Efficient land use 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครอง
มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาตขิองโลก 
strengthen efforts to protect and 
safeguard the world’s cultural and natural 
heritage 

11.4.1 ส่วนแบ่งงบประมาณของประเทศ (หรือเทศบาล)  
ที่ถูกก าหนดให้ใช้เพ่ือการรักษา ป้องกัน และ
อนุรักษ์มรดกธรรมชาติทางวฒันธรรมของชาติ 
รวมทั้งสถานที่ที่เป็นมรดกโลก 

11.4.1 Share of national tor municipal) budget 
which is dedicated to preservation, 
protection and conservation of national 
cultural natural heritage including World 
Heritage sites 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน 11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบ 11.5.1 จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ ย้ายถิ่นฐาน Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-65 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิด
จากภัยพิบัต ิซ่ึงรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ า โดย
มุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ 
ที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, significantly reduce the number 
of deaths and the number of people 
affected and substantially decrease the 
direct economic losses relative to global 
gross domestic product caused by 
disasters, including water-related disasters, 
with a focus on protecting the poor and 
people in vulnerable situations 

หรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากภัยพิบัติ
ต่อประชากร 100,000 คน 

 
11.5.1 Number of deaths, missing people, injured, 

relocated or evacuated due to disasters 
per 100,000 people. 

ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิง่แวดล้อมต่อ
หัวประชากร โดยรวมถงึการให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสีย
ของเทศบาลและอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, reduce the adverse per capita 
environmental impact of cities, including 
by paying special attention to air quality, 
municipal and other waste management 

11.6.1 ร้อยละของขยะที่เป็นของแข็งในเขตเมืองที่มืการ
จัดเก็บตามปกติ และถูกน ากลับมาใช้ใหม่ (จ าแนก
ตามประเภทของเสีย) 

11.6.1 Percentage of urban solid waste regularly 
collected and recycled (disaggregated by 
Ewaste and non-Ewaste type of waste) 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิง่แวดล้อมต่อ
หัวประชากร โดยรวมถงึการให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสีย
ของเทศบาลและอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, reduce the adverse per capita 
environmental impact of cities, including 

11.6.2 ระดับฝุ่นละอองโดยรอบ (PM 10 และ PM 2.5) 
11.6.2 level of ambient particulate matter (PM 10 

and PM 2.5) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-66 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

resilient and sustainable by paying special attention to air quality, 
municipal and other waste management 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย
ครอบคลุมและเขา้ถงึได ้โดยถว้นหนา้ โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, provide universal access to safe, 
inclusive and accessible, green and public 
spaces, particularly for women and 
children, older persons and persons with 
disabilities 

11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของการสร้างเมืองในพ้ืนที่ว่างเปล่า 
ที่รัฐเป็นเจ้าของและใชป้ระโยชน์ 

11.7.1 The average share of the built-up areas of 
cities in open space in public ownership 
and use. 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.a สนับสนุนการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพ้ืนที่เมือง 
รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแขง็แกร่ง
ของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค 
support positive economic, social and 
environmental links between urban, 
periurban and rural areas by strengthening 
national and regional development 
planning 

11.a.1 เมืองที่มืผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คน ที่น า
แผนการพัฒนาเมืองและภูมิภาคไปบูรณาการกับ
การคาดการณ์ประชากรและความต้องการ
ทรัพยากร 

11.a.1 Cities with more than 100,000 inhabitants 
that implement urban and regional 
development plans integrating population 
projections and resource needs. 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.b ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและ
กระบวนการตั้งถิน่ฐานของมนุษย์ ที่เลือกใช้และ
ด าเนนิการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ  
เพ่ือน าไปสูค่วามครอบคลมุ ความมีประสทิธิภาพ
การใชท้รัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมติ้าน
ทางต่อภัยพิบัต ิและให้พัฒนาและด าเนนิการตาม

11.b.1 ร้อยละของเมืองที่มืการน านโยบายลดความเล่ียง
และความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจาก
ภัยพิบัติ (risk reduction and resilience 
policies) ไปปฏิบัติที่ รวมถึงกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
คนชายขอบ 

11.b.1 Percentage of cities implementing risk 
reduction and resilience policies that 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-67 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

การบริหารความเส่ียงจากภัยพิบัตแิบบองค์รวม 
ในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน
เซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 
2558– 2573 
By 2020, substantially increase the 
number of cities and human settlements 
adopting and implementing integrated 
policies and plans towards inclusion, 
resource efficiency, mitigation and 
adaptation to climate change, resilience to 
disasters, and develop and implement, in 
line with the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 20152030, holistic 
disaster risk management at all levels 

include vulnerable and marginalized 
groups. 

11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถงึ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

11.C สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ รวมถงึผ่านทาง
ความชว่ยเหลือทางการเงนิและวชิาการ ในการ
สร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใชว้ัสดทุ้องถิ่น 
support least developed countries, 
including through financial and technical 
assistance, for sustainable and resilient 
buildings utilizing local materials 

11.c.1 ร้อยละของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรรให้กับ
การก่อสร้าง และการเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน กลับคืนสภาพเดิม และอาคารที่ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.c.1 Percentage of financial support that is 
allocated to the construction and 
retrofitting of sustainable, resilient and 
resource efficient buildings 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 

12.1 ด าเนนิการให้เป็นผลตามกรอบการด าเนินงาน
ระยะ 10 ปีว่าดว้ยการผลติและการบรโิภคที่ยัง่ยนื 
ทุกประเทศน าไปปฏิบัตโิดยประเทศพัฒนาแลว้
เป็นผู้น า โดยค านึงถงึการพัฒนาและขดี
ความสามารถของประเทศก าลงัพัฒนา 

12.1.1 จ านวนประเทศที่ค าเนินการแผนการบริโภคและ
การผลิตอย่างยั่งยืน (SCP) หรือการบริโภคและการ
ผลิตอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายส าคัญของนโยบาย
ระดับชาติ กลยุทธ์การลดความยากจนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-68 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

production patterns implement the lOYear Framework of 
Programmes on sustainable consumption 
and production (10YFP), all countries 
taking action, with developed countries 
taking the lead, taking into account the 
development and capabilities of 
developing countries 

12.1.1 Number of countries with SCP National 
Actions Plans or SCP mainstreamed as a 
priority or target into national policies, 
poverty reduction strategies and 
sustainable development strategies. 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยัง่ยืนและการใชท้รัพยากร 
ทางธรรมชาตอิย่างมีประสทิธิภาพ ภายในปี  
พ.ศ. 2573 
by 2030, achieve sustainable management 
and efficient use of natural resources 

12.2.1  ต้วชี้วัดการบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร 
(MF) และ MF ต่อคน 

12.2.1 Material footprint (MF) and MF/capita 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภคที่
ยั่งยนื 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึง่หนึง่ในระดับ 
ค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสญูเสียอาการ
จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถงึ
การสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030 halve per capita global food 
waste at the retail and consumer level, 
and reduce food losses along production 
and supply chains, including postharvest 
losses. 

12.3.1  การวัดการสูญเสียอาหารและอาหารที่ถูกทิ้ง: **
ดัขนีการสูญเสียอาหารทั่วโลก (GFLI) 

12.3.1 Global Food Loss Index (GFLI) 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนดิใน 
วิธี ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวติ
ของ สิง่เหลา่นั้น ตามกรอบความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศทีต่กลงกันแลว้ และลดการปลดปลอ่ยสิง่
เหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ า และดินอยา่งมีนัยส าคญั 
เพ่ือที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสขุภาพ

12.4.1  จ านวนภาคีที่ท าข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องสารเคมีที่เป็นอันตรายและสารเคมีอ่ืนๆ 
และของเสียที่ตอบสนองต่อพันธสัญญา และหน้าที่
ในการส่งสารสนเทศตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่
เก่ียวช้อง 

12.4.1  Number of Parties to international 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-69 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ของมนุษย์และสิง่แวดล้อมให้มากที่สดุ ภายในปี 
พ.ศ. 2563 
by 2020 achieve environmentally sound 
management of chemicals and all wastes 
throughout their life cycle in accordance 
with agreed international frameworks and 
significantly reduce their release to air, 
water and soil to minimize their adverse 
impacts on human health, environment 

multilateral environmental agreements on 
hazardous and other chemicals and waste 
that meet their commitments and 
obligations in transmitting information as 
required by each relevant agreement 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การ
แปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม ่และการน ามาใช้ซ้ า 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030, substantially reduce waste 
generation through prevention, reduction, 
recycling, reuse 

12.5.1  อัตราการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) 
ของประเทศ (หน่วยต้นของวัสดทุี่ถูกรีไซเคิล) 

12.5.1  National recycling rate, tonnes of material 
recycled 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยฉพาะบริษทัข้ามชาตแิละ
บริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติทีย่ั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยัง่ยนืลงในวงจรการรายงาน
ของบริษทัเหล่านัน้ 
encourage companies, especially large 
and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate 
sustainability information into their 
reporting cycle 

12.6.1  จ านวนบริษัทที่ตีพิมพ์รายงานความยัง่ยืน 
12.6.1  Number of companies publishing 

sustainability reporting 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 

12.7 ส่งเสรมิแนวปฏิบัตดิ้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาค
สาธารณะที่ยัง่ยนื ตามนโยบายและการให้ล าดับ
ความส าคญัของประเทศ 

12.7.1  จ านวนประเทศททีด่ าเนินนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐอย่างยั่งยืนและด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการ 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-70 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

promote public procurement practices 
that are sustainable in accordance with 
national policies and priorities 

12.7.1  Number of countries implementing 
Sustainable Public Procurement policies 
and action plans 

โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.8 สร้างหลักประกันวา่ประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่
ยั่งยนืและวถิีชีวติทีส่อดคล้องกับธรรมชาต ิภายใน
ปี พ.ศ. 2573 
by 2030, ensure that people everywhere 
have the relevant information and 
awareness for sustainable development 
and lifestyles in harmony with nature. 

12.8.1  จ านวนประเทศที่รายงานรวมของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและการด าเนินขีวติในหัวข้อหลักสูตร
การศึกษาอย่างเป็นทางการ 

12.8.1  Number of countries reporting inclusion of 
sustainable development and lifestyles 
topics in formal education curricula 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.a สนับสนุนประเทศก าลงัพัฒนาในการเสริมความ
แข็งแกรง่ของขดีความสามารถด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนยิง่ขึน้ 
support developing countries to 
strengthen their scientific and 
technological capacities to move towards 
more sustainable patterns of consumption 
and production 

12.a.1 จ านวนการใช้งานสิทธิบัตรสีเขียวที่เหมาะสม 
12.a.1 Number of qualified green patent 

applications 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.b พัฒนาและด าเนนิการใช้เครื่องมือเพ่ือจะตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ส าหรับการท่องเที่ยวที่ยัง่ยืนที่สรา้งงานและ
ส่งเสรมิวฒันธรรมและผลติภัณฑ์ท้องถิ่น 
develop and implement tools to monitor 
sustainable development impacts for 
sustainable tourism which creates jobs, 
promotes local culture and products 

12.b.1 มูลค่าเพ่ิมที่เป็นผลมาจาก GDP ของการท่องเที่ยว
โดยตรง (มาจากเวอร์ชั่นที่ถูกเสนอของ SEEA 
ส าหรับท่องเที่ยว) 

12.b.1 Residual flows generated as a result of 
tourism direct GDP (derived from an 
extended version of the System of 
Environmental-Economic Accounting 
(SEEA) for tourism) 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-71 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

12 ท าให้แน่ใจถงึการมแีบบ
แผนการผลติและการบรโิภค 
ที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

12.C ท าให้การอุดหนุนเชือ้เพลงิฟอสซิลที่ไร้
ประสทิธิภาพและน าไปสู่การบรโิภคที่สิน้เปลือง 
มีความสมเหตุสมผล โดยก าจัดการบิดเบือนทาง
การตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศ รวมถงึการปรับโครงสรา้งภาษีและเลิก
การอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านัน้ในที่ทีย่ังมีการใช้อยู ่
เพ่ือให้สะท้อนผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยค านงึ
อย่างเตม็ที่ถงึความจ าเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจง
ของประเทศก าลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบ
ที่อาจเกิดขึน้ที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศ
เหลา่นั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
rationalize inefficient fossil fuel subsidies 
that encourage wasteful consumption by 
removing market distortions, in 
accordance with national circumstances, 
including by restructuring taxation and 

12.C.1  จ านวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วยของ 
GDP (การผลิตและการบริโภค) และสัดสว่นของ
ค่าใช้จ่ายรวมของประเทศในด้านเช้ือเพลิงฟอสซิล 

12.C.1  Amount of fossil fuel subsidies, per unit of 
GDP (production and consumption), and as 
proportion of total national expenditure 
on fossil fuels 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

   phasing out those harmful subsidies, 
where they exist, to reflect their 
environmental impacts, taking fully into 
account the specific needs and conditions 
of developing countries and minimizing 
the possible adverse impacts on their 
development in a manner that protects 
the poor and the affected communities 

    

13 ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

13.1 เสริมภูมิตา้นทานและขดีความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

13.1.1 จ านวนผู้เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ ย้ายถิ่นฐาน 
หรือ ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจาก 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-72 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts 

ที่เก่ียวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
strengthen resilience and adaptive 
capacity to climate related hazards and 
natural disasters in all countries 

ภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน 
13.1.1  Number of deaths, missing people, injured, 

relocated or evacuated due to disasters 
per 100,000 people. 

โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

13 ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่เกิดขึน้ 
Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนระดับชาต ิ
integrate climate change measures into 
national policies, strategies, and planning 

13.2.1  จ านวนประเทศที่มีการสื่อสารให้รับรู้อย่างเป็น
ทางการถึงการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการ
ผสมผสานในเรื่องคาร์บอนต่ า การปรับตัวต่อ
ภูมิอากาศ และการลด ความเล่ียงจากภัยพิบัติ 
(เข่น ขั้นตอนการวางแผนการปรับตัวของประเทศ 
และมาตรการสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการเปสิ่ยนไป
ใช้สารและเทคโนโลยทืี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13.2.1  Number of countries that have formally 
communicated the establishment of 
integrated low-carbon, climate-resilient, 
disaster risk reduction development 
strategies (e.g. a national adaptation plan 
process, national policies and measures to 
promote transition to environrnentally-
friendly substances and technologies). 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

13 ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และ 
ขีดความสามารถของมนษุย์และของสถาบันใน
เร่ืองการลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตวั การลดผลกระทบ และ 
การเตือนภัยล่วงหนา้ 
improve education, awareness raising and 
human and institutional capacity on 
climate change mitigation, adaptation, 

13.3.1  ประเทศที่มีบูรณาการการบรรเทาความเสียหาย 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัย
ล่วงหน้าเข้าไปใส่ไว้ในหลักสูตรระดับประถม มัธยม 
และอุดมศึกษา 

13.3.1  Number of countries that have integrated 
mitigation, adaptation, impact reduction 
and early warning into primary, secondary 
and tertiary curricula 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-73 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

impact reduction, and early warning 
13 ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือ

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts 

13-a ด าเนนิการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมดัต่อ
ประเทศพัฒนาแลว้ซ่ึงเป็นภาคีของอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายรว่มกันระดมทนุจากทุก
แหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี 
ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความ
จ าเป็นของประเทศก าลงัพัฒนาในบริบทของการ
ด าเนนิการดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคญั
และมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน และท าให้
กองทนุ Green Climate Fund ด าเนนิงานอยา่ง
เต็มที่โดยเร็วที่สดุผา่นการให้ทนุ (capitalization) 
implement the commitment undertaken 
by developed country Parties to the 
UNFCCC to a goal of mobilizing jointly 
USD100 billion annually by 2020 from all 
sources to address the needs of 
developing countries in the context of 
meaningful mitigation actions and 
transparency on implementation and fully 
operationalize the Green Climate Fund 
through its capitalization as soon as 
possible 

13.a.1 การเคลื่อนย้ายเงิน (USD) ต่อปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2020 ภายใต้ เงินที่ได้รับ 100,000 ล้านดอลลาร์
จากความเห็นขอบ 

13.a.1 Mobilized amount of USD per year starting 
in 2020 accountable towards the USD 100 
billion commitment 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

13 ด าเนนิการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
Take urgent action to 

13.b ส่งเสรมิกลไกที่จะเพ่ิมขดีความสามารถในการ
วางแผนและการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสทิธิผล
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ และให้ความส าคัญต่อ
ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิน่และชายขอบ 

13.b.1 จ านวนประเทศด้อยพัฒนาที่ได้รับการสนับสบุน
พิเศษส าหรับกลไกเพ่ือสมรรถนะการวางแผนและ
การจัดการที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นไปยังผู้หญิง วยัรุ่นทั้งใน
ท้องถิ่น และขายขอบ 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-74 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

combat climate change 
and its impacts 

Promote mechanisms for raising capacities 
for effective climate change related 
planning and management, in LDCs, 
including focusing on women, youth, local 
and marginalized communities 

13.b.1 Number of LDCs that are receiving 
specialized support for mechanisms for 
raising capacities for effective climate 
change related planning and management, 
including focusing on women, youth, local 
and marginalized communities 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท 
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถงึ 
ซากปรักหักพัง ทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร 
(nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568 
by 2025, prevent and significantly reduce 
marine pollution of all kinds, particularly 
from landbased activities, including marine 
debris and nutrient pollution 

14.1.1 ตัวชี้วัดจากหลายส่วนในเรื่องการใช้ไนโตรเจนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

14.1.1 Nitrogen use efficiency composite indicator 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝัง่เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบทีม่ี
นัยส าคัญ รวมถงึโดยการเสริมภูมิตา้นทานและ
ปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมีมหาสมทุร 
ที่มีสุขภาพดแีละ มผีลติภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563 
by 2020, sustainably manage and protect 
marine and coastal ecosystems to avoid 
significant adverse impacts, including by 
strengthening their resilience, and take 
action for their restoration, to achieve 
healthy and productive oceans 

14.2.1 ร้อยละของการน าเอาแผน ICM/MSP มาก าหนด 
และน าไปด าเนินการ (ซ่ึงถูกประสานเข้าไว้ดว้ยกัน
อย่างเหมาะสม)โดยยืดหลักความคล้ายคลึงกันของ
ระบบนิเวศที่สร้างสังคม และระบบนิเวศที่มีความ
ยืดหยุ่น และ เตรียมพร้อมส าหรับการร่วมกัน
แบ่งปันผลประโยชน์และงานที่มืคุณคา่ 

14.2.1 % of coastal and marine development  
(to be defined) with formulated or 
implemented ICM/MSP plans (that are 
harmonized where applicable), based on 
an ecosystem approach, that builds 
resilient human communities and 
ecosystems and provides for equitable 
benefit sharing and decent work 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-75 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนาที่
ยั่งยนื ให้เป็นไปอยา่งยั่งยืน 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดใน
มหาสมทุร โดยรวมถงึผ่านทางการเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือทางวทิยาศาสตรใ์นทุกระดับ 
minimize and address the impacts of 
ocean acidification, including through 
enhanced scientific cooperation at all 
levels 

14.3.1 ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) วัดที่สถานี
ตัวแทนการสุ่มตัวอย่าง 

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at 
agreed suite of representative sampling 
stations 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนาที่
ยั่งยนื ให้เป็นไปอยา่งยั่งยืน 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากับอย่างมีประสทิธผิล
ในเรื่องการเก็บเก่ียวและยุติการประมงเกิน
ขีดจ ากัด การประมงที่ผดิกฎหมาย ที่ไม่มีการ
รายงาน และที่ไม่มีการควบคมุ และแนวปฏิบัติ
ด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย และ
ด าเนนิการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่
อยู่บนฐานวทิยาศาสตร ์เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวลปลา 
(fish stock) ในเวลาที่สัน้ที่สดุที่จะเป็นไปได ้อยา่ง
น้อยที่สดุในระดับที่สามารถไปถงึจุดสงูสดุที่ให้
ผลตอบแทนแบบยัง่ยนื (maximum 
sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชวีวทิยา
ของสตัว์น้ าเหลา่นั้น 
by 2020, effectively regulate harvesting, 
and end overfishing, illegal, unreported 
and unregulated (IUU) fishing and 
destructive fishing practices and 
implement sciencebased management 
plans, to restore fish stocks in the shortest 
time feasible at least to levels that can 
produce maximum sustainable yield as 

14.4.1  สัดส่วนของฝูงปลาภายในระดับความยั่งยืนทาง
ชีวภาพ 

14.4.1  Proportion of fish stocks within biologically 
sustainable level 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-76 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

determined by their biological 
characteristics 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรกัษ์พ้ืนทีท่างทะเล 
และชายฝัง่อยา่งน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศและภายในประเทศ และ
อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตรท์ี่ดทีี่สดุ
ที่มีอยู ่
by 2020, conserve at least 10 per cent of 
coastal and marine areas, consistent with 
national and international law and based 
on best available scientific information 

14.5.1 ความครอบคลุมของพ้ืนที่คุ้มครอง 
14.5.1 Coverage of protected areas 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยัง้รูปแบบการอุดหนุน
การประมงบางอย่างที่มีส่วนท าให้เกิดการประมง
เกินขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนที่มีสว่นท าให้เกิด
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และ
ที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเร่ิมการอุดหนุน
ในลักษณะดังกลา่ว ตระหนักว่าการปฏิบัตทิี่เป็น
พิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
น้อยที่สดุควรเป็นสว่นควบในการเจรจาการ
อุดหนุนการประมงขององค์การการคา้โลก 
by 2020, prohibit certain forms of fisheries 
subsidies which contribute to overcapacity 
and overfishing, and eliminate subsidies 
that contribute to IUU fishing, and refrain 
from introducing new such subsidies, 
recognizing that appropriate and effective 
special and differential treatment for 

14.6.1  มูลค่าดอลลาร์ของการอุดหนุนการประมงด้านลบ
เทียบกับฐานปี 2015 

14.6.1  Dollar value of negative fishery subsidies 
against 2015 baseline 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-77 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

developing and least developed countries 
should be an integral part of the WTO 
fisheries subsidies negotiation 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมผลประโยชนท์าง
เศรษฐกิจแก่รัฐก าลังพัฒนาทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก
และประเทศพัฒนาน้อยที่สดุจากการใชท้รัพยากร
ทางทะเลอย่างยัง่ยนื รวมถงึผ่านทางการบริหาร
จัดการอยา่งยั่งยนืในเร่ืองการประมง การ
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า และการท่องเทีย่ว 
by 2030 increase the economic benefits 
to SIDS and LDCs from the sustainable use 
of marine resources, including through 
sustainable management of fisheries, 
aquaculture and tourism 

14.7.1  ร้อยละของ GDP สาขาประมง 
14.7.1  Fisheries as a % of GDP 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนาที่
ยั่งยนื ให้เป็นไปอยา่งยั่งยืน 
 

14.a เพ่ิมความรูท้างวทิยาศาสตร ์พัฒนาขดี
ความสามารถในการวิจัย และถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางทะเล โดยค านงึถงึหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการถา่ยทอดเทคโนโลยทีางทะเลของ
คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหวา่งรฐับาล 

14.a.1 การจัดสรรงบประมาณให้กับการค้นคว้าวิจัยทาง
สาขา เทคโนโลยีทางทะเลที่ยั่งยืน คดิเป็นร้อยละ
ของการด้นคว้าวิจัยทางสาขาเทคโนโลยีทางทะเล
ทั้งหมด 

 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-78 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

 Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

 เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมทุรและเพ่ิมพูน
ให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีสว่น
สนับสนุนการพัฒนาของประเทศก าลงัพัฒนามาก
ขึ้น เฉพาะอย่างยิง่ในรัฐก าลงัพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ 
increase scientific knowledge, develop 
research capacities and transfer marine 
technology taking into account the 
Intergovernmental Oceanographic 
Commission Criteria and Guidelines on the 
Transfer of Marine Technology, in order to 
improve ocean health and to enhance 
the contribution of marine biodiversity to 
the development of developing countries, 
in particular SIDS and LDCs 

14.a.1 Budget allocation to research in the field 
of sustainable marine technology as a 
percentage of all research in field of 
marine technology 

   

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนาที่
ยั่งยนื ให้เป็นไปอยา่งยั่งยืน 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.b จัดให้มีการเขา้ถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด
ส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก 
provide access of smallscale artisanal 
fishers to marine resources and markets 

14.b.1 ร้อยละของการจับสัตว์น ้าที่อยู่ภายใต้กฎการจับ
สัตว์น ้า (Catch documentation scheme: 
CDS) หรือระบบที่สามารถติดตามที่คล้ายคลึงกัน
โดยคดิเป็นร้อยละของการจับสัตว์น ้าทั้งหมดที่มีน า้
หนักน้อยกวา่ X ตนั และถูกขายในตลาดขนาดใหญ ่

14.b.1 Percentage of catches that are subject to a 
catch documentation scheme or similar 
traceability system as a percentage of the 
total catches that are less than X tons and 
traded in major markets. 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-79 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลส าหรับ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development 

14.C เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมทุรและ
ทรัพยากรเหลา่นั้นอยา่งยัง่ยืน โดยการด าเนนิการ
ให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่
สะทอ้นใน UNCLOS ซ่ึงเป็นกรอบทางกฎหมาย
ส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมทุรและ
ทรัพยากรเหลา่นั้นอยา่งยัง่ยืน ตามทีร่ะบุในย่อ
หน้าที ่158 ของเอกสาร The Future We Want 
Enhance the conservation and sustainable 
use of oceans and their resources by 
implementing international law as 
reflected in UNCLOS, which provides the 
legal framework for the conservation and 
sustainable use of oceans and their 
resources, as recalled in paragraph 158 of 
The Future We Want 

14.C.1  จ านวนประเทศที่ด าเนินการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือถูกต้องตามรายการข้อก าหนด 
ที่แถลงไว์ในข้อตกลงทางทะเลของภูมิภาค (RSP) 
และให้สัตยาบัน และด าเนินการตามสนธิสัญญา
ของ ILO ว่าด้วยการเดินเรือและประมง 

14.C.1  Number of countries implementing either 
legally or programmatically the provisions 
set out in regional seas protocols and 
ratification and implementation of the ILO 
Maritime and Fisheries Conventions 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 

15.1 สร้างหลักประกันวา่จะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 
และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดใน
แผ่นดนิรวมทั้งบรกิารทางระบบนิเวศอย่างยัง่ยนื 
เฉพาะอยา่งยิง่ ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ภูเขาและเขต
แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับภายใตค้วาม 
ตกลงระหวา่งประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 
by 2020 ensure conservation, restoration 
and sustainable use of terrestrial and 
inland freshwater ecosystems and their 
services, in particular forests, wetlands, 
mountains and drylands, in line with 
obligations under international 
agreements 

15.1.1  ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด 
15.1.1  Forest area as a percentage of total land 

area 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-80 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15.2 ส่งเสรมิการด าเนินการดา้นการบริหารจัดการป่า
ไม้ทุกประเภทอยา่งยัง่ยืน หยดุยัง้การตดัไม้
ท าลายป่า ฟ้ืนฟูป่าที่เส่ือมโทรม และเพ่ิมการปลูก
ป่าและฟ้ืนฟูป่าทัว่โลก ภายในปี พ.ศ. 2563 
by 2020, promote the implementation of 
sustainable management of all types of 
forests, halt deforestation, restore 
degraded forests, and increase 
afforestation and reforestation by x% 
globally 

15.2.1  จ านวนรวมของพืช (พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร ฯลฯ 
ที่ เป็นส่วนประกอบใน Forest Floor (Forest 
Floor: ชั้นดิน ที่มีความมั่งคั่งของอินทรีย์และ
ลักษณะของดินที่เป็นป่า) 

15.2.1  Forest cover under sustainable forest 
management 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผน่ดนิ
และดินที่เส่ือมโทรม รวมถงึแผน่ดนิที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
ความแห้งแลง้ และอุทกภัย และพยายามที่จะ
บรรลุถึงโลกที่ไรค้วามเส่ือมโทรมของทีด่ิน ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 
by 2020, combat desertification, and 
restore degraded land and soil, including 
land affected by desertification, drought 

15.3.1  แนวโน้มของปีญหาที่ดินเส่ือมโทรม 
15.3.1  Trends in land degradation 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-81 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

and floods, and strive to achieve a land 
degradation neutral world 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15.4 สร้างหลักประกันวา่จะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพของระบบ
นิเวศเหลา่นั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขดีความสามารถของ
ระบบนิเวศเหลา่นั้นทีจ่ะให้ผลประโยชน์อันส าคญั
ต่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
by 2030 ensure the conservation of 
mountain ecosystems, including their 
biodiversity, to enhance their capacity to 
provide benefits which are essential for 
sustainable development 

15.4.1  พ้ืนที่อนุรักษ์/คุ้มครอง 
15.4.1  Coverage of protected areas 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ

15.4 สร้างหลักประกันวา่จะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพของระบบ
นิเวศเหลา่นั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขดีความสามารถของ
ระบบนิเวศเหลา่นั้นทีจ่ะให้ผลประโยชน์อันส าคญั
ต่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.4.2  ดัชนีพ้ืนที่ภูเขาสีเชียว 
15.4.2  Mountain Green Cover Index 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-82 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

by 2030 ensure the conservation of 
mountain ecosystems, including their 
biodiversity, to enhance their capacity to 
provide benefits which are essential for 
sustainable development 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15.5 ปฏิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสือ่ม
โทรมของถิ่นที่อยูต่ามธรรมชาต ิหยดุยัง้การ
สูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ และภายในปี 
พ.ศ. 2563 จะปกป้องและป้องกันการสญูพันธ์
ของชนดิพันธุ์ทีถู่กคุกคาม 
take urgent and significant action to 
reduce degradation of natural habitat, halt 
the loss of biodiversity, and by 2020 
protect and prevent the extinction of 
threatened species 

15.5.1  Red List Index (RLI) 
15.5.1  Red List Index 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ 15.6 สร้างหลักประกันวา่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ 15.6.1  จ านวนของประเทศที่มีการน ากฎหมาย การ Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-83 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

ที่เกิดจากการใช้ประโยชนท์รัพยากรพันธุกรรม
อย่างเทา่เทียมและยุตธิรรม และสง่เสรมิการ
เข้าถงึทรัพยากรเหล่านัน้อยา่งเหมาะสม 
Promote fair and equitable sharing of the 
benefits arising from the utilization of 
genetic resources and promote 
appropriate access to such resources, as 
internationally agreed 

บริหารงานและนโยบายของพิธีสารนาโกย่าไป
ด าเนินงานพิธีสารนาโงยาวา่ด้วยการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทยีมและยตุิธรรม 

15.6.1  Number of countries that have adopted 
legislative, administrative and policy 
frameworks for the implementation of the 
Nagoya Protocol 

สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably 
manage forests, combat 
desertification, and halt and 

15.7 ปฏิบัติการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือจะยุติการลา่และ 
การ ขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสตัวค์ุ้มครอง และ
แก้ปัญหาทั้งอุปสงคแ์ละอุปทานต่อผลติภัณฑ์สตัว์
ป่าที่ผดิกฎหมาย 
 
take urgent action to end poaching and 
trafficking of protected species of flora 
and fauna, and address both demand and 
supply of illegal wildlife products 

15.7.1  Red List Index ของสายพันธุ์ทางการค้า 
15.7.1  Red List Index for species in trade 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-84 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

reverse land degradation and 
halt biodiversity loss 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15.7 ปฏิบัติการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือจะยุติการลา่และ 
การ ขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสตัวค์ุ้มครอง และ
แก้ปัญหาทั้งอุปสงคแ์ละอุปทานต่อผลติภัณฑ์ 
สัตว์ป่าที่ผดิกฎหมาย 
take urgent action to end poaching and 
trafficking of protected species of flora 
and fauna, and address both demand and 
supply of illegal wildlife products 

15.7.2  สัดส่วนการป้องกันการค้าสัตว์ป่าและสินค้าจาก
สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

15.7.2  Proportion of detected trade in wildlife 
and wildlife products that is illegal 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 

15.8 น ามาตรการมาใชเ้พ่ือป้องกันการน าเข้าและลด
ผลกระทบของชนดิพันธุ์ตา่งถิ่นที่รุกรานในระบบ
นิเวศบกและน้ าและควบคมุหรือขจัด priority 
species ภายในปี พ.ศ. 2563 
by 2020 introduce measures to prevent 
the introduction and significantly reduce 
the impact of invasive alien species on 
land and water ecosystems, and control 
or eradicate the priority species 

15.8.1  การใช้กฎหมายระดับชาติในการป้องกันหรือ
ควบคุมสายพันธุ์ตา่งถิ่นทีถู่กคุกคาม 

 
15.8.1  Adoption of national legislation relevant to 

the prevention or control of invasive alien 
species 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-85 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนเิวศและความ
หลากหลายทางชวีภาพเขา้ไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความ
ยากจน และบัญชทีั้งระดับท้องถิน่และ
ระดับประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 
by 2020, integrate ecosystems and 
biodiversity values into national and local 
planning, development processes and 
poverty reduction strategies, and accounts 

15.9.2  จ านวนแผนพัฒนาชาติและกระบวนการบูรณาการ
ความหลากหลายทางชวีภาพและมูลค่าระบบ
บริการทางนิเวศวทิยา 

15.9.1  Number of national development plans 
and processes integrating biodiversity and 
ecosystem services values 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 

15.a ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหลง่
เพ่ือการอนุรักษแ์ละการใชค้วามหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศอยา่งยั่งยืน 
mobilize and significantly increase from all 
sources financial resources to conserve 
and sustainably use biodiversity and 

15.a.1 ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาของรัฐแบบให้เปล่า
ภายใต้อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD: Convention on Biological 
Diversity) 

15.a.1 Official Development Assistance in support 
of CBD * CBD Convention on Biological 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-86 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

ecosystems Diversity 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ
นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหลง่และทุกระดับเพ่ือ
สนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไมอ้ย่าง
ยั่งยนื และจัดหาแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศก าลงัพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการ ซึง่รวมถงึการอนุรักษแ์ละการ 
ปลูกป่า 
mobilize significantly resources from all 
sources and at all levels to finance 
sustainable forest management, and 
provide adequate incentives to 
developing countries to advance 
sustainable forest management at local 
level, including for conservation and 
reforestation as well as participating in 
carbon markets to ensure multiple 
benefits 

15.b.2 การช่วยเหลือการพัฒนาป่าไม้ของรัฐและการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศด้านป่าไม้ (FDI) 

15.b.1 Forestry official development assistance 
and forestry FDI 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

15 พิทักษ์ บูรณะ และสง่เสรมิการ
ใช้ประโยชน์ทีย่ั่งยืนของระบบ

15.C เพ่ิมพูนการสนับสนนุในระดับโลกส าหรับความ
พยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนดิ

15.C.1  สัดส่วนการป้องกันการค้าสัตว์ป่าและสินค้าจาก
สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-87 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อยา่ง
ยั่งยนื ต่อสู้กับการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยดุยัง้และ
ฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของที่ดนิ 
และหยดุยัง้การสูญเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage forests, 
combat desertification, and 
halt and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

พันธุ์คุ้มครอง รวมถงึโดยการเพ่ิมขดีความสามารถ
ของชมุชนท้องถิ่น 
enhance global support to efforts to 
combat poaching and trafficking of 
protected species, including by increasing 
the capacity of local communities to 
Calibri 

15.C.1  Proportion of detected trade in wildlife 
and wildlife products that is illegal 

โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตาย 
ที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนยัส าคัญ 
Significantly reduce all forms of violence 
and related death rates everywhere 

16.1.1  จ านวนเหยื่อการฆาตกรรมโดยตั้งใจ แยกเป็นอายุ 
เพศ วิธีการ และที่ซ่ีงมคีวามเป็นไปได้ในการ
เตรียมการฆาตกรรมต่อประชากร 100,000 คน 

16.1.1  Number of victims of intentional homicide 
by age, sex, mechanism and where 
possible type of perpetrator, per 100,000 
population 

Green 1/2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-88 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตาย 
ที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนยัส าคัญ 
Significantly reduce all forms of violence 
and related death rates everywhere 

16.1.2  การเสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับการทะเลาะววิาท 
ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนกเป็น อายุ เพศ 
และคด)ี 

16.1.2  Conflict-related deaths per 100,000 people 
(disaggregated by age, sex and cause) 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.2 ยุติการทารุณ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
การคา้เด็ก ความรุนแรง และการทรมาน 
ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 
End abuse, exploitations, trafficking and all 
forms of violence against and torture of 
children 
 

16.2.1  ร้อยละของเด็กที่มีอายุ 1-14 ปี ที่ประสบกับ 
การลงโทษทางร่างกายโดยผูดู้แลในเดือนที่ผ่านมา 

16.2.1  Percentage of children aged 1-14 years 
who experienced any physical punishment 
by caregivers in the past month 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-89 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง 
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.2 ยุติการทารุณ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
การคา้เด็ก ความรุนแรง และการทรมาน 
ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 
End abuse, exploitations, trafficking and all 
forms of violence against and torture of 
children 
 

16.2.2  จ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุมและไม่ถูก
จับกุมต่อประชากร 100,000 คน แยกเป็นเพศ 
อายุ และรูปแบบ การแสวงหาประโยชน์ 

16.2.2  Number of detected and non-detected 
victims of human trafficking per 100,000; 
by sex, age and form of exploitation 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.3 ส่งเสรมินิตธิรรมทัง้ในระดับชาติและระหวา่ง
ประเทศ และสรา้งหลักประกันวา่จะมีการเข้าถงึ
ความยุตธิรรมอยา่งเทา่เทียมแก่ทุกคน 
Promote the rule of law at the national 
and international levels and ensure equal 
access to justice for all 

16.3.1  ร้อยละของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
ซ่ีงได้ถูกรายงานการกระท าอันรุนแรงนั้นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการในการแกัปัญหา
เหล่านี้ (สามารถเรืยกว่าอัตราการรายงาน
อาชญากรรมได้อีกด้วย) 

16.3.1  Percentage of victims of violence in the 
previous 12 months who reported their 
victimization to competent authorities or 
other officially recognized conflict 
resolution mechanisms (also called crime 
reporting rate) 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-90 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.3 ส่งเสรมินิตธิรรมทัง้ในระดับชาติและระหวา่ง
ประเทศ และสรา้งหลักประกันวา่จะมีการเข้าถงึ
ความยุตธิรรมอยา่งเทา่เทียมแก่ทุกคน 
Promote the rule of law at the national 
and international levels and ensure equal 
access to justice for all 

16.3.2  ร้อยละของจ านวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี
ที่ยังไม่ได้รับการพิพากษาต่อจ านวนนักโทษทั้งหมด 

16.3.2  Unsentenced detainees as percentage of 
overall prison population 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสรมิ
ความแขง็แกร่งของกระบวนการตดิตามและ 
การสง่คนืสินทรัพยที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับ
อาชญากรรมที่จัดตัง้ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, significantly reduce illicit financial 
and arms flows, strengthen the recovery 
and return of stolen assets and combat 
all forms of organized crime 

16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิด
กฎหมาย (หน่วยเป็นดอลล่าร้สหรัฐ) 

16.4.1 Total volume of inward and outward illicit 
financial flows (in current บรร) 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-91 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสรมิ
ความแขง็แกร่งของกระบวนการตดิตามและการ
ส่งคืนสนิทรัพยที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับ
อาชญากรรมที่จัดตัง้ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, significantly reduce illicit financial 
and arms flows, strengthen the recovery 
and return of stolen assets and combat 
all forms of organized crime 

16.4.2  ร้อยละการยึดครองและเก็บอาวุธปีนขนาดเล็กที่ได้
ถูกบันทึก และถูกติดตามมาไดั โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศและวิธีการทางกฎหมาย 

16.4.2  Percentage of seized and collected 
firearms that are recorded and traced, in 
accordance with international standards 
and legal instruments 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-92 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.5 ลดการทุจรติในต าแหนง่หนา้ทีแ่ละการรับสินบน
ทุกรูปแบบ 
Substantially reduce corruption and 
bribery in all their forms 

16.5.1  ร้อยละของผู้ที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง 
หรือถูกร้องขอสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่นมา จ าแนกเป็นอายุ เพศ 
ศาสนา และกลุ่มประชากร แนวคิดความชุกของ
การติดสินบนนี้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะวัด
จากผู้ที่ติดต่อกับหน่วยงานรัฐ 

16.5.1  Percentage of persons who had at least one 
contact with a public official, who paid a bribe to 
a public official, or were asked for a bribe by 
these public officials, during the last 12 months. 
Disaggregate by age, sex, region and population 
group. This concept of bribery prevalence makes 
clear that it has to be measured amongst those 
who had contact with a public official. 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-93 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสทิธิผล มคีวามรับผดิชอบ 
และโปรง่ใสในทุกระดับ 
Develop effective, accountable and 
transparent institutions at all levels 

16.6.1  การใช้จ่ายของรัฐบาลคิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณนั้นๆ ที่ได้รับอนุมัติ 

16.6.1  Primary government expenditures as a 
percentage of original approved budget 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-94 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสทิธิผล มคีวามรับผดิชอบ 
และโปรง่ใสในทุกระดับ 
Develop effective, accountable and 
transparent institutions at all levels 

16.6.2  ร้อยละของข้อเสนอในการสร้างความเข้มแข็งของ
กรอบการท างานเพ่ือต่อต้านการคอรัปชั่นใน
ระดับชาติ (ที่เก่ียวกับองค์กรและการออกกฎหมาย
ต่างๆ) ได้น าไปด าเนินการ ดังเช่นที่ไดถู้กนิยามไว้
ในกลไกการทบทวนการด าเนินการของ UNCAC 

16.6.2  Percentage of recommendations to 
strengthen national anti-corruption 
frameworks (institutional and legislative) 
implemented, as identified through the 
UNCAC Implementation Review 
Mechanism. 

Green No 
Tier 

ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.7 สร้างหลักประกันวา่จะมีกระบวนการตดัสินใจ 
ที่มีความรับผดิชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และ 
มีความเป็นตวัแทนทีด่ี ในทุกระดับการตดัสินใจ 
Ensure responsive, inclusive, participatory 
and representative decision-making at all 
levels 

16.7.1  สัดส่วนต ่าแหน่งในองค์กรภาครัฐ (สภานิติบัญญตัิ
ของประเทศ และท้องถิ่น องค์กรที่ให้บริการ
สาธารณะ และศาลยุติธรรม) เปรียบเทียบกับการ
กระจายในประเทศ แยก เป็น เพศ ความพิการ 
และกลุ่มประชากร 

16.7.1  Proportions of positions (by sex, disability 
and population groups) in public 
institutions (national and local legislatures, 
public service, and judiciary) compared to 
national distributions. 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-95 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.7 สร้างหลักประกันวา่จะมีกระบวนการตดัสินใจ 
ที่มีความรับผดิชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมี
ความเป็นตวัแทนทีด่ี ในทุกระดับการตดัสินใจ 
Ensure responsive, inclusive, participatory 
and representative decision-making at all 
levels 

16.7.2 สัดส่วนของประเทศที่ระบุความต้องการคนรุ่นใหม่
ในหลากหลายสาขาในแผนพัฒนาชาติของประเทศ
นั้นๆ และ ยุทธศาสตร์ลดความยากจน 
ในประเทศ 

16.7.2 Proportion of countries that address young 
people's multi-sectoral needs with their 
national development plans and poverty 
reduction strategies 

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.8 ขยายและเสริมความแขง็แกร่งของการมีส่วนร่วม
ของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล 
Broaden and strengthen the participation 
of developing countries in the institutions 
of global governance 

16.8.1  ร้อยละของสมาชิกหรือสิทธิการออกเสียงของ
ประเทศก าลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 

16.8.1  Percentage of members or voting rights of 
developing countries in international 
organizations 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-96 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.9 จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน 
โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, provide legal identity for all, 
including birth registration 

16.9.1  ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ที่ได้ท าการแจ้งเกิด
กับ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

16.9.1  Percentage of children under 5 whose 
births have been registered with civil 
authority 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.10 สร้างหลักประกันวา่สาธารณชนสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขัน้พ้ืนฐาน โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความ 
ตกลงระหวา่งประเทศ 
Ensure public access to information and 
protect fundamental freedoms, in 
accordance with national legislation and 
international agreements 

16.10.1 จ านวนคดีฆาตกรรม ลักพาตัว การถูกพราก  
การกักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมานผู้สื่อข่าว 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้า  
และผู้ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง 

16.10.1 Number of verified cases of killing, 
kidnapping, enforced disappearance, 
arbitrary detention and torture of 
journalists, associated media personnel, 
trade unionists and human rights 
advocates in the previous 12 months 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-97 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.a เสริมความแขง็แกร่งของสถาบันระดับชาต ิ
ที่เก่ียวข้อง โดยรวมถงึกระท าผ่านทางความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ เพ่ือสรา้งขดี
ความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศ
ก าลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 
Strengthen relevant national institutions, 
including through international 
cooperation, for building capacity at all 
levels, in particular in developing 
countries, to prevent violence and 
combat terrorism and crime 

16.a.1 ร้อยละของเหยื่อที่รายงานอาชญากรรมทาง
ร่างกาย และเพศต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายต่างๆ ตลอด ระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่นมา 
จ าแนกเป็น อายุ เพศ ศาสนา และกลุ่มประชากร 

16.a.1 Percentage of victims who report physical 
and/or sexual crime to law enforcement 
agencies during past 12 months 
Disaggregated by age, sex, region and 
population group 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

16 ส่งเสรมิให้สังคมมคีวามเป็นปกติ
สุข ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้าง
ให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสทิธิผล และเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice 
for all and build effective, 
accountable and inclusive 
institutions at all levels 

16.b ส่งเสรมิและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย 
ที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Promote and enforce non-discrirninatory 
laws and policies for sustainable 
development 

16.b.1 ร้อยละของการรายงานประชากรที่รู้สีกว่าถูกเลือก
ปฏิบัติ หรือถูกคุกคามใน 12 เดือนที่ผ่านมาตาม 
ข้อเหตุแห่งการห้ามเลือกปฏิบัติ ภายใต้กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จ าแนกเป็น อายุ 
เพศ ศาสนา และกลุ่มประชากร 

16.b.1 Percentage of population reporting having 
personally felt discriminated against or 
harassed within the last 12 months on the 
basis of a ground of discrimination 
prohibited under international human 
rights law. Disaggregate by age, sex, region 
and population group 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-98 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.1 เสริมความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากร
ภายในประเทศ โดยรวมถงึผา่นทางการสนับสนนุ
ระหวา่งประเทศไปยงัประเทศก าลงัพัฒนา เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้ของอ่ืนๆ ของรฐั 
Strengthen domestic resource 
mobilization, including through 
international support to developing 
countries, to improve domestic capacity 
for tax and other revenue collection 

17.1.1  ส่วนประกอบของรายได้ภาษี (โดยแหล่งที่มา) 
ประกอบไปด้วย รายได้ที่มาจากภาษีที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม และเป็นร้อยละชอง GDP 

17.1.1  Composition of Tax Revenues (by sources), 
including revenues derived from 
environmental taxes, and as % of GDP 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.2 ประเทศพัฒนาแลว้จะด าเนินการให้เป็นผลตาม
พันธกรณีเร่ืองการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถงึ
พันธกรณีที่ให้ไวโ้ดยประเทศพัฒนาแลว้หลาย
ประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน 
ODA/GNI ร้อย 0.7 ส าหรับให้แก่ประเทศก าลงั
พัฒนา และมีสัดสว่น ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถงึ 
0.20 ส าหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ โดย
สนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะ
ให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถงึอยา่งน้อยร้อยละ 0.20 
ส าหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ 
Developed countries to implement fully 
their official development assistance 
commitments, including the commitment 
by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to 
developing countries and 0.15 to 0.20 per 
cent of ODA/GNI to least developed 

17.2.1  ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (ODA) สุทธิ, รวมและ
ที่ให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา โดยคดิเป็นร้อยละของ
เงินบริจาคของ OECD /คณะกรรมการพัฒนา
ช่วยเหลือ (DAC) ของรายได้ประชาชาติมวลรวม 
(GNI) (OECD) 

17.2.1  Net ODA, total and to LDCs, as percentage 
of OECD/Developrnent Assistance 
Committee (DAC) donors' gross national 
income (GNI) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-99 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

countries; ODA providers are encouraged 
to consider setting a target to provide at 
least 0.20 per cent of ODA/GNI to least 
developed countries 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ิมเตมิจากแหลง่ที่
หลากหลายไปยงัประเทศก าลงัพัฒนา 
Mobilize additional financial resources for 
developing countries from multiple 
sources 

17.3.1  กระแสเงินทุนไหลเข้ารวม 
17.3.1  Total Capital Inflow (TCI) 

Green 1/2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ทา้ยตาราง 

 Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

      

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.4 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลคุวามยัง่ยืน
ของหนีร้ะยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกัน 
ที่มุ่งสง่เสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี ้การ
บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนีต้ามความ
เหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ตา่งประเทศของ
ประเทศทีย่ากจนและมีหนี้สินในระดับสงูเพ่ือลด
การประสบปัญหาหนี ้
Assist developing countries in attaining 
longterm debt sustainability through 
coordinated policies aimed at fostering 
debt financing, debt relief and debt 
restructuring, as appropriate, and address 
the external debt of highly indebted poor 
countries to reduce debt distress 

17.4.1  บริการเงินกู้คิดเป็นร้อยละของการส่งออกสินค้า
และบริการ 

17.4.1  Debt service as a percentage of exports of 
goods and services 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-100 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.5 ใช้และด าเนนิการให้เกิดผลตามระบอบการ
ส่งเสรมิการลงทนุส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ 
Adopt and implement investment 
promotion regimes for least developed 
countries 

17.5.1 จ านวนประเทศ และการยอมรับการปฏิรูปนโยบาย 
การลงทุนที่มืเป้าหมายการพัฒนาทีย่ังยืนหรือการ
ป้องกันประเทศ X  

17.5.1 Number of national & investment policy 
reforms adopted that incorporate 
sustainable development objectives or 
safeguards X country 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหวา่งประเทศและใน
ภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภาค ีและ
การเข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และยกระดับการแบ่งปันความรูต้ามเงื่อนไขที ่
ตกลงรว่มกัน โดยรวมถงึผา่นการพัฒนาการ
ประสานงานระหวา่งกลไกที่มีอยูเ่ดิมเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับของสหประชาชาต ิและผา่นทางกลไก
อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 
Enhance North-South, South-South and 
triangular regional and international 
cooperation on and access to science, 
technology and innovation and enhance 
knowledge sharing on mutually agreed 
terms, including through improved 
coordination among existing mechanisms, 
in particular at the United Nations level, 
and through a global technology 
facilitation mechanism 

17.6.1  การเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร (WIPO Patent 
Database) และใช้ระบบ IP ระหว่างประเทศ 
(World Intellectual Property Organization - 
WIPO) (IP: Intellectual Property) 

17.6.1  Access to patent information (WIPO Patent 
Database) and use of the international IP 
system (World Intellectual Property 
Organization - WIPO) (IP: Intellectual 
Property) 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-101 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.7 ส่งเสรมิการพัฒนา การถา่ยทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยทีี่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมให้กับประเทศ
ก าลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่
ประเทศก าลงัพัฒนา รวมทัง้ตามเงื่อนไขสทิธิ
พิเศษตามทีต่กลงร่วมกัน 
Promote the development, transfer, 
dissemination and diffusion of 
environmentally sound technologies to 
developing countries on favourable terms, 
including on concessional and preferential 
terms, as mutually agreed 

17.7.1  การเรียกเก็บภาษีเก่ียวกับสินค้าสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 
17.7.1  Average applied tariffs imposed on 

environmental Goods 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสรา้ง 
ขีดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ ท างาน
ได้อยา่งเต็มที ่ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมพูน
การใชเ้ทคโนโลยีสนับสนนุที่ส าคญั (enabling 
technology) เฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
Fully operationalize the technology bank 
and science, technology and innovation 
capacity-building mechanism for least 
developed countries by 2017 and 
enhance the use of enabling technology, 
in particular information and 
communications technology 

17.8.1  สัดส่วนการใข้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล 
17.8.1  Proportion of individuals using the 

Internet. 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน

17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการ
ด าเนินการดา้นการเสริมสรา้งขดีความสามารถที่มี
ประสิทธผิลและมีการตั้งเป้าในประเทศก าลังพัฒนา

17.9.1  มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทาง
เทคนิค (เป็นดอลลาร์) ทั้งที่ประเทศพัฒนาแล้ว
ให้กับประเทศก าลังพัฒนา และประเทศก าลงั

Grey 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-102 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

เพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาตทิี่จะด าเนินงานในทุก
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื รวมถงึผ่านทางความ
ร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภาค ี
Enhance international support for 
implementing effective and targeted 
capacitybuilding in developing countries 
to support national plans to implement 
all the sustainable development goals, 
including through North-South, South-
South and triangular cooperation 

พัฒนาให้กับประเทศด้อยพัฒนา และกลุ่มความ
ร่วมมือไตรภาคีที่ถูกมอบให้เพ่ือการออกแบบและ
การผสมผสานนโยบายแบบองค์รวมที่มุ่งหวังให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ (รวมถึงองค์ประกอบ
ที่เป็นการลดความเหลื่อมล ้าภายในประเทศและ
ทางการปกครอง) 

17.9.1  The dollar value of financial and technical 
assistance, including through North-South, 
South-South, and triangular cooperation, 
committed to developing countries' 

     designing and implementing a holistic 
policy mix that aim at sustainable 
development in three dimensions 
(including elements such as reducing 
inequality within a country and 
governance). 

   

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.10 ส่งเสรมิระบบการคา้พหุภาคทีี่เป็นสากล มีกติกา 
เปิดกวา้ง ไมเ่ลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผา่นการสิน้สดุการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 
Promote a universal, rules-based, open, 
non- discrirninatory and equitable 
multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations 
under its Doha Development Agenda 

17.10.1 ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีศุลกากรของประเทศ 
17.10.1 Worldwide weighted tariff-average This 

indicator can be disaggregated and 
analysed by type of tariff (MFN applied 
rates and preferential rates), by product 
sector, by region and by level of 
development. The unit of measurement 
will be in % terms. Ad valorem equivalents 
(AVE) will be calculated for those tariffs 
that are not expressed in percentage. This 
methodology also allows for cross-country 
comparisons. Calculations can be 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-103 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

performed on a yearly basis. These 
calculations are already part of the MDG 
Gap task force report. 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการสง่ออกของประเทศก าลังพัฒนา
ในการส่งออกทัว่โลกให้สงูขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั 
โดยเพ่ิมสว่นแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สดุให้
สูงขึ้น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563 
Significantly increase the exports of 
developing countries, in particular with a 
view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 2020 

17.11.1 การส่งออก รวมถึงการบริการส่งออกของประเทศ 
ก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา (แยกเป็น 
กลุ่มคู่ค้า และภาคหลัก) 

17.11.1 Developing country’s and LDCs' exports 
(by partner group and key sectors), 
including services. 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.12 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่อง
การเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจ ากัด
ปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การ
การค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่า 
กฎวาดวยแหลงก าเนิดสินคาที่มีการใหสิทธิพิเศษ
ทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมี
ความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงตลาด 
Realize timely implementation of dutyfree 
and quotafree market access on a lasting 
basis for all least developed countries, 
consistent with World Trade Organization 
decisions, including by ensuring that 
preferential rules of origin applicable to 

17.12.1  การเผชิญกับอัตราภาษีของประเทศก าลังพัฒนา 
และประเทศด้อยพัฒนา จ าแนกตามสาขาหลัก 
(ทางเศรษฐกิจและลังคม) 

17.12.1  Average tariffs faced by developing 
countries and LDCs by key sectors 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-104 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

imports from least developed countries 
are transparent and simple, and 
contribute to facilitating market access 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.13 เพ่ิมพูนเสถยีรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก 
โดยรวมถึงผา่นทางการประสานงานนโยบายและ
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย 
Enhance global macroeconomic stability, 
including through policy coordination and 
policy coherence 

17.13.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
17.13.1  GDP 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาที่ยัง่ยนื 
Enhance policy coherence for sustainable 
development 

17.14.1 จ านวนประเทศที่ให้สัตยาบันและข้อบัญญัติ
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน และด้านแรงงานตามข้อตกลงการ
น าไปปฏิบัติ 

17.14.1 Number of countries that have ratified and 
implemented relevant international 
instruments including environmental, 
human rights, and labour instruments 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 

17.15 เคารพพ้ืนทีท่างนโยบายและความเป็นผู้น าของ 
แต่ละประเทศที่จะสรา้งและด าเนนิงานตาม
นโยบายเพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
Respect each country’s policy space and 

17.15.1 จ านวนข้อจ ากัดที่ถูกสร้างขึ้นมาในการช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือข้อตกลง 
การกู้ยืม 

17.15.1 Numbers of constraints that are embodied 
in ODA or loan agreements, IIAs. RTAs etc. 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-105 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and 
sustainable development 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.16 ยกระดับหุ้นสว่นความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการ
พัฒนาที่ยัง่ยนื โดยรว่มเตมิเตม็โดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคสว่นที่หลากหลายซ่ึงจะระดมและ
แบ่งปันความรู ้ความเช่ียวชาญ เทคโนโลย ีและ
ทรัพยากรเงนิ เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพัฒนา 
Enhance the global partnership for 
sustainable development, complemented 
by multistakeholder partnerships that 
mobilize and share knowledge, expertise, 
technology and financial resources, to 
support the achievement of the 
sustainable development goals in all 
countries, in particular developing 
countries 

17.16.1 ตัวชี้วัดที่ 7 จากแบบทดสอบภาคีความรว่มมือด้าน
การติดตามระดับโลก: ความรับผิดชอบร่วมกันใน
หมู่ผู้ประสานงานความร่วมมือการพัฒนาที่มคืวาม
เข้มแข็งผ่านการทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ค านึงถึงทุกภาคส่วน 

17.16.1 Indicator 7 from Global Partnership 
Monitoring Exercise: Mutual accountability 
among development cooperation actors is 
strengthened through inclusive reviews 

Grey 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นสว่นความรว่มมือ
ระหวา่งภาครัฐ ภาครฐั-ภาคเอกชน และ 
ประชาสงัคม โดยสร้างบนประสบการณ์และ 
กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรของหุ้นสว่น 
Encourage and promote effective public, 
public-private and civil society 
partnerships, building on the experience 

17.17.1 จ านวนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ใช้ในโครงการความ
ร่วมมือ ภาครัฐและภาคเอกขน 

17.17.1 Amount of us$ committed to public 
private partnerships 

Green 3 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

5-106 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

and resources strategies of partnerships 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสรา้งขดี
ความสามารถให้กับประเทศก าลงัพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลงัพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการมีอยู่ของข้อมลูที่มี
คุณภาพ ทันเวลาและเช่ือถือได้ ที่จ าแนกในเร่ือง
รายได ้เพศ อายุ เช้ือชาต ิชาติพันธุ ์สถานะการ
อพยพ ความบกพร่องทางรา่งกาย ต าแหนง่ทาง
ภูมิศาสตร ์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตาม
บริบทของประเทศ ภายในปี 2563 
By 2020, enhance capacitybuilding 
support to developing countries, including 
for least developed countries and small 
island developing States, to increase 
significantly the availability of highquality, 
timely and reliable data disaggregated by 
income, gender, age, race, ethnicity, 
migratory status, disability, geographic 
location and other characteristics relevant 
in national contexts 

17.18.1 สัดส่วนของตัวชีว้ัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการ
จ าแนกข้อมูลทุกมิติในระดับชาต ิ

17.18.1 Proportion of sustainable development 
indicators with full disaggregation 
produced at the national level. 

Green 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นสอดคล้อง
กับขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง 
ทั้งนี้โปรดดูข้อสังเกต 2 ท้ายตาราง 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริม่ที่มีอยูแ่ลว้ในการพัฒนาการ
ตรวจวดัความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
ที่มีผลต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างขดีความสามารถด้านสถติ ิ
ในประเทศก าลงัพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, build on existing initiatives to 

17.19.1 ความพร้อมทางการเงินและทรัพยากรต่อการสร้าง
สมรรถนะทางสถติิในประเทศก าลังพัฒนาให้
เข้มแข็ง 

17.19.1 Financial and other resources made 
available to strengthen the statistical 
capacity in developing countries 

Green 2 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึง
ขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
โปรดดูข้อสังเกต 1 ท้ายตาราง 



บทท่ี 5 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับตัวชี้วัดตามดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-107 

Goal เป้าหมาย 
Goal Detail 

Target 
No. 

เป้าประสงค ์
Target Detail 

ตัวชี้วดั 
Indicators 

Color Tier เปรียบเทียบกบัดชันีชี้วดั 
ความเป็นนติัรัฐ/นิติธรรม 

implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

develop measurements of progress on 
sustainable development that 
complement gross domestic product, and 
support statistical capacitybuilding in 
developing countries 

17 เสริมสรา้งความเขม้แข็งใน
วิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความรว่มมอืระดับสากลต่อ 
การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for sustainable 
development 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริม่ที่มีอยูแ่ลว้ในการพัฒนาการ
ตรวจวดัความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยัง่ยืนที่มี
ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างขดีความสามารถด้านสถติิใน
ประเทศก าลงัพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 
By 2030, build on existing initiatives to 
develop measurements of progress on 
sustainable development that 
complement gross domestic product, and 
support statistical capacitybuilding in 
developing countries 

17.19.2 ตัวชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจที่มีการค านึงถึงทุก
ภาคส่วน (Inclusive Wealth Index) 

17.19.2 Inclusive Wealth Index 

Grey 1 ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้น
สอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้
โดยชัดแจ้ง ทั้งนีโ้ปรดดูข้อสังเกต 2 
ท้ายตาราง 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2 พฤศจิกายน 2558 

การจัดล าดับตามความพร้อมของข้อมูล (Tier) มีความหมายดังนี้  

Tier 1 ตัวชี้วัดที่มีระเบียบวิธีที่เป็นทีย่อมรับและข้อมูลมีอยู่อย่างกว้างขวาง  

Tier 2 ตัวชี้วัดที่มีระเบียบวิธีที่เป็นทีย่อมรับแต่ไม่มีความพร้อมของข้อมูล 

Tier 3 ตัวชี้วัดที่ระเบียบวิธียังไม่ไดัมีการตกลงอย่างเป็นสากล 

สัญลักษณ์ Green (สีเขียว) และ Grey (สีเทา) มคีวามหมายดังนี ้

Green กลุ่มตัวชี้วัดที่ได้รับฉันทามติหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้มีความเป็นไปไดัสูงที่จะได้รับการบรรจุเข้าสู่ข้อเสนอตัวชี้วัดที่จะน าเสนอ UNSC ในเดือนมีนาคม 2559 

Grey กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพิจารณาในเชิงลึกผ่านการประชุมพิเศษ แยกเป็นประเด็นหลักๆ (Themes) รวมถึงต้องท าการตดัสินใจเก่ียวกับกรอบการท างาน 
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5-108 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ข้อสังเกต 1 นิติรัฐ/นิติธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนี้ เพราะปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นหลักนิติธรรมล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม อย่างไรก็ดี ปัจจัยของ WJP แต่ละปัจจัยไม่ได้มีส่วนที่จะท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนี้โดยตรงแต่อย่างใด เป็นการส่งเสริมในทางอ้อม และปัจจัยบางอย่างของ WJP ก็จ ากัดขอบเขตปัจจัยของตน

แคบเกินไป เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เน้นเฉพาะมิติทางการเมืองและสิทธิด้านความปลอดภัยของมนุษย์ โดยมิได้ให้คุณค่าในสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หรือสิทธิทางอาหารและ

สุขภาพ เป็นต้น จึงท าให้ปัจจัยต่างๆ ไม่อาจสอดคล้องกันกับเป้าหมายนี้ได้โดยสมบูรณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นไปไม่ถึงขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้งนั่นเอง 

ข้อสังเกต 2 นิติรัฐ/นิติธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนี้อย่างชัดเจน และเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ การยกระดับนิติรัฐ/ นิติธรรมของประเทศจะผลักดันให้เกิดการรับรองและคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และพัฒนาสวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ช่วยให้เกิดการพัฒนาโดยผ่านระบบการเมืองการปกครอง กระบวนการ 

ทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงจะช่วยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและสภาพเศรษฐกิจสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระ 2030 ขององค์การ

สหประชาชาติ กล่าวอีก นัยหนึ่งคือ ขอบเขตปัจจัยของ WJP นั้นสอดคล้องกับขอบเขตเป้าหมายนี้โดยชัดแจ้ง  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-109 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบางเป้าหมายนั้น สามารถที่จะบรรลุได้ 
โดยอาศัยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เพราะปัจจัยบางชนิดหรือหลายๆ ปัจจัยของดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
สนับสนุนและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุตามพันธกรณีที่ประเทศไทยยึดถือและ
ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมให้สังคม 
มีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมได ้
โดยถ้วนหน้า และท าให้เกิดสถาบันอันสามารถเป็นที่พึ่งของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ 
ในทุกระดับ ทั้ งนี้  เป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น  
38 เป้าหมายย่อยจากทั้งหมด 169 เป้าหมายย่อย คิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของเป้าหมายย่อยทั้งหมด 
ขณะที่เป้าหมายย่อยที่เหลือนั้นมิได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (ดังแสดงในรูปที่ 5-1) 

รูปที่ 5-1:  เป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

 
 
เป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญมาจากเป้าหมายหลัก 7 เป้าหมาย  

จากเป้าหมายหลักทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย ได้แก่ 

(1) เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

(2) เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

(3) เป้าหมายที่ 13: ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

22%

เป้าหมายย่อยท่ีมีนิติรัฐ/นิติธรรม เป็นองค์ประกอบส าคัญ

เป้าหมายย่อยท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับนิติรัฐ/นิติธรรมโดยตรง
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5-110 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(4) เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

(5) เป้าหมายที่ 15: พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

(6) เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล 
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

(7) เป้าหมายที่ 17: เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักที่มีเป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญมากที่สุด คือ 

เป้าหมายที่ 16 โดยมีเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 12 เป้าหมายย่อย (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

ย่อยทั้งหมดในเป้าหมายที ่16) รองลงมา คือ เป้าหมายที่ 15 โดยมีเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 7 เป้าหมาย

ย่อย (ประมาณร้อยละ 58) และอันดับที่สาม คือ เป้าหมายที่ 8 โดยมีเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น  

5 เป้าหมายย่อย (ประมาณร้อยละ 42) (ดังแสดงในรูปที่ 5-2 และ 5-3) 

รูปที่ 5-2:  จ านวนเป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นองคป์ระกอบส าคัญ 

จ าแนกตามเป้าหมายหลัก 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 5-111 

รูปที่ 5-3:  สัดส่วนร้อยละของเป้าหมายย่อยที่มีหลักนิติธรรม/นิตริัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

จ าแนกตามเป้าหมายหลัก 

 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าหากประเทศไทยส่งเสริมให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐจะช่วยเป็นเครื่องรับประกันถึง

การบรรลุในเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความส าคัญยิ่งต่อ  

การพัฒนาประเทศ การสร้างความเสมอภาคของประชาชน และการสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม  

การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประไทย จะช่วยเป็นตัวบ่งช้ีถึงการบรรลุในเป้าหมาย  

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วย เพราะจะช่วยส่งเสริมคุณค่าของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคที่บุคคลทุกคน 

อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน เคารพในสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ 16  

ทุกประการ 

การพัฒนาดังกล่าวหาใช่เพื่อเป็นการโฆษณาชวนเช่ือให้กับประเทศอื่นๆ แต่อย่างใด ทว่าเป็น  

การวัดผลตัวเองประจ าปีว่าตนเองได้พัฒนาปรับปรุงในเรื่องๆ นั้นไปถึงข้ันใด และจะพัฒนาอย่างไรต่อไป  

การจัดท าดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประไทยจึงจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ ดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยจะช่วยบูรณาการ

ให้กับการท าดัชนีช้ีวัดที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยดังที่กล่าวในบทที่ 3 ให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น

ในมิติต่างๆ รวมทั้งจะช่วยต่อยอดให้เกิดการท าดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากข้ึน เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับการออก

กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หรือการวินิจฉัยกฎหมาย เป็นต้น  ในส่วนการด าเนินการพัฒนาดัชนีช้ีวัด 
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5-112 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยจะมีวิธีด าเนินการอย่างไรนั้น จะได้ท าการวิเคราะห์และน าเสนอ

กรอบยุทธศาสตร์ในบทต่อไป 
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บทที่ 6 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การพฒันาดัชนีชี้วัด 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐส าหรับประเทศไทย 

บทนี้มุ่งน ำเสนอกรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรบัประเทศไทย 

โดยแบ่งหัวข้อกำรน ำเสนอออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ กรอบแนวคิดกำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ และ

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทย 

6.1 กรอบแนวคดิการพัฒนาดัชนีชี้วัดหลกันติิธรรม/นติริัฐ 

6.1.1 ความเกี่ยวพันระหว่างหลักนิติธรรม/นิติรัฐกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นหลักกำรที่ใช้กับกำรพัฒนำแห่งรัฐในทุกๆ ด้ำน ทั้งในทำงกำรเมือง  

กำรปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำสังคมให้เจริญก้ำวหน้ำและเติบโต

อย่ำงยั่งยืน  อย่ำงไรก็ดี กรอบแนวคิดหลักนิติรัฐของสังคมตะวันตกกับหลักนิติ ธรรม/นิติรัฐของไทยนั้น 

มีควำมแตกต่ำงกัน  ทั้งนี ้เป็นเพรำะประวัติศำสตร์และบริบททำงกำรเมือง วัฒนธรรม และสังคมที่เป็นพลวัต  

มีวิวัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องนั่นเอง  อย่ำงไรก็ตำม หลักกำรทั้งสองต่ำงเป็นหลักกำรที่มุ่งจะสร้ำงควำมยุติธรรม

และสันติสุขให้เกิดข้ึนในระบบกฎหมำยเหมือนกัน 

กำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index: RoLI) ของโครงกำรยุติธรรมโลก  

(The World Justice Project: WJP) โดยวัดผลในประเทศต่ำงๆ รวมทั้งประเทศไทยนั้น มีข้อสังเกตว่ำ  

วิธีกำรจัดท ำดัชนีน้ันยังคงมีประเด็นในเรื่องของควำมน่ำเช่ือถือและมีประสทิธิภำพในกำรจดัเก็บข้อมูล เพรำะมี

กำรเก็บข้อมูลจำก 3 เมืองใหญ่เท่ำน้ัน  ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ออกมำจะสะท้อนเพียงสถำนกำรณ์ในเมือง อีกทั้ง

สัดส่วนกำรเก็บข้อมูลระหว่ำงประชำกรทั่วไปกับผู้เช่ียวชำญในระดับที่ 25 คนต่อ 1,000 คน เป็นข้อสังเกตว่ำ

สัดส่วนดังกล่ำวใช้อะไรเป็นฐำนวัดว่ำผู้เช่ียวชำญ 25 คนมีค่ำน้ ำหนักเทียบเท่ำกับประชำกร 1,000 คน ขณะที่

ช่วงเวลำในกำรเก็บแบบสอบถำมอำจส่งผลต่อคะแนนของแต่ละปัจจัยได้  ในกรณีของประเทศที่มี 

กำรเปลี่ยนแปลงในหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยของ RoLI จ ำนวน 9 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบวัดควำมเข้มแข็งของหลักนิติธรรมนั้น 

สำมำรถที่จะน ำมำเป็นฐำนเพื่อปรับปรุงในกำรวัดควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยได้ ปัจจุบันดัชนีของ

ประเทศไทยบำงดชันทีี่ได้มีกำรวัดพบว่ำมีควำมสอดคลอ้งกับดัชน ีRoLI อยู่บ้ำง เช่น ประเด็นของกำรคอรร์ปัชัน 
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6-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

สิทธิข้ันพื้นฐำน เป็นต้น โดยดัชนีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นดัชนีที่จัดท ำโดยหน่วยงำนของรัฐเพื่อใช้ประกอบกำร

ด ำเนินงำนที่อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนและสถำบันวิชำกำร กำรน ำดัชนี RoLI ผสมผสำนกับดชันี

ของประเทศไทยที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วข้ำงต้นมำใช้ จึงอำจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัด

ด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยให้มีควำมสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ สะท้อนควำมถูกต้องในกำรเก็บข้อมูล

ของช่วงเวลำ ครอบคลุมในประเด็นพื้นที่ทั้งประเทศ 

ควำมเกี่ยวพันระหว่ำงหลักนิติธรรม/นิติรัฐกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมแนวทำงของสหประชำชำติ เป็นพันธกรณี 

ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีควำมเป็นนิติธรรม/นิตริัฐมำกขึ้น เพรำะปัจจยั

ของ RoLI จ ำนวน 9 ปัจจัยได้รับกำรแก้ไข ปรับปรุงใหด้ีข้ึน ในขณะที่เมื่อมีกำรบรรลุปจัจยัของ RoLI จ ำนวน 9 

ปัจจัยแล้วก็จะส่งผลให้น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่ 16 

แม้ว่ำดัชนีของ RoLI นั้นจะไม่รับประกันว่ำจะสำมำรถน ำไปใช้เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ได้ทุกเป้ำหมำย แต่ดัชนีดังกล่ำวอย่ำงน้อยก็ เป็นพื้นฐำนในกำรวัดผลส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำย  

สร้ำงควำมเป็นปกติสุข ควำมยุติธรรม และสถำบันที่เข้มแข็งในเป้ำหมำยที่ 16 ได้เป็นอย่ำงดี กำรจัดท ำดัชนี 

ช้ีวัดด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรจัดท ำข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์หลำยประกำร  

ทั้งในมิติระหว่ำงประเทศและในประเทศ ในมิติระหว่ำงประเทศ อำทิ ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีก่อให้เกิด 

ควำมเช่ือถือให้กับชุมชนโลกและควำมน่ำเช่ือถือดังกล่ำวส่งผลต่อกำรเพิ่มบทบำทระหว่ำงประเทศหรือ 

กำรช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่ำงประเทศให้เข้ำมำลงทุน ไม่ถูกมองเป็นเป้ำโจมตี 

ทำงกำรเมืองของประเทศมหำอ ำนำจเพรำะขำดควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นประเทศต้นแบบให้กับประเทศ

อื่นๆ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ ช่วยลดควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐจำกกำรใช้อ ำนำจ 

ในทำงที่ไม่ชอบ เช่น กำรใช้ทรัพยำกรร่วมระหว่ำงประเทศ หรือกำรสร้ำงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม  

วัดควำมเข้มแข็ง เป็นต้น ในขณะที่มิติในประเทศน้ัน ดัชนีช้ีวัดด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยช่วยสะทอ้น

ควำมเป็นสังคมที่ปลอดภัยและสร้ำงสันติสุขให้กับประชำชน มีควำมมั่นคงทำงกำรเมือง เคำรพและปฏิบัตติำม

กฎหมำยและมีควำมเป็นประชำธิปไตย เศรษฐกิจเติบโตจำกเม็ดเงนิจำกนักลงทุนต่ำงประเทศ เกิดกำรพัฒนำที่

ยั่งยืน ลดกำรใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ชอบและกำรคอร์รัปชัน สิทธิข้ันพื้นฐำนได้รับกำรคุ้มครองและเท่ำเทียมกัน 

อีกทั้งกระบวนกำรยุติธรรมและกำรวินิจฉัยกฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

เมื่อพิจำรณำถึงประโยชน์ของกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย คณะผู้วิจัย 

จึงเห็นสมควรว่ำจะต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสม และสะท้อนกับสถำนกำรณ์ของประเทศไทย 

โดยได้จัดท ำกรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม /นิติรัฐ โดยพิจำรณำถึง

องค์ประกอบ ปัจจัย วิธีกำรด ำเนินกำร แนวทำงกำรจัดท ำ  และจัดเก็บข้อมูล  ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและ



บทท่ี 6 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 6-3 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรบัประเทศไทยจัดท ำข้ึนเพื่อเปน็ประโยชน์แก่หน่วยงำน

ในอนำคตที่จะต้องจัดท ำดัชนีช้ีวัดดังกล่ำว 

6.1.2 เจตจ านงทางการเมือง 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเกี่ยวข้องกับปรัชญำทำงกำรเมืองกำรปกครองของประเทศ ซึ่งแตกต่ำงจำก 

กำรปกครองโดยกฎหมำย (rule by law) หำกแต่เป็นกำรปกครองที่ตั้งอยู่กับกฎหมำยที่มีควำมเป็นธรรม 

ที่เรียกว่ำ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” (rule of law) ซึ่งต้องเป็นกฎหมำยที่ให้ควำมเป็นธรรม 3 ประกำร ได้แก่ 

กระบวนกำรที่เป็นธรรม (just process) กฎหมำยที่ให้ผลที่เป็นธรรม (just outcomes) และต้องเป็นกฎหมำย

ที่คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน (equal access)  นอกจำกนี้ ยังครอบคลุมมิติกำรพัฒนำ 

ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองกำรปกครอง กำรพัฒนำและส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐให้เกิดข้ึน 

จึงเป็นกระบวนกำรที่ซับซ้อนยำวนำน จ ำเป็นต้องมีกำรปฏิรูปไม่แต่เพียงโครงสร้ำงของสถำบันที่เกี่ยวข้อง 

หำกแต่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงค่ำนิยม แนวควำมคิด ควำมเช่ือ และอุดมกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคมด้วยซึ่งกำรจัดท ำ

ดัชนีช้ีวัดของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จ ำเป็นต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง 

ในเรื่องดังกล่ำว มีกำรศึกษำยืนยันว่ำกำรเปลี่ยนประเทศๆ หนึ่งไปสู่ควำมเป็นสังคมที่มีหลกันิติธรรม/นิติรฐัเปน็

พื้นฐำน ต้องใช้เวลำที่ยำวนำนถึง 41 ปีเป็นอย่ำงน้อย1 ซึ่งกำรจัดท ำโครงกำรระยะยำวหลำยทศวรรษเช่นน้ี 

จ ำเป็นต้องอำศัยเจตจ ำนงทำงกำรเมอืง (political will) ของรัฐที่จะไม่เปลีย่นแปลงนโยบำยด้ำนหลักนิติธรรม/

นิติรัฐ แม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลก็ตำม 

6.1.3 หลักนิติธรรม/นิติรัฐและแผนพัฒนาประเทศ 

ประเทศไทยควรจะผลักดันประเด็นหลักนิติธรรม/นิติรัฐเข้ำเป็นส่วนหนึ่งกำรปฏิบัติตำมแผน 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนน้ันมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ “กำรส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐในระดับประเทศและระหว่ำง

ประเทศ มีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมเติบโตเศรษฐกิจ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรขจัดควำมยำกจนและ

ควำมยำกไร้ให้หมดไป ซึ่งหลักนิติธรรม/นิติรัฐอำจท ำให้เกิดข้ึนได้จำกกำรรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ข้ันพื้นฐำน รวมทั้งสิทธิในกำรพัฒนำ”2 

                                                             
1 Pritchett, L.  and F.  deWeijer, Fragile States:  Stuck in a Capability Trap?, Backgroundpaper for the World 

Development Report 2011, World Bank, 2010, at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9109 
2 Declaration of the High Level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and 

International Levels, 2012. และโปรดดู The Rio+20 Conference on Sustainable Development Outcome Document, 
2012. 
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6-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ว่ำด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ควรกระท ำควบคู่ไปกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมวำระ 2030 โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  

ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผน “กำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน” จะต้องมุ่งเน้นในกำรพัฒนำซึ่งสนองควำมต้องกำรของคนในปัจจุบันได้ โดยไม่ไปตัดทอน

ควำมสำมำรถของคนรุ่นหลังจะได้มีโอกำสสนองควำมต้องกำรของพวกเขำเองด้วย โดยต้องเป็นกำรพัฒนำ  

ที่ยั่งยืนใน 3 ด้ำน3 ได้แก่ (1) ควำมยั่งยืนด้ำนเศรษฐกิจ โดยจะต้องมีกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่จ ำเป็น 

เพื่อสนองควำมต้องกำรของสมำชิกในสังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง มีหนี้ต่ำงประเทศในระดับที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ 

และพัฒนำเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กันในทุกสำขำ (2) ควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องรักษำควำมมั่นคงของ

ทรัพยำกรอยู่ได้ยืนยำว ใช้ทรัพยำกรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปอย่ำงระมัดระวังเพื่อให้มีกำรลงทุนในกำรผลิต

ทรัพยำกรใหม่มำทดแทนได้อย่ำงเพียงพอ และ (3) ควำมยั่งยืนทำงสังคม ที่จะต้องกำรกระจำยทรัพย์สิน 

รำยได้ อย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนกำรให้บริกำรข้ันพื้นฐำนที่จ ำเป็นแก่สังคมอย่ำงเพียงพอ เช่น ด้ำนสำธำรณสุข 

ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงประชำชน ด้ำนสิทธิเสรีภำพ ด้ำนควำมเสมอภำคทำงกำรเมืองที่มี

เหตุผลอธิบำยได้ (political accountability) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้ำหมำย ดังที่ได้กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้ 

นอกจำกนี้ ประเทศไทยควรก ำหนดกลไก (mechanisms) ในระดับประเทศ เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำ

ในกำรปฏิบัติกำรตำมวำระ 2030 และแผนพัฒนำหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศด้วย 

6.1.4 ปัจจัยพื้นฐานและมาตรฐานขั้นต่ าของตัวชี้วัดส าหรับประเทศไทย 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น  นอกจำกนี้ หลักนิติธรรม 

ยังมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบกระบวนกำรยุติธรรม ( justice) ซึ่งทั้งหลักสิทธิมนุษยชนและกระบวนกำร

ยุติธรรมนั้นต่ำงก็มีมำตรฐำนที่เป็นสำกลอยู่ กำรปรับปรุงหลักสิทธิมนุษยชนและกระบวนกำรยุติธรรมให้มี

คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องและเป็นไปตำมหลักสำกลหรือมำตรฐำนของกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว  

มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติไปสู่ควำมเป็นสังคมนิติรัฐ หำกมีกำรจัดท ำตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

ข้ึนในประเทศไทย ตัวช้ีวัดดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกำรประเมินว่ำ ปัจจัยที่ประกอบกันเป็นหลักนิติธรรม/

นิติรัฐใดที่ขำดหำยไปหรือไม่สมบูรณ์ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับประเทศไทยในกำรพัฒนำปรับปรุงหรือ

สร้ำงปัจจัยดังกล่ำวให้เกิดข้ึน หรือให้กลับมำมีอยู่โดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นนิติธรรม/

นิติรัฐที่สมบูรณ์ได้อย่ำงเดียวกับนำนำอำรยประเทศ 

                                                             
3 วิทยำกร เชียงกูล “เศรษฐศำสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศท่ีสันติสุข” กรุงเทพธุรกิจ, มีนำคม 2556. 



บทท่ี 6 
กรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 6-5 

ในกำรก ำหนดปัจจัยที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดนั้น บรรดำผู้เช่ียวชำญที่คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์ไม่คัดค้ำน

กำรใช้ปัจจัย 9 ประกำรที่ในกำรจัดท ำตัวช้ีวัดของโครงกำร WJP โดยปัจจัยที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดได้ควรจะมี

ลักษณะ 5 ประกำร ตำมหลักกำร SMART ได้แก่4 

1) มีควำมชัดเจน (specific) 

2) สำมำรถวัดผลได้ (measurable) 

3) อยู่ในวิสัยที่ท ำได้จริง (attainable) 

4) เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประเมินผล (relevant) 

5) ติดตำมผลได้ (trackable) 

ปัจจัยช้ีวัดทั้ง 9 ประกำรดังกล่ำวมีควำมยืดหยุ่นอย่ำงเพียงพอที่จะเป็นมำตรฐำนข้ันต่ ำส ำหรับ  

กำรประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศต่ำงๆ ได้ แม้แต่ส ำหรับประเทศที่มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนสังคม

และวัฒนธรรม หรือมีควำมแตกต่ำงกันในระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจก็ตำม ปัจจัยช้ีวัด 9 ประกำรที่ใ ช้ 

โดยโครงกำร WJP อำจใช้เพื่อกำรประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยได้ โดยสำมำรถบ่งบอกได้ว่ำ

ปัจจัยใดเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยส ำหรับประเทศไทย เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงหรือปฏิรูปปัจจัยพื้นฐำน 

เพื่อยกระดับหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

ปัญหำของกำรใช้ปัจจัยทั้ง 9 ประกำรเป็นตัววัดหลกันิติธรรม/นิติรัฐ คือ กำรส ำรวจเชิงประจักษ์ของ

ปัจจัยทั้ง 9 ประกำรดังกล่ำวท ำได้อย่ำงชัดเจน (evidenced) ไม่เท่ำเทียมกัน ตัวอย่ำงเช่น กำรวัดกำรจ ำกัด

อ ำนำจของรัฐบำล (constraints on government power) กำรปลอดจำกคอร์รัปชัน (absence of corruption) 

และกำรมีรัฐบำลที่เปิดกว้ำง แม้ว่ำจะวัดได้โดยใช้ปัจจัยต่ำงๆ ประกอบ แต่กำรส ำรวจเชิงประจักษ์ก็ไม่ใช่ว่ำ

กระท ำได้ด้วยควำมแน่นอน เช่น ไม่อำจวัดแน่นอนได้ว่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลในฝ่ำยบริหำรไม่แสวงหำประโยชน์

จำกหน้ำที่กำรงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพรำะควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงประโยชน์สำธำรณะ

กับประโยชน์ส่วนตัวนั่นเอง หรือไม่อำจวัดได้แน่นอนถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนของ

รัฐบำล (civil participation) อันเนื่องมำจำกควำมไม่ชัดเจนของกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

เป็นต้น แต่ในทำงตรงกันข้ำม กำรส ำรวจเชิงประจกัษ์ของปจัจยัอื่นๆ เช่น กำรรับรองสิทธิข้ันพื้นฐำน ควำมเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและควำมมั่นคงปลอดภัย หรือกำรบังคับใช้กฎหมำย หรือเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม  

ทำงแพ่งหรือทำงอำญำของประชำชน เป็นต้น อำจกระท ำได้ง่ำยกว่ำโดยอำศัยข้อมูลเชิงสถิติ เช่น สถิติ

อำชญำกรรม สถิติด้ำนคดีควำม เป็นต้น 

                                                             
4 ITAD, Monitoring and the Use of Indicators, Consultancy Report to DG VIII, European Commission, Brussels, 1996. 
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6-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ถึงแม้ว่ำขณะนี้ยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนสำกลของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่ำ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐในควำมหมำยอย่ำงลึกและกว้ำง (thick conception) ตำมแนวทำงกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัด

หลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP ที่ครอบคลุมสิทธิเสรีภำพของประชำชน สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน กำรเมือง 

กำรปกครองระบบกฎหมำย ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วไป 

ประเทศไทยจึงอำจใช้ปัจจัยทั้ง 9 ประกำรดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนเพื่อกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรั ฐ

ส ำหรับประเทศไทย โดยใช้ปัจจัยทั้ง 9 ประกำรดังกล่ำวเปน็มำตรฐำนข้ันต่ ำ โดยอำจเสรมิด้วยกำรก ำหนดปจัจยั

เพิ่มเติมโดยค ำนึงสภำพแวดล้อมของประเทศไทยเป็นส ำคัญ5 ปัจจัยที่อำจเพิ่มเติมเพื่อกำรบ่งช้ีหลักนิติธรรม/

นิติรัฐของไทยเช่นดังที่ ศำสตรำจำรย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนำกุล เสนอ ได้แก่ “หลักสันติสุขของประชำชนส่วนรวม” 

โดยศำสตรำจำรย์พิเศษ จรัญ เสนอว่ำปัจจัยหนึ่งที่ควรใช้ในกำรประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

คือ กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ จะต้องไม่กระทบประโยชน์สุขของมหำชนชำวสยำม เมื่อใดกฎหมำย

ระเบียบข้อบังคับถูกใช้ไปในทิศทำงทีก่่อใหเ้กิดผลรำ้ยหรอืท ำลำยสันติสขุของประชำชนส่วนรวมแล้ว ต้องถือว่ำ

ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยเป็นไปตำมพระปฐมบรมรำชโองกำรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั

ที่ว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” หลักกำรปกครองโดยธรรม  

เพื่อประโยชน์แก่มหำชนชำวสยำม หำกจะกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น หลักสันติสุขของประชำชนส่วนรวม 

พิจำรณำว่ำ กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในสังคมมีผลกระทบต่อประชำชนในสังคมอย่ำงไร  

หำกกฎหมำย A ออกมำเป็นผลดีกับประชำชนส่วนรวมโดยทั่วกัน ย่อมไม่เกิดแรงต้ำนและกำรไม่ยอมรับจำก

ประชำชนในสังคม สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่มีควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐอย่ำงแท้จริง แต่หำกกฎหมำย A 

กระทบต่อสิทธิและควำมเป็นอยู่ของประชำชนมำกจนเกินควร เมื่อเทียบกับประโยชน์ของชำติเป็นส ำคัญ  

ย่อมเกินแรงต้ำนและกำรไม่ยอมรับ  ดังนั้น หลักสันติสุขของประชำชนส่วนร่วมจึงควรเป็นรำกฐำนของระบบ 

นิติธรรม/นิติรัฐของไทย และควรถูกใช้เป็นปัจจัยพื้นฐำนอีกประกำรหนึ่งในกำรประเมินหลักนิติธรรม / 

นิติรัฐของประเทศ เป็นต้น 

                                                             
5 สำเหตุท่ีคณะผู้วิจัยใช้ถ้อยค ำว่ำ “อำจ” ท้ังในส่วนของกำรใช้ปัจจัยท้ัง 9 ประกำรเป็นพื้นฐำนเพื่อจัดท ำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ

ส ำหรับประเทศไทย และในส่วนของกำรเสริมด้วยกำรก ำหนดปัจจัยเพิ่มเติมโดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมของประเทศไทยเป็นส ำคัญ 
เนื่องจำกคณะผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรก ำหนดลักษณะนี้จะเป็นกำรเปิดช่องให้ผู้ท่ีจะน ำกรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ไปพัฒนำต่อ  
เพื่อเป็นตัวชี้วัดท่ีสมบูรณ์ได้อย่ำงยืดหยุ่น และมีอิสระในกำรก ำหนดประเด็นปัจจัยในกำรจัดท ำดัชนีพอสมควร โดยไม่จ ำเป็นต้อง
จ ำกัดอยู่ในปัจจัยท้ัง 9 ประกำรของ WJP เท่ำนั้น เพียงแต่สำมำรถน ำท้ัง 9 ปัจจัยเป็นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำได้  ท้ังนี้ เนื่องจำก
ในขณะท่ีจะมีกำรจัดท ำดัชนีอำจมีประเด็นอะไรท่ีก ำหนดเพ่ิมเติม 



บทท่ี 6 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 6-7 

6.1.5 ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีควรเพ่ิมเติมในการจัดท าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส าหรับประเทศไทย 

ปัจจัยอื่นๆ เพื่อกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทยที่อำจพิจำรณำเพิ่มเติม  

มีดังนี6้ 

(1) กลไกการก ากับดูแลภายหลังจากกระบวนการออกกฎหมาย 

กลไกกำรก ำกับดูแลเปน็กลไกทีส่ ำคัญ ซึ่งจะท ำให้รัฐบำลสำมำรถติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและ

กำรท ำงำนต่ำงๆ ของกฎหมำยที่ออกจำกรัฐสภำและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำได้ว่ำ กฎหมำยฉบับใดๆ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำยฉบับนั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งกลไกดังกล่ำวนี้รวมไปถึงกำรทบทวนควำมเหมำะสม

ของกฎหมำย (ex post evaluation of legislation)  และกำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนก่อน 

กำรมีกฎหมำย (ex ante assessment of impact of legislation) ส ำหรับกฎหมำยที่จะถูกแก้ไขปรับปรุง 

ในอนำคตด้วย 

กลไกดังกล่ำวน ำไปสู่กำรมีกฎหมำยภำยในประเทศที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่ 6 ของ 

WJP เพียงแต่มีควำมเฉพำะเจำะจงกว่ำปจัจัยของ WJP ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถท ำให้กฎหมำยของไทย

มีควำมเข้มแข็งและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมำย สอดคล้องกับกำรใช้กฎหมำยในฐำนะเครื่องมือ  

เพื่อผดุงควำมยุติธรรมในสังคม และชอบด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

(2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนย่อมท ำให้ประชำชนมีควำมเคำรพต่อกฎหมำยและเช่ือมั่นในกฎหมำย 

เนื่องจำกหำกกฎหมำยสำมำรถถูกร่ำงข้ึนโดยประชำชนผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมำยฉบับนั้นๆ และมีเจตนำ 

เพื่อรองรับควำมต้องกำรของบุคคลกลุ่มดังกล่ำว ย่อมไม่มีเหตุผลที่กลุ่มบุคคลนั้นจะไม่ยอมรับ ควำมมีส่วนได้

เสียของประชำชนในกำรร่ำงกฎหมำยเช่นว่ำนี้ ย่อมน ำไปสู่กำรบรรลุปัจจัยที่ 1 กำรจ ำกัดอ ำนำจของรัฐบำล 

ปัจจัยที่ 4 กำรรับรองสิทธิข้ันพื้นฐำน ปัจจัยที่ 5 กำรมีควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย และปัจจัยที่ 9 

กระบวนกำรยุติธรรมที่ไม่เป็นทำงกำร เพรำะผู้มีส่วนได้เสียย่อมมุ่งหมำยที่จะร่ำงกฎหมำยในลักษณะที่เป็นไป

เพื่อประโยชน์ของตนเป็นส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ค ำนึงถึงกำรคุ้มครอง

สังคมโดยใช้กฎหมำยที่เป็นกฎหมำยเพื่อควำมเป็นธรรมในสังคม กล่ำวคือ ประชำชนทุกคนเคำรพ เช่ือ และ

                                                             
6 ปัจจัยอื่นๆ ท่ีควรเพิ่มเติมในกำรจัดท ำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทยท่ีก ำหนดในหัวข้อนี้ เป็นปัจจัยท่ีคณะผู้วิจั ย

สกัดออกมำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้ค ำว่ำ “อำจ” พิจำรณำเพ่ิมเติม เนื่องจำก
คณะผู้วิจัยเห็นว่ำกำรก ำหนดลักษณะนี้จะเป็นกำรเปิดช่องให้ผู้ท่ีจะน ำกรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ไปพัฒนำต่อเพื่อเป็นตัวชีว้ดั
ท่ีสมบูรณ์ได้อย่ำงยืดหยุ่น และมีอิสระในกำรก ำหนดประเด็นปัจจัยในกำรจัดท ำดัชนีพอสมควร โดยอำจน ำประเด็นท่ีก ำหนดไว้  
ในข้อ 6.1.5 เป็นองค์ประกอบเพ่ิมเติมในกำรจัดท ำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐต่อไป 



โครงกำรศึกษำวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำดัชนีชี้วัด 
ด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

6-8 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปฏิบัติตำม  ทั้งนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นของภำคประชำชน อำจแสดงให้เห็นในรูปของ 

กำรเลือกตั้ง กำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำย และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ อย่ำงเป็นอิสระในเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

ภำยในสังคม แต่ต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยพื้นฐำนทำงสังคม ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่รัฐต้องด ำรงไว้ 

(3) หลักความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้จะไม่ใช่หลักกฎหมำยซึ่งบัญญัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และ ในบำงกรณี

อำจจะขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย แต่สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพำะ

ของประเทศไทยที่เป็นไปเพื่อท ำให้สังคมมีควำมสงบเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่ 5 กำรมีควำมสงบ

เรียบร้อยและควำมปลอดภัยของ WJP ซึ่งเป็นไปโดยควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้อ ำนำจและผูท้ี่อยู่ใต้อ ำนำจ  

อย่ำงไรก็ดีควำมตกลงดังกล่ำวต้องเป็นควำมตกลงที่ไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่ขัดหรือแย้งต่อ

กฎหมำยภำยในและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

มีประเด็นที่น่ำสนใจว่ำหลักดังกล่ำวควรจะท ำให้มีควำมชัดเจนหรือไม่ และจะสำมำรถจัดท ำออกมำ 

ในรูปดัชนีที่ เป็นรูปธรรมได้อย่ำงไร เพรำะเป็นบริบทที่ไม่สำมำรถวัดได้อย่ำงเป็นทำงกำร เป็นเรื่อง  

ของควำมรู้สึกของผู้ที่อยู่ในสังคม ซึ่งท ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยตำมมำ   ทั้งนี้  

หลักควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำมำรถประเมินได้จำกควำมรู้สึกของประชำชนในสังคม โดยอำจเพิ่มเติมเป็นปัจจัย

ย่อยในปัจจัยที่ 5 กำรมีควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของ WJP ซึ่งอำจวัดได้โดยกำรท ำแบบส ำรวจ

และน ำข้อมูลเชิงสถิติมำประกอบกำรพิจำรณำ  

(4) ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นดังกล่ำวเป็นประเด็นที่มีควำมส ำคัญมำก แม้ว่ำจะไม่ได้ถูกบัญญัติไว้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อกัษร

เป็นทำงกำรในกฎหมำย แต่มิติเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำเป็นแนวนโยบำยที่จะน ำไปตอบโจทย์กำรเป็นนิติธรรม/  

นิติรัฐที่สมบูรณ์ ประเด็นเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำมีกำรบัญญัติไว้ชัดแจ้งตั้งแต่แนวทำงกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 

(MDG) เรื่อยมำถึงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชำคมโลกก ำลังมุ่งไปถึงหลักกำร

ดังกล่ำว 

กำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดในปัจจัยเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถท ำให้ชัดเจนผ่ำน  

กำรท ำงำนของดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐจะเป็นส่วนช่วยให้องค์ประกอบของควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ

สมบูรณ์มำกข้ึน โดยอำจวัดจำกข้อมูลที่ เป็นทุติยภูมิจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

เป็นต้น รวมถึงผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของควำมเป็นนิติธรรม/

นิติรัฐที่น ำเสนอมิติในเรื่องของควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในสังคม 
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(5) หลักสันติสุขของประชาชนส่วนรวม 

กรอบควำมคิดของหลักนิติธรรมของเรำจะต้องมีศูนย์กลำงอยู่ที่สันติสุขของประชำชนส่วนรวม 

เพรำะฉะนั้นสิ่งใดก็ตำมกฎระเบียบ ทิศทำงใดที่ท ำไปแล้วประเทศชำติไม่เสื่อมเสีย และเกิดประโยชน์สุขเกิดแก่

มหำชนชำวสยำมย่อมสำมำรถกระท ำได้ ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม/นิติรัฐของไทย แต่ถ้ำเมื่อใดกฎหมำย

ระเบียบข้อบังคับไปในทิศทำงที่ท ำร้ำยท ำลำยสันติสุขของประชำชนส่วนรวม ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม/ 

นิติรัฐ หลักกำรปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์แก่มหำชนชำวสยำม ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระท ำ  นอกจำกนี้ 

หลักดังกล่ำวยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมพึงพอใจของประชำชน ซึ่งหมำยถึงควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนและ

เสียงของประชำชนที่มีต่อรัฐ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส ำคัญที่จะน ำไปสู่ควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐที่สมบูรณ์ 

ในสังคมไทย 

ดังนั้น กำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดปัจจัยเรื่องหลักสันติสุขของประชำชนส่วนร่วมนั้น จะสะท้อนให้เห็นถึง

รำกฐำนของกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP เนื่องจำก WJP มีควำมมุ่งประสงค์วัดหลัก 

นิติธรรม/นิติรัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ประเทศต่ำงๆ ปรับปรุงตัว และด ำเนินกำรขจัดควำมบกพร่อง

ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนส่วนรวม 

6.2 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดัชนีชี้วัดหลกันติิธรรม/นิตริัฐส าหรบัประเทศไทย 

จำกกำรศึกษำในบทต่ำงๆ ก่อนหน้ำนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 

กำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของไทย เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

6.2.1 เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยควรจัดท ำดัชนีช้ีวัดโดยใช้วิธีกำรที่โปร่งใส สะท้อนข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ของ

ประเทศไทยด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เป็นอยู่ วิธีกำรที่ใช้ในกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดจะต้องเป็นวิธีกำรที่ เป็นที่

ยอมรับของสังคมไทยและได้มำตรฐำนสำกล 

6.2.2 วัตถุประสงค์ 

กำรท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของโครงกำรควำมยุติธรรมโลก มีควำมมุ่งหมำยในกำรส่งเสริม

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเพื่อเป็นพื้นฐำนของกำรสร้ำงสังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม  แต่กำรส่งเสริม 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยควรจะมีเป้ำหมำยที่แตกต่ำงออกไป ภำยใต้หลักกำรว่ำ กำรสร้ำง 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐให้เกิดข้ึนจะสร้ำงสังคมที่สงบสันติสุขและมีควำมเป็นธรรม ช่วยส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม 

ด้ำนต่ำงๆ และช่วยแก้ปัญหำควำมยำกจนให้หมดสิ้นไปในที่สุด กำรท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศ
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ไทย ควรมีควำมมุ่งหมำยที่หลำกหลำยดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้น แต่ที่ส ำคัญเป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรท ำดัชนีช้ีวัด

หลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 

ขององค์กำรสหประชำชำติ โดยมุ่งเน้นที่เป้ำหมำยที่ 16 ในเรื่องกำรบรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นปกติสุข  

ควำมยุติธรรม และสถำบันที่เข้มแข็ง ในเบ้ืองต้นควรมีการเสนอให้การจัดท าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

เป็นส่วนหน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยควรเป็นดังนี้ 

1) เพื่อสร้ำงตัวช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 10 ปี 

2) เพื่อพัฒนำวิธีกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดที่โปร่งใสและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

3) เพื่อให้หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่เสนอแนะ 

4) เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทยผ่ำนดัชนีช้ีวัดที่จัดท ำ ข้ึนยุทธศำสตร์ด้ำน 

กำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำดัชนี 

หลักส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดในเรื่องใดก็ตำม คือ ควำมต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ว่ำดัชนี 

ที่จะใช้ช้ีวัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นต้องสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มในเรื่องนั้นๆ เมื่อเวลำเปลี่ยนไป  

อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกควำมต่อเนื่องแล้ว มำตรฐำนของดัชนีที่จัดท ำในช่วงเวลำดังกล่ำวนั้นต้อง

สอดคล้องหรือเหมือนกัน 

6.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาดัชนีชี้วัด 

ด้วยเหตุที่หลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในสังคมไทยและเกี่ยวข้องกับหลำยภำคส่วน  

ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคสังคม กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐไม่อำจด ำเนินกำรได้ 

โดยหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งเพียงแห่งเดียว แนวทำงที่อำจช่วยให้กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดบรรลุวัตถุประสงค์ คือ 

การจัดตั้งคณะท างานในกำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  

ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เช่น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำกกระทรวงยุติธรรม สถำบัน 

เพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องจำกกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย  

สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทย) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และองค์กรพัฒนำเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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เหตุผลส ำคัญในกำรเลือกหน่วยงำนเหล่ำน้ี คือ ภำระหน้ำที่ที่อำจเกี่ยวข้องกับด้ำนหลกันิติธรรม/นติริฐั

โดยตรง เช่น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำกกระทรวงยุติธรรมและสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขณะที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำตินั้นเป็นหน่วยงำนทำงด้ำนนโยบำย 

ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนในเรื่องเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

ส่วนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน ซึ่งเป็นประเด็นส ำคัญที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 6.1 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็น

หน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและอำจให้ข้อแนะน ำหรือค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อ

กำรพัฒนำดัชนีได้ คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบันเป็นหน่วยงำนที่อำจช่วยสะท้อนมุมมองและ

ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ที่เสนอนั้นเป็นหน่วยงำนที่มีประสบกำรณ์ 

ในกำรท ำวิจัยและจัดท ำดัชนีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับองค์กรพัฒนำเอกชนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นตัวแทน

จำกภำคสังคมที่อำจได้รับผลกระทบในด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของไทย เป็นต้น 

หน่วยงำนที่เป็นเลขำนุกำรของคณะท ำงำนควรเป็นหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนทรัพยำกรและ

บุคลำกรและควำมพร้อมในแง่โครงสร้ำงองค์กรด้วย  นอกจำกนั้น ยังควรเป็นหน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

หรือเช่ียวชำญในเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐอีกด้วย ขณะที่กำรจัดท ำดัชนีนั้นคณะท ำงำนอำจมอบหมำยให้

หน่วยงำนที่อยู่ในคณะท ำงำนด ำเนินกำรหรือร่วมกันด ำเนินกำรหรือจัดจ้ำงที่ปรึกษำให้ด ำเนินกำรจัดท ำดัชนี

ตำมขอบเขตที่ก ำหนด ในกรณีที่คณะท ำงำนจัดจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดท ำดัชนีนั้น ที่ปรึกษำจะต้องเป็น

หน่วยงำนหรือองค์กรที่มีบุคลำกรพร้อมเก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

เป็นอิสระ มีควำมน่ำเช่ือถือ และไม่สังกัดอยู่กับองค์กรภำครัฐ 

คณะผู้วิจัยเห็นว่ำ สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) ควรรับผิดชอบเป็น

หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของคณะท ำงำน เนื่องจำกสถำบันฯ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเป็น 

นิติบุคคลในฐำนะองค์กำรมหำชน เป็นองค์กรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศในด้ำน  

กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ และที่ส ำคัญสถำบัน

เพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีพันธกิจส ำคัญตำมกฎหมำยในกำรท ำกำรศึกษำ วิจัย รวบรวม และเผยแพร ่

องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม ซึ่งอ้ำงตำมมำตรำใน มำตรำ 7(2) และ (3) แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) ซึ่งบัญญัติว่ำ 

“มาตรา 7 ให้สถำบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 



โครงกำรศึกษำวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำดัชนีชี้วัด 
ด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

6-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(2) ศึกษำ วิจัย และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของสหประชำชำติเกี่ยวกับกำรด ำเนิน

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ รวมทั้งแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดและช่วยเหลือผู้กระท ำผิดหลัง 

พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรในกระบวนกำร

ยุติธรรมอันจะน ำไปสู่สังคมแห่งควำมยุติธรรม” 

เมื่อพิจำรณำจำกบทบัญญัติดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำร

มหำชน) เป็นองค์กำรเดียวในประเทศไทยที่มีกำรด ำเนินงำนเพื่อให้หลักนิติธรรม/นิติรัฐเกิดข้ึนในประเทศไทย

อย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งรวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเคำรพกฎหมำย ( culture of lawfulness) ซึ่งไม่

เพียงแต่จะส่งเสริมให้สังคมเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเป็นทำงกำร (access to justice) เท่ำนั้น แต่ยัง

มุ่งหมำยที่จะสร้ำงให้ประชำชนมีจิตส ำนึกแห่งกฎหมำย (Rule of Law’s mind) ซึ่งเป็นกำรปลูกจิตส ำนึก

ควำมเป็นหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่หยั่งรำกลึกและมีควำมยั่งยืน สอดคล้องต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำม

แนวทำงของสหประชำชำติ 

ยิ่งไปกว่ำนั้นจำกเหตุผลเรื่องควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำดัชนี หน่วยงำนที่เป็นเลขำนุกำรของ

คณะท ำงำนต้องเป็นหน่วยงำนที่มั่นคงในเรื่องงบประมำณและสถำนะทำงกฎหมำย อีกทั้งยังต้องเป็นกลำง

ทำงกำรเมือง ด้วยเหตุน้ีสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ซึ่งเป็นองค์กรวิชำกำรและให้ควำมส ำคัญกบั

เรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐผ่ำนพันธกิจขององค์กรด้วยนั้น) จึงเป็นหน่วยงำนที่ดูจะเหมำะสมที่สุดในกำรเป็น

เลขำนุกำรของคณะท ำงำน  ขณะเดียวกัน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยไม่พบว่ำมีผู้ใด

คัดค้ำนหำกสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำดัชนีนี้  อย่ำงไรก็ตำม 

คณะผู้วิจัยเองได้พิจำรณำทำงเลือกอื่นๆ ส ำหรับหน่วยงำนที่จะท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของคณะท ำงำน เช่น 

สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรวิชำกำรอื่น แต่พบว่ำสถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรวิชำกำรอื่นอำจมีข้อจ ำกัด  

ในเรื่องงบประมำณและกำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นเข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำน เนื่องจำกสถำบันกำรศึกษำ

หรือองค์กรวิชำกำรอื่นมิได้มีภำระหน้ำที่ในเรื่องนี้โดยตรง ที่ส ำคัญกำรพัฒนำดัชนีด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น

ครอบคลุมเนื้อหำในหลำยประเด็นที่ค่อนข้ำงละเอียดอ่อนและซับซ้อนและมีขอบเขตกำรจัดท ำที่ค่อนข้ำงกว้ำง

ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดในเรื่องอื่นๆ ที่ค่อนข้ำงเฉพำะด้ำนและมีขอบเขตกำรจัดท ำที่แคบกว่ำ  

กำรจัดท ำดัชนีเหล่ำน้ีโดยสถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยต่ำงๆ จึงอำจง่ำยกว่ำกำรจัดท ำดัชนีด้ำนหลักนิติ

ธรรม/นิติรัฐ 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีควำมคำดหวังว่ำหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

ที่คณะผู้ วิจัยได้ด ำเนินกำรเสนอแนะไว้ในบทก่อนหน้ำ รวมถึงด ำเนินกำรตำมกรอ บแนวคิดและ 



บทท่ี 6 
กรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 6-13 

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย ซึ่ งคณะผู้วิจัยก ำลังน ำเสนอ 

ในบทนี้จะท ำให้ประเทศไทยสำมำรถมีกำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐในระยะเริ่มต้น (10 ปีแรก) 

ที่มั่นคงเพื่อต่อยอดและปรับปรุงดัชนีช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐต่อไปในอนำคต 

6.2.4 ยุทธศาสตร์การจัดท าดชันีชี้วัด 

กำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐจะต้องกระท ำด้วยวิธีกำรที่โปร่งใสและถูกต้องตำม  

หลักวิชำกำร ขณะที่ผลลัพธ์หรือค่ำดัชนีที่สะท้อนถึงข้อเท็จจรงิและสถำนะด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรฐัที่เปน็อยูจ่ะ

ช่วยให้ดัชนีเป็นที่ยอมรับของสังคมมำกข้ึน กำรยอมรับของสังคมเป็นหัวใจส ำคัญที่จะท ำให้ดัชนีและกำรจัดท ำ

ดัชนีย่ังยืนและไม่ถูกต่อต้ำนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคม 

จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์กำรจัดท ำดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ (รำยละเอียดผลกำรศึกษำกรุณำดูบทที่  3) ได้ ข้อสรุปว่ำ ดัชนีแต่ละตัวถูกจัดท ำ ข้ึน  

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่ำงกัน ซึ่งน ำไปสู่กรอบแนวคิด วิธีกำรเก็บข้อมูล จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง และกำรน ำเสนอ

ของดัชนีที่ต่ำงกันออกไป เนื่องจำกดัชนีแต่ละตัวมีจุดมุ่งหมำยในกำรวัดหรือประเมินประเด็นที่ต่ำงกัน จึงเป็น

เรื่องที่ไม่เหมำะสมในกำรน ำแต่ละดัชนีมำวัดหรือประเมินในเรื่องเดียวกัน  อนึ่ง ดัชนีที่มุ่งวัดหลักนิติธรรม/ 

นิติรัฐมีเพียงตัวเดียว คือ RoLI ของ WJP ซึ่งคณะผู้วิจัยเลือกใช้เป็นดัชนีตั้งต้นในกำรจัดท ำดัชนีหลักนิติธรรม/

นิติรัฐในกำรศึกษำน้ี โดยมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ดังนี้ 

อนึ่ง ข้อเสนอในกำรจัดท ำดัชนี ช้ีวัดด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เหมำะสมกับประเทศไทยส ำหรับ 

กำรด ำเนินงำนในระยะสั้นและระยะยำว สำมำรถจ ำแนกได้ตำมวิธีกำรและข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) กรอบแนวคิดการจัดท าดัชนี 

ในระยะสั้น กำรจัดท ำดัชนีในประเทศไทยอำจพิจำรณำกรอบแนวคิดกำรจัดท ำจำกโครงกำรของ WJP 

ซึ่งได้วำงไว้ค่อนข้ำงครอบคลุม โดยเน้นกำรประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐจำกควำมคิดเห็น ควำมเช่ียวชำญ และ

ประสบกำรณ์ตรงของผู้คนในสังคม ขณะที่ วิธีกำรจัดท ำนั้นคณะผู้จัดท ำในประเทศไทย (ไม่ว่ำจะเป็น

คณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำที่ได้รับคัดเลือก) ไม่ควรน ำรูปแบบและวิธีกำรของ WJP มำใช้ทั้งหมด แต่ต้องปรับใช้

ให้เหมำะสมกับบริบทของสังคมไทย (ดังจะได้กล่ำวถึงต่อไป) กำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐควร

ก ำหนดกรอบเวลำไว้ที่ 10 ปี โดยให้มีกำรจัดท ำดัชนี ช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยทุกๆ 2 ปี  



โครงกำรศึกษำวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำดัชนีชี้วัด 
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6-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ควรมีกำรน ำหลักกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อท ำดัชนีช้ีวัด เพื่อตรวจสอบพัฒนำกำรหรือควำมก้ำวหน้ำของ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศในช่วงเวลำ 10 ปี ดังกล่ำว7 

ในระยะยำว กำรจัดท ำดัชนีในประเทศไทยช่วงหลัง 10 ปี ประเทศไทยจะมีดัชนีช้ีวัดในลักษณะที่

มั่นคงซึ่งจะสำมำรถต่อยอดและพัฒนำปรับปรุงดัชนีดังกล่ำว โดยประเทศไทยอำจปรับปรุ งกรอบแนวคิด

บำงส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมเหมำะสมของบริบททำงสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัยได้  ดังนั้น 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำดัชนีซึ่งคณะผู้วิจัยน ำเสนอจึงออกมำในรูปของภำพกว้ำงเพื่อให้สอดคล้องกับ  

ควำมเป็นไปทำงสังคม 

อนึ่ง กำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำดัชนีเบื้องต้นที่  10 ปีนั้นจะช่วยให้กำรประเมิน/จัดท ำดัชนีเป็นไป

อย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถสะท้อนถึงควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของสังคมไทยได้ (หำกเปรียบเทยีบ

กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรอบดังกล่ำวจะครอบคลุมประมำณ 2 แผนฯ) ขณะที่กำรจัดท ำ

ดัชนีช้ีวัดทุก 2 ปีนั้นเป็นไปเพื่อให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบผลเป็นไปอย่ำงรอบคอบและรัดกุม

ภำยใต้ระยะเวลำที่เหมำะสม  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อคณะท ำงำนพัฒนำดัชนีมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ  

ในกำรจัดท ำดัชนีมำกข้ึนอำจพิจำรณำจัดท ำดัชนีในทุกปีก็เป็นได้  ยิ่งไปกว่ำนั้น กรอบยุทธศำสตร์และ  

กรอบระยะเวลำที่น ำเสนอในกำรศึกษำนี้เป็นกรอบที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที ขณะที่กำรพัฒนำและจัดท ำ

ดัชนีผ่ำนคณะท ำงำนที่มีหน่วยงำนที่มีสถำนะมั่นคงเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรนั้นจะช่วยให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว

เป็นไปอย่ำงยั่งยืน มีประสิทธิภำพ และเห็นผลอย่ำงชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

(2) นิยามและความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ในกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทย คณะผู้วิจัย

เสนอให้ใช้ควำมหมำยหลักนิติธรรม/นิติรัฐในควำมหมำยอย่ำงกว้ำง โดยเห็นว่ำหลักนิติธรรม/นิติรัฐมิได้  

มีควำมหมำยที่จ ำกัดอยู่เฉพำะระบบกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมที่มีประสิทธิภำพและเป็นธรรมเท่ำนั้น 

หำกแต่หมำยถึงหลักกำรที่ใช้กับกำรพัฒนำแห่งรัฐในทุกๆ ด้ำน ทั้งในทำงกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม และสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำสังคมให้เจรญิก้ำวหน้ำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน แต่อย่ำงไรก็ด ี

หำกในระยะยำว มีควำมเปลี่ยนแปลงไปของนิยำมและควำมหมำยของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ซึ่งอำจ  

                                                             
7 ส ำหรับสำเหตุท่ีคณะผู้วิจัยก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำดัชนี โดยกำรก ำหนดระยะเวลำให้มีกำรส ำรวจทุกๆ 2 ปี เนื่องจำก

คณะผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรเก็บข้อมูลทุกๆ 2 ปีเป็นกำรเก็บข้อมูลโดย WJP อีกท้ังเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำควำมเปลี่ยนแปลงของ 
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ของประเทศใดๆ ในแต่ละปี อำจไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยยะส ำคัญท่ีอำจท ำให้ประเมินได้อย่ำงชัดเจน และ 
ในกำรจัดท ำและเก็บข้อมูลจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณท่ีค่อนข้ำงสูง 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 6-15 

มีกำรตีควำมหมำยที่กว้ำงข้ึนหรือแคบลง ขอบเขตนิยำมและควำมหมำยของหลักนิติธรรม/นิติรัฐสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงและปรับให้เหมำะสมสอดคล้องกับสังคมไทยในขณะนั้นได้ 

(3) ปัจจัยท่ีใช้ในการท าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

โครงกำร WJP ได้วำงกรอบของหลักนิติธรรม/นิติรัฐจ ำนวน 4 ประกำร  คือ (1) Accountable 

Government (2) Good Law (3) Good Process และ (4) Access to Justice กรอบดังกล่ำวนี้น ำไปสู่ 

กำรสร้ำง 9 ปัจจัยที่เป็นพืน้ฐำนของตัวช้ีวัด ในระยะสั้นปัจจยัที่จะใช้ส ำหรบักำรท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นติริฐั

ของประเทศไทย ควรเป็นปัจจัย 8 ประกำร ตำมแนวทำงของโครงกำร WJP ในกำรท ำดัชนีช้ีวัด โดยยกเว้น

ปัจจัยที่ 9 กระบวนกำรยุติธรรมที่ไม่เป็นทำงกำร ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีอยู่อย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย  

มีควำมเป็นนำมธรรมค่อนข้ำงมำก และแม้แต่โครงกำร WJP เองยังไม่พิจำรณำในประเด็นดังกล่ำวด้วย  

นอกจำกนี้ อำจมีกำรก ำหนดปัจจัยเพิ่มเติมในประกำรส ำคัญๆ ได้แก่ “หลักสันติสุขของประชำชนส่วนรวม” 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรเมืองของประเทศที่รัฐสภำผู้ท ำหน้ำที่นิติบัญญัติยังคงไม่มีควำมเข้มแข็งมำกนัก 

ปัจจัยเรื่องหลักสันติสุขของประชำชนส่วนรวมจะช่วยเป็นเครื่องรับประกันว่ำกฎหมำยที่ตรำข้ึนจะเป็น

กฎหมำยที่เอื้อต่อประโยชน์ของสำธำรณชนเป็นส ำคัญ 

นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่ำปัจจัยเพิ่มเติมที่ควรค ำนึงถึงในกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดของประเทศไทยคือ 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบและท ำให้สถำนกำรณ์ทำงด้ำนหลัก  

นิติธรรม/นิติรัฐดีข้ึนหรือแย่ลง หลักนิติธรรม/นิติรัฐนับได้ ว่ำเป็นแนวคิดที่ เป็นนำมธรรมอ ย่ำงมำก  

นั่นหมำยควำมว่ำผลกระทบที่เช่ือมโยงจำกควำมรู้สึกหรือควำมกดดันจำกควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและ

สังคม อำจส่งผลต่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ไม่ปกติเกิดข้ึนในประเทศไทย เช่น กำรชุมนุมประท้วงอย่ำงต่อเนื่องและยืดเยือ้ 

หรือกำรมีรัฐบำลพิเศษอย่ำงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตินั้น คณะผู้วิจัยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรค

ต่อกำรพัฒนำ/จัดท ำดัชนี หำกมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน คณะผู้จัดท ำดัชนีอำจพิจำรณำตัดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ออกหรือให้ก ำหนดให้น้ ำหนักในปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีค่ำเท่ำกับศูนย์และระบุหรือช้ีแจงไว้ในกำรรำยงำนต่อ

เหตุผลในกำรให้น้ ำหนักดังกล่ำว  อย่ำงไรก็ตำม หำกคณะผู้จัดท ำดัชนีกังวลต่อผลที่อำจเกิดข้ึน คณะผู้จัดท ำ

อำจเลือกท ำเฉพำะบำงปัจจัยก่ อน แล้วจึงเพิ่มเติมปัจจัยเพื่อกำรจัดท ำดัชนี ช้ี วัดต่อไปในอนำคต  

เมื่อสถำนกำรณ์ของประเทศกลับคืนสู่ภำวะปกติ กำรท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐในสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ

เช่นในปัจจุบันอำจอำศัยปัจจัยของโครงกำร WJP ดังต่อไปนี้  

 



โครงกำรศึกษำวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำดัชนีชี้วัด 
ด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

6-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ปัจจัยที่ 2 กำรปลอดจำกคอร์รัปชัน 

 ปัจจัยที่ 5 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและควำมมั่นคงปลอดภัย 

 ปัจจัยที่ 6 กำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ 

 ปัจจัยที่ 7 กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง และ 

 ปัจจัยที่ 8 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

แต่อย่ำงไรก็ดี ในระยะยำวหำกสถำนกำรณ์ของประเทศไทยกลับเข้ำสู่สภำวะปกติ เข้ำสู่ควำมเป็น

สังคมแห่งนิติธรรม/นิติรัฐ ประเทศไทยจึงสำมำรถด ำเนินกำรประเมินปัจจัยของโครงกำร WJP ทั้ง 8 ปัจจัย 

รวมถึงปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจำกปัจจัยซึ่งก ำหนดไว้โดย WJP แต่ทั้งนี้ต้องพิจำรณำถึงสภำพทำงสังคมของ

ประเทศไทยด้วยว่ำ ปัจจัยใดบ้ำงจะน ำไปสู่กำรบรรลุหลักนิติธรรม/นิติรัฐในสังคมไทยและสังคมโลก 

(4) ระเบียบวิธีวิจัยในการใช้ข้อมูลทางสถิติ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว กำรน ำข้อมูลทำงสถิติมำใช้เริ่มจำกกำรพิจำรณำประเภทของข้อมูล 

ที่ต้องกำรและวิธีกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว ประเภทของข้อมูลที่ต้องกำรข้ึนอยู่กับหลักกำรและควำมหมำยของ 

สิ่งที่ต้องกำรวัด ซึ่งในที่นี้ คือ ควำมหมำยของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ กำรวัดผลในด้ำนหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

สำมำรถท ำได้โดยใช้ข้อมูลจำกหลำยส่วน ในกรณีของโครงกำร WJP ข้อมูลที่ใช้ คือ ควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์ 

และประสบกำรณ์ตรง ทั้งจำกประชำกรทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิ หลักจำกนั้นต้องพิจำรณำวิธีกำรแปลงข้อมลูเปน็

ควำมหมำย ในบทที่ 2 ได้น ำเสนอรูปแบบค ำถำมที่เก็บข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ และวิธีกำรวัด นอกจำกนั้น  

บทดังกล่ำวยังได้เสนอให้ใช้หลกัและทฤษฎีทำงกฎหมำยเปน็เหตุผลส ำคัญในกำรใหน้้ ำหนักของค ำตอบประเภท

ต่ำงๆ 

แม้ผลจำกสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เช่ียวชำญผ่ำนกำรสัมภำษณ์และจำกกำรพิจำรณำของคณะผู้วิจัย

เห็นว่ำกำรพัฒนำดัชนีด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐตำมแนวทำงของ WJP นั้นเป็นสิ่งที่ควรกระท ำ แต่ข้อจ ำกัดของ

วิธีกำรตำมแบบของ WJP คือ ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์นั้นเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่มำจำกควำมคิดเห็นทั้งหมด  

ในแง่ของกำรเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศตำมที่ WJP ด ำเนินกำรนั้นถือว่ำเป็นประโยชน์และพอที่จะสะท้อน

สถำนกำรณ์ด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศต่ำงๆ ได้ในระดับหนึ่ง ปัจจัยส ำคัญที่ก ำหนดผลสัมฤทธ์ิ 

ในกำรจัดท ำดัชนีที่ใช้ข้อมูลจำกควำมคิดเห็นน้ันคือควำมเข้ำใจในเรื่องนั้นๆ ของผู้ถำม (หรือควำมชัดเจนของ

ค ำถำมในบำงกรณี) และผู้ตอบค ำถำม นั่นหมำยควำมว่ำ หำกผู้ให้ควำมเห็นหรือผู้ตอบค ำถำมนั้นไม่เข้ำใจ

ค ำถำม ค ำตอบที่ได้จะไม่สะท้อนข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำได้เลย  ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังมี

ปัจจัยอื่นๆ อีกมำกมำยที่อำจมีผลกระทบต่อควำมคิดเห็นหรือกำรตัดสินใจให้ควำมคิดเห็น เช่น จ ำนวนค ำถำม

ที่มำกเกินไป ค ำถำมที่ยำวเกินไป ควำมพึงพอใจในกำรตอบค ำถำม และอำรมณ์ของผู้ตอบค ำถำม เป็นต้น  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 6-17 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็น คณะผู้วิจัยได้พิจำรณำและ

น ำเสนอแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในหัวข้อถัดๆ ไป 

ในกรณีของไทยนั้นควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐนั้นยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัดและไม่เป็นที่

แพร่หลำยนัก ขณะที่ควำมคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังเป็นไปอย่ำงหลำกหลำยและไม่มีฉันทำมติ กลุ่มคนบำงกลุ่มอำจ

ยังไม่รู้จักเรื่องนี้ด้วยซ้ ำไป คณะผู้วิจัยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่มำจำกควำมคิดเห็นทั้งหมดนั้น

อำจไม่เหมำะสมส ำหรับกำรจัดท ำดัชนีด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของไทยเท่ำใดนัก  ดังนั้น ในกำรจัดท ำดัชนีดังกล่ำว

ส ำหรับประเทศไทยควรใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่มำจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องจำก

หน่วยงำนต่ำงๆ (โปรดดูรำยละเอียดตัวอย่ำงข้อมูลทุติยภูมิในภำคผนวก)  อย่ำงไรก็ตำม ข้อควรระวังในกำรใช้

ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ นั้นคืออคติ (bias) ที่อำจเกิดจำกกำรทีห่น่วยงำนน้ันๆ หวังผลใช้ข้อมูลของหน่วยงำน

ตนเป็นตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลทั้งจำกปฐมภูมิและทุติยภูมินั้นสำมำรถน ำมำใช้วิเครำะห์ร่วมกันและ

จัดท ำดัชนีในลักษณะดัชนีร่วม (composite index) หรือในบำงกรณีข้อมูลทุติยภูมิอำจน ำมำใช้ตรวจสอบผล

หรือค่ำของดัชนีในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ข้อเสนอในกำรพัฒนำและจัดท ำดัชนีช้ีวัดด้ำนนิติธรรม/นิติรัฐของไทยที่คณะผู้วิจัยพิจำรณำ  

ในที่นี้อำจไม่จ ำเป็นที่ต้องเป็นดัชนีที่จัดท ำข้ึนใหม่ แต่อำจเป็นดัชนีร่วมที่น ำเอำดัชนีที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำน

อื่นๆ มำร่วมสร้ำงดัชนีน้ีหรืออย่ำงน้อยที่สุดน ำมำใช้ตรวจสอบควำมสอดคล้องและถูกต้องของดัชนีที่จัดท ำข้ึน 

ดัชนีจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่อำจน ำมำใช้พิจำรณำร่วมนั้นมีหลำยดัชนี เช่น ดัชนีสถำนกำรณ์คอร์รัปชันของ

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และดัชนีช้ีวัดควำมเป็นธรรมทำงสังคมของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นต้น 

(5) รูปแบบค าถาม 

ในระยะสั้น รูปแบบค ำถำมที่ใช้ในกำรวัดควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ สำมำรถเป็นค ำถำมที่สอบถำม  

(1) ควำมคิดเห็นหรือควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ หรือ (2) ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเภทของค ำถำม

ที่ต้องกำรจะส่งผลถึงวิธีกำรเก็บข้อมูล  ตั้งแต่กำรก ำหนดกรอบประชำกรและกรอบตัวอย่ำงไปจนถึง 

กำรประมวลผล กำรให้น้ ำหนักของค ำตอบ และควำมหมำยของคะแนน ค ำถำมที่สอบถำมถึงควำมคิดเห็นมี

ข้อดีในเรื่องของควำมง่ำยในกำรจัดท ำ  แต่อคติของผู้ตอบแบบสอบถำมทั่วไปหรือควำมเข้ำใจที่อำจ

คลำดเคลื่อนในเนื้อหำและประเด็นต่ำงๆ และสถำนกำรณ์จริง  อำจท ำให้ค ำตอบที่ได้คลำดเคลื่อนสูง และ 

อำจไม่สะท้อนถึงควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐที่แท้จริงในสังคม ส่วนค ำตอบที่มำจำกค ำถำมเชิงประสบกำรณ์   

อำจคลำดเคลื่อนน้อยกว่ำเนื่องจำกเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  ทั้งนี ้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนยังข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถ

และอคติของผู้ตอบแบบสอบถำมเช่นเดียวกัน 
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ในระยะยำว รูปแบบค ำถำมที่ใช้ในกำรวัดควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ ยังคงต้องยึดโยงอยู่กับรูปแบบ

ค ำถำมซึ่งถูกออกแบบในระยะสั้น แต่ทั้งนี้อำจมีกำรเพิ่มเติมหรือตัดทอนในรำยละเอียดของรูปแบบค ำถำมบำง

ประกำรได้ โดยไม่กระทบต่อใจควำมส ำคัญของควำมเป็นหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เนื่องจำกคณะผู้วิจัยเห็นว่ำ 

รูปแบบค ำถำมอำจมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริงในสังคม 

(6) กลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบสำมำรถจ ำแนกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ (2) ประชำชน

ทั่วไป และ (3) ผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง (กำรก ำหนดกลุ่มที่ต้องกำรสุ่มตัวอย่ำงเรียกว่ำ “กำรสร้ำง

กรอบประชำกร”) เป็นไปได้ว่ำ ผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ทรงคุณวุฒินั้น อำจเป็นเพียงส่วน

น้อยของประชำกรทั่วไป โครงกำร WJP ใช้ค ำถำมทั้งสองประเภทส ำหรับประชำชนทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิ  

นั่นหมำยควำมว่ำกำรสุ่มตัวอย่ำงส ำหรับประชำชนทั่วไปจำกกรอบประชำกรของ WJP (ซึ่งเป็นประชำกร 

ในเมืองใหญ่แต่ละประเทศ) มีโอกำสที่จะสุ่มได้ประชำกรที่มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ำมำในกลุ่ม

ตัวอย่ำง กลุ่มคนเหล่ำนี้จะสำมำรถตอบค ำถำมประเภทประสบกำรณ์ตรงได้ เช่น ค ำถำมเกี่ยวกับคดีควำม  

ที่เกิดข้ึนในอดีตและประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น  ทั้งนี้ กลุ่มประชำกรจ ำนวนไม่น้อยอำจ

ขำดประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถตอบค ำถำมได้เฉพำะรูปแบบควำมคิดเห็นหรือกำรวิเครำะห์ซึ่งอำจ

คลำดเคลื่อนสูง 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ในกำรจัดท ำดัชนีควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทย ผู้จัดท ำ

สำมำรถเลือกกลุ่มประชำกรทั่วไปในกำรตอบค ำถำมเชิงควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ หรือเลือก 

ผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อตอบค ำถำมเชิงประสบกำรณ์เพื่อวัดควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ  

ในด้ำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรสอบถำมผู้มีประสบกำรณ์ในศำลคดีอำญำโดยตรง และทนำยควำมในด้ำนคดีอำญำ 

(หรือแยกกลุ่มคนที่ท ำงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ) เกี่ยวกับ

ประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมด้ำนคดีอำญำ หรือกำรสอบถำมผู้ถูกคุมขังในเรื่องสิทธิมนุษย์ชนของผู้

ถูกคุมขัง เป็นต้น กำรเก็บข้อมูลจำกหลำยกรอบประชำกรโดยใช้ค ำถำมที่มีเนื้อหำแตกต่ำงกันในบำงส่วน  

อำจเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น ำมำใช้จัดท ำดัชนีได้ รูปแบบกำรจัดท ำลักษณะนี้สำมำรถเก็บข้อมูลได้จำกหลำย

กลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้รูปแบบค ำถำมที่หลำกหลำยและอำจช่วยให้ผู้จัดท ำดัชนีสำมำรถวิเครำะห์และ

เปรียบเทียบควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์จริงของแต่ละกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม (กรอบประชำกร) ได้  

กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบดังกล่ำวอำจช่วยให้กำรก ำหนดคะแนนของดัชนีมีได้หลำกหลำยและมีสำระส ำคัญ

มำกขึ้น 
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แนวทำงกำรเก็บข้อมูลตำมวิธีกำรทำงสถิติควรค ำนึงถึงหลักพื้นฐำนส ำคัญ 2 ประกำรคือ  

(1) หลักควำมเป็นตัวแทน (Principle of Representative) ซึ่งใช้วัดควำมเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้ำหมำย และ 

(2) หลักควำมคลำดเคลื่อน (Principle of Errors) ซึ่งพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้และควำมผิดพลำดของข้อมูล 

(7) การก าหนดกรอบตัวอย่าง (จากกรอบประชากร) 

หลังจำกที่ก ำหนดประเภทค ำถำมและกรอบประชำกรที่ต้องกำรแล้ว เช่น ทนำยควำมที่เกี่ยวข้องและ

อำจำรย์มหำวิทยำลัยในสำขำที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำหรับกำรสอบถำมค ำถำมเชิงประสบกำรณ์และ 

เชิงวิเครำะห์ ประชำกรทั่วไปส ำหรับค ำถำมควำมคิดเห็น และผู้มีประสบกำรณ์ตรงหลำกหลำยกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสอบถำมค ำถำมเชิงประสบกำรณ์ เป็นต้น สิ่งที่ผู้จัดท ำต้องพิจำรณำคือ กำรวำงกรอบตัวอย่ำง ซึ่งคือ  

กำรก ำหนดกลุ่มคนที่จะน ำมำใช้ในกำรสุ่มตัวอย่ำง กรอบตัวอย่ำงควรจะเป็นตัวแทนของกรอบประชำกร  

ที่ต้องกำร กล่ำวคือ ลักษณะของกลุ่มคนในกรอบตัวอย่ำง ควรจะคล้ำยคลึงกับกลุ่มคนในกรอบตัวอย่ำง   

ในกรณีของโครงกำร WJP นั้น กรอบประชำกรคือประชำชนทั้งประเทศ แต่กรอบตัวอย่ำงคือประชำชนในสำม

เมืองใหญ่ของประเทศ กรอบดังกล่ำวยังขำดควำมเป็นตัวแทนจำกประชำกรนอกเมือง  ซึ่งอำจมีลักษณะ 

ทำงสังคมและควำมคิดเห็นต่อเรื่องของควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐที่แตกต่ำงจำกประชำกรในเมือง 

ในกำรจัดท ำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย ในระยะสั้นและระยะยำว กำรก ำหนดกรอบ

ประชำกรควรเป็นประชำชนทั่วไปของประเทศ ขณะที่กรอบตัวอย่ำงควรรวมประชำกรในแต่ละภำค เนื่องจำก

แต่ละภำคของประเทศมีเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน และมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งมี

ประสิทธิภำพแตกต่ำงกัน  นอกจำกนั้น ภำยในแต่ละภำคควรเก็บข้อมูลจำกประชำกรทั้งเมืองใหญแ่ละภำยนอก

ตัวเมือง เพื่อให้สะท้อนถึงควำมเปน็นิติธรรม/นิติรัฐของคนทุกกลุม่ มิใช่เฉพำะในส่วนพื้นที่เมือง กรณีของกรอบ

ประชำกรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กำรก ำหนดกรอบตัวอย่ำงควรครอบคลุมในด้ำนสำขำวิชำและหำกเป็นไปได้ควร

ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ปฏิบัติงำนของผูท้รงคุณวุฒิ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนกฎหมำยอำญำ ควรมีตัวอย่ำงจำกทัง้

ใ นแล ะนอกตั ว เมื อ งของภำคต่ ำ งๆ  เ ป็ นต้ น  ขณะที่ ก รอบประชำกรที่ เ ป็ นผู้ มี ป ระสบกำร ณ์ 

ที่ เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดกรอบตัวอย่ำงควรใช้หลักกำรเดียวกันกับกำรก ำหนดกรอบผู้ทรงคุณวุ ฒิ คือ  

ให้ครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ของควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐในทุกพื้นที่  แต่อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตมีกลุ่มใหม่ๆ 

ของประชำกรซึ่งสำมำรถแบ่งแยกได้ชัดเจนออกจำกกลุ่มที่แบ่งไว้ในระยะสั้น กรอบประชำกรในกำรเก็บข้อมูล

ดัชนีจึงอำจมีเพิ่มเติมได้ 
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(8) จ านวนตัวอย่าง 

กำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงประชำกรทั่วไป และผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สำมำรถใช้สูตร

ของ Yamane คือ 

 

โดย n คือ จ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำร  

N คือ ขนำดของประชำกรทั้งหมด  

e คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนทำงสถิติที่ยอมรับได้  

หำกก ำหนดให้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับร้อยละ 5 และประชำกรเท่ำกับประชำกรไทย (ประมำณ 

65 ล้ำนคน) หรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบกำรณ์ เช่น ประสบกำรณ์ในศำลแพ่งหรืออำญำหรือผู้เคยถูกคุมขัง และ

กลุ่มคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เช่น จ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำรส ำหรับประชำกรทั่วไป 

จะมีจ ำนวนประมำณ 400 คนทั้งประเทศ (หรือมำกกว่ำหำกต้องกำรควำมแม่นย ำที่สูงข้ึน) เป็นต้น ข้อสังเกต 

ที่ส ำคัญคือ วิธีกำรอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้ก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำรจะได้ผลทีใ่กล้เคียงกัน  ฉะนั้น สิ่งที่

ส ำคัญมำกกว่ำวิธีกำรคือเรื่องของเวลำและงบประมำณที่ใช้ 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำประเภทค ำถำมของโครงกำร WJP จะรวมไปถึงค ำถำมประเภทควำมคิดเห็นและ

ค ำถำมเชิงประสบกำรณ์ ซึ่งกำรเก็บจ ำนวนตัวอย่ำงที่มจี ำนวนน้อยจะท ำใหไ้ด้รับค ำตอบในค ำถำมเชิงประสบกำรณ์

ได้น้อย ซึ่งเป็นไปได้ว่ำกำรที่ WJP ต้องกำรเก็บตัวอย่ำงที่มีจ ำนวนมำกกว่ำตัวอย่ำงประมำณ 400 ตัวอย่ำงนั้น 

เกิดข้ึนจำกควำมต้องกำรค ำตอบของค ำถำมเชิงประสบกำรณ์และควำมต้องกำรที่จะลดค่ำควำมคลำดเคลื่อน

ของค ำตอบ  ดังนั้น ในระยะสั้นและระยะยำว คณะผู้จัดท ำดัชนีควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย  

ควรค ำนึงถึงปัจจัยในด้ำนประเภทค ำถำมและกรอบประชำกรที่จัดท ำในกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงด้วยเช่นกัน 

ส ำหรับกรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อส ำคัญของกำรเก็บตัวอย่ำงคือ กำรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชำญครบทุกด้ำนของ

กฎหมำยอำญำอยู่ในตัวอย่ำง จ ำนวนตัวอย่ำงควรมีอย่ำงน้อยมำกกว่ำ 1 ตัวอย่ำงต่อ 1 ด้ำนของกฎหมำยอำญำ  

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจัดท ำข้อมูลที่แม่นย ำจ ำเป็นต้องใช้ตัวอย่ำงเป็นจ ำนวนมำก หำกผู้จัดท ำดัชนีสำมำรถเก็บ

ข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิได้เป็นจ ำนวนมำกในทุกด้ำนของกฎหมำยอำญำ สถำนกำรณ์และประสิทธิภำพของ

กฎหมำยจะได้รับกำรประเมินจำกหลำยมุมมองและใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกขึ้น 

 

 

n=N/(1+N(e)^2) 
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(9) การสุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมจะข้ึนอยู่กับเวลำและงบประมำณ วิธีสุ่มตัวอย่ำงที่ง่ำยที่สุด คือ กำรสุ่ม

ตัวอย่ำงแบบสะดวก (convenience sampling) หรือกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยเก็บจำกกลุ่มคนที่ภำยในกรอบ

ตัวอย่ำงที่เข้ำถึงง่ำยที่สุด กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวกมีข้อดีคือ ควำมสะดวกและประหยัด แต่มีข้อเสีย คือ 

ควำมเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ลดลง ส ำหรับวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ โครงกำร WJP ใช้คือ กำรสุ่มตัวอย่ำง

แบบง่ำยภำยในสำมหัวเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศ (simple random sampling) โดยคนทุกคนในกลุ่มจะ 

มีโอกำสที่จะได้รับเลือกมำตอบแบบสอบถำมเท่ำๆ กันหมด ซึ่งเป็นวิธีที่ท ำได้ค่อนข้ำงยำกหำกกรอบตัวอย่ำง 

มีขนำดใหญ่เกินไป (เนื่องจำกต้องตำมเก็บข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเลือกโดยสุ่ม)  อีกหนึ่งวิธีที่โครงกำรนี้

สำมำรถเลือกได้คือ กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (cluster sampling) หรือกำรแยกตัวอย่ำงทั้งหมดเป็นหลำยกลุม่ 

เช่น กำรแยกกลุ่มตัวอย่ำงในกรุงเทพฯ เป็นหลำยเขต และสุ่มเลือกส ำรวจเพียงหนึ่งเขตและสุ่มเลือกตัวอย่ำง

ภำยในเขตอีกหนึ่งรอบ ข้อดี คือ กำรลดค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรส ำรวจแต่ควำมแม่นย ำของผลส ำรวจจะน้อยกว่ำ

กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย  

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในแต่ละวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงนั้นจะแตกต่ำงกนักำรสุม่ตัวอย่ำงแบบง่ำยมกัจะมีค่ำใช้จำ่ย

สูงกว่ำ แต่ได้ผลที่แม่นย ำและมีควำมเป็นตัวแทนของประชำกรมำกกว่ำ ขณะที่กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม

สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ แต่ควำมแม่นย ำจะน้อยกว่ำ วิธีที่ประหยัดที่สุดคือกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย 

หำกต้องกำรจัดเก็บตัวอย่ำงจำกประชำกรทั่วไปและกลุ่มบุคคลที่มีประสบกำรณ์ตรง กำรเก็บข้อมูล

สำมำรถท ำได้โดยกำรเก็บแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ ในกรณีกำรสัมภำษณ์นั้นควำมรู้และควำมเช่ียวชำญ

ของผู้เก็บข้อมูลหรือผู้สัมภำษณ์เป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจำกควำมเข้ำใจต่อควำมหมำยของหลัก  

นิติธรรม/นิติรัฐย่อมแตกต่ำงกัน ข้อผิดพลำดทำงวิธีกำรที่เกิดข้ึนบ่อยและน ำไปสู่ปัญหำมีอยู่ 2 ประกำร 

ประการแรก คือ อคติของผู้ตอบแบบสอบถำม (respondent’s bias) และ ประการที่สอง คือ อคติของ 

ผู้สัมภำษณ์ (interviewer’s bias) ในเรื่องอคติของผู้ตอบแบบสอบถำมที่สำมำรถเกิดข้ึนได้ มีอยู่หลำกหลำย

ประเภท เช่น ควำมสำมำรถในกำรจ ำหรือนึกถึงอดีตของผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละรำยอำจแตกต่ำงกัน 

ตัวอย่ำงเช่น ค ำถำมที่ต้องกำรให้ผู้ตอบแบบสอบถำมนึกถึงในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละคน

อำจนึกย้อนไปถึงอดีตในจุดที่แตกต่ำงกัน วิธีกำรแก้ปัญหำที่ดีอย่ำงหนึ่งคือ กำรใช้เหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต 

ที่นึกถึงได้ง่ำยเป็นช่วงเวลำที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมนึกย้อนถึงได้  เพื่อลดควำมแตกต่ำงในช่วงเวลำที่ผู้ตอบ

แบบสอบถำมแต่ละรำยค ำนึงถึง ประกำรที่สองเรื่องอคติของผู้สมัภำษณ์ คือ กำรที่ผู้สัมภำษณ์มีควำมรู้มำกนอ้ย

เพียงใดเกี่ยวกับควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ ผู้สัมภำษณ์หรือเก็บข้อมูลสำมำรถอธิบำยควำมเข้ำใจได้มำกน้อย

เพียงใดจะส่งผลต่อค ำตอบของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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โดยทั่วไป หำกต้องกำรเก็บแบบสอบถำมจำกผูท้รงคุณวุฒิ กำรสร้ำงเครือข่ำยอำจเป็นเรื่องที่ท ำไดย้ำก 

และควรเป็นเรื่องที่คณะผู้จัดท ำดัชนีควรให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำวิธีกำรสร้ำงกลุ่มตัวอย่ำง สิ่งที่ส ำคัญในกำร

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ กำรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนต่ำงๆ ของกฎหมำยให้ครอบคลุมประเด็นค ำถำม 

ที่ต้องกำร เช่น คณะผู้จัดท ำอำจก ำหนดไว้ว่ำในแต่ละหัวข้อควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้จ ำนวน 10 คน  

เป็นต้น 

ในประเด็นเกี่ยวกับกำรเปิดเผยรำยช่ือผู้ให้สัมภำษณ์นั้น เนื่องจำกกำรให้ควำมเห็นในเรื่องนิติธรรม/

นิติรัฐในประเทศไทยเป็นเรื่องที่อ่อนไหว คณะผู้จัดท ำควรเลือกที่จะเปิดเผยรำยช่ือผู้ให้สัมภำษณ์ตำม  

ควำมสมัครใจและควรปิดข้อมูลเกี่ยวกับค ำตอบและควำมเห็นที่ให้สัมภำษณ์เป็นควำมลับไม่ว่ำผู้ให้สัมภำษณ์ 

จะสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ก็ตำม 

(10) วิธีการค านวณทางสถิติ 

สิ่งแรกที่ต้องค ำนึงถึงในกำรค ำนวณคะแนนของดัชนี คือ กำรให้ควำมส ำคัญหรือกำรก ำหนดน้ ำหนัก

ของค ำตอบ หนึ่งในวิธีกำรที่ง่ำยคือกำรตั้งค ำถำมว่ำ อะไรคือสิ่งที่ส ำคัญที่สุดของควำมเป็นนิติธรรม/นิติรั ฐ 

หลังจำกนั้นควรวิเครำะห์ว่ำค ำตอบใดจำกกลุ่มเป้ำหมำยใดที่มีมูลค่ำในกำรวัดปัจจัยเหล่ำนั้นได้ดีที่สุด และ 

ให้น้ ำหนักตำมควำมส ำคัญดังกล่ำว  ทั้งนี้ กำรออกแบบค ำถำม ผู้ตอบแบบสอบถำม กรอบตัวอย่ำง และวิธีกำร

สุ่มตัวอย่ำง ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อกำรให้น้ ำหนักของค ำตอบทั้งสิ้น 

กำรให้น้ ำหนักต่อค ำตอบของประชำกรทั่วไปและผู้เช่ียวชำญนั้นต้องพิจำรณำประเภทของค ำถำมก่อน

เป็นส ำคัญว่ำ ค ำถำมที่สอบถำมเป็นค ำถำมทั่วไปหรือค ำถำมที่ต้องอำศัยควำมรู้หรือเข้ำใจเฉพำะในกำรตอบ 

เช่น ค ำถำมวิชำกำรและค ำถำมที่อำจตีควำมได้ในหลำยนัย เป็นต้น เนื่องจำกผู้ตอบค ำถำมอำจมีประสบกำรณ์

แตกต่ำงกัน คณะผู้จัดท ำต้องพิจำรณำต่อไปว่ำวัตถุประสงค์ของกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อตอบค ำถำมนั้น

เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร กำรเก็บข้อมูลของโครงกำร WJP นั้นยึดอยู่กับพื้นที่หลักๆ 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ 

จังหวัดนนทบุรี และอ ำเภอปำกเกร็ด คณะผู้จัดท ำต้องพิจำรณำต่อว่ำเหตุผลในกำรเลือกพื้นที่ดังกล่ำวคืออะไร 

เช่น กลุ่มคนในเขตเมืองจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วกว่ำกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล หรือพื้นที่

ดังกล่ำวมีข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ ำนวนมำก เป็นต้น 

แนวทำงในกำรให้คะแนนมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ วิธีแรก ต้องท ำตำมโครงกำร WJP ซึ่งคือกำรให้

น้ ำหนักของค ำตอบจำกประชำกรทั่วไปเท่ำกันกับค ำตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งหมำยควำมว่ำค ำถำมที่ใช้และ

กรอบประชำกรที่ต้องกำรจะเหมือนกันรูปแบบของ WJP)  วิธีที่สอง ใช้วิธีกำรทำงสถิติเข้ำมำช่วยโดยกำรท ำ

กำรทดลอง (Pilot test) ข้ึนมำก่อน แล้วค่อยท ำกำรประเมิน โดยพิจำรณำดูว่ำปัจจัยไหนที่มีผลมำกน้อยต่อ

หลักนิติธรรมที่ต้องกำรจะวัด หลังจำกนั้นผู้จัดท ำน ำค่ำที่ได้มำให้น้ ำหนักตำมนัยยะส ำคัญทำงสถิติ หำกผู้จัดท ำ 
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วัดออกมำแบบหน่วยในกำรวัดเหมือนๆ กันให้ใช้ค่ำจำกพื้นฐำนได้ แต่ถ้ำผู้จัดท ำวัดมำแตกต่ำงกัน ผู้จัดท ำ

สำมำรถใช้ค่ำพื้นฐำนแล้วดูค่ำสัมประสิทธ์ิว่ำส่วนใดมีค่ำมำกที่สุดแล้วให้จัดอันดับตำมควำมส ำคัญโดยถ่วง

น้ ำหนักจำกค่ำสถิติ และ วิธีที่สาม เป็นกำรให้น้ ำหนักจำกผลวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึก

กลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน แล้วน ำเอำค่ำคะแนนของกลุ่มเป้ำหมำยที่ไปเก็บข้อมูลในเชิงลึกมำให้น้ ำหนักกับ

ตัวช้ีวัดแต่ละตัว 

นั่นหมำยควำมว่ำ วิธีกำรให้น้ ำหนักในแต่ละวิธีนั้นข้ึนอยู่กับประเภทของค ำถำม กรอบประชำกร และ

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง หำกต้องกำรใช้ประเภทค ำถำมและกรอบประชำกรที่หลำกหลำย กำรให้น้ ำหนักจ ำเป็นต้อง

ค ำนึงถึงหลักกำรจำกผลวิจัยเชิงคุณภำพเป็นหลัก ผลงำนวิจัยเหล่ำนี้ควรตอบค ำถำมเกี่ยวกับควำมส ำคัญ  

ในแต่ละด้ำนของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เพื่อให้ผู้จัดท ำสำมำรถเลือกให้ควำมส ำคัญของค ำตอบได้  ทั้งนี ้ประเภท

ของค ำตอบก็มีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดน้ ำหนักเช่นเดียวกัน ค ำตอบในเชิงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 

ผู้มีประสบกำรณ์ควรมีควำมน่ำเช่ือถือที่สูงกว่ำค ำตอบในเชิงควำมคิดเห็นของประชำกรทั่วไป และค ำตอบ  

เชิงประสบกำรณ์จำกผู้มีประสบกำรณ์โดยตรงที่เกี่ยวข้อง อำจน่ำเช่ือถือมำกกว่ำค ำตอบเชิงวิเครำะห์ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และค ำตอบเชิงประสบกำรณ์ตรงของผู้ทรงคุณวุฒิอำจน่ำเช่ือถือสูงที่สุด  ดังนั้น กำรจัดน้ ำหนัก

ควรได้รับกำรวิเครำะห์ในเชิงลึกด้ำนคุณภำพมำกกว่ำกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำยของโครงกำร WJP 

คณะผู้วิจัยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำหลักในกำรให้น้ ำหนักต่อปัจจัยต่ำงๆ นั้นอำจเริ่มจำกกำรให้น้ ำหนัก

อย่ำงง่ำยโดยให้แต่ละปัจจัยมีน้ ำหนักเท่ำกันหมด นั่นหมำยควำมว่ำค่ำดัชนีที่ได้นั้นเป็นค่ำเฉลี่ยอย่ำงง่ำย 

จำกดัชนีย่อยที่มำจำกปัจจัยต่ำงๆ หำกคณะท ำงำนพัฒนำดัชนีต้องกำรให้ตัวดัชนีช่วยช้ีวัดและช้ีน ำสังคม 

ในประเด็นใด คณะท ำงำนอำจให้น้ ำหนักในปัจจัยที่เกี่ยวข้องสูงกว่ำปัจจัยหรือประเด็นด้ำนอื่นๆ  อย่ำงไรก็ตำม 

คณะผู้วิจัยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำภำยใต้บริบทของสังคมไทย ปัจจัยต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้ขอบเขตกำรจัดท ำดัชนี 

ล้วนแล้วแต่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำหลักนิติธรรม/นิติรัฐของไทย  กำรให้น้ ำหนักปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงเท่ำกันอำจเป็น

จุดเริ่มต้นที่เหมำะสมที่สุด 

ตาราง 6.1: สรุปกลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบค าถาม ค าถามความคิดเห็นและค าถามเชิงวิเคราะห์ ค าถามเชิงประสบการณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป้าหมาย 
(กรอบประชากร) 

ประชำกรทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบกำรณ์โดยตรง 
ที่เก่ียวข้อง 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เกิน 400 คน ขึ้นอยู่กับเครือข่ำยที่จัดหำได้ ขึ้นอยู่กับประเภท 
วิธีการให้น้ าหนัก ขึ้นอยู่กับรูปแบบค ำถำมที่ใช้งำนและกรอบประชำกร 
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ตาราง 6.2: ตัวอย่างรูปแบบการจัดท า 

รูปแบบ 1 (WJP) 2 (รวมสองรูปแบบ) 3 (ประสบการณ์) 
รูปแบบค าถาม ทั้งสองรูปแบบ ทั้งสองรูปแบบ ค ำถำมเชิงประสบกำรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป้าหมาย 
(กรอบประชากร) 

ประชำกรทั่วไปและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้มีประสบกำรณ์ตรง 

ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้มีประสบกำรณ์ตรง 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ประชำกรทั่วไป 1,000 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประมำณ 25 คน 

ขึ้นอยู่กับเครือข่ำยและ
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 

ขึ้นอยู่กับเครือข่ำยและ
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 

วิธีการให้น้ าหนัก ประชำกรทั่วไป เท่ำกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค ำถำมเชิงประสบกำรณ์ 
มีน้ ำหนักสูงกว่ำ 

ค ำถำมเชิงควำมคิดเห็น 

มีน้ ำหนักเท่ำกันระหว่ำง 
ผู้มีประสบกำรณ์ตรงและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กำรวิเครำะห์ดัชนีช้ีวัดควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP นี้ ช่วยให้คณะผู้วิจัยเข้ำใจในที่มำของ 

กำรจัดท ำ ปัจจัยพื้นฐำนและกำรให้คะแนนควำมเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศต่ำงๆ ทั่ วโลกได้อย่ำงไร 

อย่ำงไรก็ดี โดยทั่วไป เมื่อพิจำรณำจำกบริบททำงสังคมของไทยที่มีควำมแตกต่ำง มีควำมเป็นพลวัต และไม่มี

ทำงที่จะมีควำมคล้ำยคลึงเหมือนกันกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะประเทศโลกตะวันตกได้อย่ำงสมบูรณ์ อีกทั้ง 

ในขณะนี้ยังไม่อำจที่จะหำควำมหมำยของหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยให้เป็นที่ยุติได้ คณะผู้วิจัยจึงได้

สังเครำะห์และจัดท ำกรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์ที่จะใช้เป็นองค์ควำมรู้เบื้องต้น และข้อมูลพื้นฐำน

ส ำหรับดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทยต่อไป โดยมุ่งหมำยให้กรอบดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุน

ให้หน่วยงำนที่จะรับผิดชอบได้พัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพ  

เพื่อประโยชน์ทั้งในกำรด ำเนินงำนระยะสั้นและระยะยำว  ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศำสตร์จ ำเป็นที่

จะต้องพัฒนำและได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติของระเบียบในกำรวิจัยส ำหรับช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล กำรท ำแบบค ำถำม กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจ และกำรคิดคะแนน 

กำรพัฒนำดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐส ำหรับประเทศไทยไม่ใช่เป้ำหมำยในระยะสั้นที่จะกระท ำได้

ส ำเร็จในเร็ววัน แต่จะต้องใช้ระยะเวลำนำน (ตำมกรอบที่เสนอไว้ คือ 10 ปี) และจะต้องด ำเนินกำร 

ทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวเพื่อให้ผลที่ได้มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ และน่ำเช่ือถือ อีกทั้งยังส่งผลตอ่

ปจัจัยในกำรพัฒนำอื่นๆ อำทิ เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน กำรบังคับ

ใช้กฎหมำย  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลได้อย่ำงแท้จริง จ ำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงำนภำคีและหน่วยงำนหลักที่มี

หน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำคี และกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ โดยหน่วยงำนหลักนั้น

จะต้องมีควำมเป็นอิสระ ปลอดจำกกำรแทรกแซงของกลุ่มอ ำนำจใดๆ เพื่อท ำให้ผลลัพธ์จำกข้อมูลที่ได้  
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ปรำศจำกอคติ มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด  ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติและน ำมำใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงแท้จริงในสังคมไทย 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชี้วัด

หลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP 

(1) การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (constraints on government powers) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
1.1 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดยฝ่าย 

นิติบัญญตัิ (Government powers are 
effectively limited by the legislature) 
(ประเมินว่ากระบวนการนิติบัญญัติของประเทศ
สามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบก ากับการ
ท างานของรัฐบาลได้หรือไม่ อย่างไร) 

ไม่มีข้อมูลทางสถิติปรากฏชัดเจน แต่ในสถานการณ์ปกติ การจ ากัด
อ านาจของรัฐบาลผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถท าได้ผ่านกลไกของ
รัฐสภา 6 รูปแบบ ดังน้ี 
1. การตั้งกระทู้ถาม (ม.183 และ ม.184 รธน.40) 

ตัวอย่าง สถิติกระทู้ถามซ่ึงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 
ประจ าเดือนต่างๆ  

2. การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ  
(ม.185 รธน.40) 
ไม่ปรากฏข้อมูลทางสถิติ 

3. การเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้
คณะรัฐมนตรแีถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดนิ โดยไม่มีการลงมติ  
(ม.187 รธน.40) 
ไม่ปรากฏข้อมูลทางสถิติ 

4. การตั้งคณะกรรมาธิการ (ม.189 รธน.40) 
ไม่ปรากฏข้อมูลทางสถิติ 

5. การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดนิ 
ไม่ปรากฏข้อมูลทางสถิติ 

6. การให้ความเห็นสอบสนธิสัญญา 
ไม่ปรากฏข้อมูลทางสถิติ 

1.2 อ านาจของรัฐบาลจะตอ้งถูกจ ากดัโดยฝ่าย 
ตุลาการ (Government powers are 
effectively limited by the judiciary)  
(ประเมินว่าผู้พิพากษามีความเป็นอิสระและ
ความสามารถในทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบอย่าง 
มีประสิทธิภาพของรัฐบาล) 

ไม่มีข้อมูลทางสถิติปรากฏชัดเจน แต่ในสถานการณ์ปกติ การจ ากัด
อ านาจของรัฐบาลผ่านฝ่ายตุลาการ สามารถท าได้ผ่านกลไก 3 
รูปแบบ ดังน้ี 
1. กลไกการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ 

- นับตั้งแตค่ณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปจัจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2551 จนถงึวันที่ 31 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
ธันวาคม 2551 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 
23 ค าวินิจฉัย (เริ่มจากค าวินิจฉัยที่ 5/2551) และค าสั่ง 
จ านวน 31 ค าสั่ง (เริ่มจากค าสั่งที่ 1//2551) รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 54 ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 20  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน 4/ ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
6/ ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 16  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน 33 ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
49 ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 51  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน 43 ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
94 ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 33  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน /6 ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
109 ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 21  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน 63 ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
84 ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255/ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
255/ ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 11  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน 85 ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
96 ค าวินิจฉัย 

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2558 ได้พิจารณาวินิจฉัยค าร้องแล้วเสร็จ จ านวน 1  
ค าวินิจฉัย และค าสั่ง จ านวน - ค าสั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน  
1 ค าวินิจฉัย 

2. กลไกการตรวจสอบโดยศาลปกครอง 
ตัวอย่าง สถิติคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็นเรื่องสัญญา
ทางปกครอง 



ภาคผนวกที่ 1 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
3. กลไกการตรวจสอบโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง 
ตัวอย่าง สถิติคดีที่ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

1.3 อ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดยองค์กร
ตรวจเงินแผน่ดนิที่มีอิสระหรือองค์กรอื่นที่มี
อ านาจทบทวนการใช้อ านาจรัฐ (Government 
powers are effectively limited by 
independent auditing and review)  
(ประเมินว่า ผู้ช าระบัญชีหรือผู้สอบบัญชี รวมถึง
หน่วยงานตรวจสอบทางด้านสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ
มีความเป็นอิสระเพียงพอ และมีความสามารถ
ในทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
และก ากับดูแลการท างานของรัฐบาล) 

ข้อมูลทุติยภูมิในส่วนน้ี สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
องค์กรตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ และหน่วยงานตรวจสอบ
ทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังน้ี 
1. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

ตัวอย่าง สถิติเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 255/-2558 ดังน้ี 
- เรื่องทั่วไป จ านวน /0 เรื่อง 
- เรื่องนโยบายและมาตรการ จ านวน 7 เรื่อง 
- เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง จ านวน 8 เรื่อง 
- เรื่องระเบียบ/ค าสั่ง/คณะท างาน จ านวน 12 เรื่อง 
- เรื่องงบประมาณและบุคลากร จ านวน 13 เรื่อง 
- เรื่องงานต่างประเทศ จ านวน 3 เรื่อง 
- เรื่องอ่ืนๆ จ านวน 12 เรื่อง 

2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตัวอย่าง สถิติผลการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ในปี พ.ศ. 
2553 ถึงปี พ.ศ. 255/ มีรายละเอียดดังน้ี 
-  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (1) ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 

130 เรื่อง (2) ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 93 เรื่อง (3) ปี พ.ศ. 
2555 จ านวน 103 เรื่อง (4) ปี พ.ศ. 2556 จ านวน  
84 เรื่อง และ (5) ปี พ.ศ. 255/ จ านวน 102 เรื่อง 

-  สิทธิพลเมือง (1) ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 30 เรื่อง  
(2) ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 42 เรื่อง (3) ปี พ.ศ. 2555 
จ านวน 48 เรื่อง (4) ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 42 เรื่อง และ 
(5) ปี พ.ศ. 255/ จ านวน 80 เรื่อง 

-  สิทธิในกระบวนการทางปกครอง (1) ปี พ.ศ. 2553 
จ านวน 20 เรื่อง (2) ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 2/ เรื่อง  
(3) ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 33 เรื่อง (4) ปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 21 เรื่อง และ (5) ปี พ.ศ. 255/ จ านวน 15 เรื่อง 

-  สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจาก
รัฐ (1) ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 19 เรื่อง (2) ปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 12 เรื่อง (3) ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 19 เรื่อง  
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ผ1-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
(4) ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 8 เรื่อง และ (5) ปี พ.ศ. 255/ 
จ านวน 10 เรื่อง 

1.4 เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องได้รับบทลงโทษหากปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ (Government officials are 
sanctioned for misconduct)  
(ประเมินว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลในกระบวนการ 
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และต ารวจได้รับการ
ตรวจสอบ สอบสวน และลงโทษหากปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเลยข้อก าหนดอ่ืนๆ) 

ข้อมูลกระจายค่อนข้างมาก ยากที่จะรวบรวม 

1.5 อ านาจของรัฐบาลต้องสามารถตรวจสอบได้โดย
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (Government powers 
are subject to non-governmental 
checks)  
(ประเมินว่า สื่อมวลชนอิสระ องค์กรประชาสังคม 
พรรคการเมือง และปัจเจกชน มีอิสระที่จะ
รายงานและเสนอแนะนโยบายของรัฐบาลโดย
ปราศจากความหวาดกลัวที่จะถูกตอบโต้) 

ผ่านองค์กร 3 องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ตัวอย่าง สถิติผลการตรวจสอบและผลการปฏิบั ติหน้าที่ ของ
คณะกรรมการป.ป.ช. ด้านการปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 
2552 (ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
- เรื่องที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและร่ ารวยผิดปกติ 48 

เรื่อง 
-  เรื่องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 11 เรื่อง 
-  เรื่องกล่าวหา หรือเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ 4,/51 เรื่อง 

-  เรื่องกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐร่ ารวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่ ารวยผิดปกติ /9 เรื่อง 

-  เรื่องกล่าวผู้ด ารงแหน่งทางการเมืองทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 133 เรื่อง 

- เรื่องกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 860 เรื่อง 

-  เรื่องที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ 2,400 เรื่อง 
1.6 การเปลี่ยนผ่านของอ านาจต้องอยู่ภายใต้

กฎหมาย (Transition of power is subject 
to the law) 
(ประเมินโดยพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามกฎระเบียบที่บัญญัติ

ตัวอย่าง สถิติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-  สถิติการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2543 – 

2558) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จ านวน 800 เรื่อง และ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 1,16/ เรื่อง 

-  สถิติการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเม่ือใดที่มีการเลือกตั้ง
จะต้องมีการวัดความสมบูรณ์ของกระบวนการ
เลือกตั้งด้วย รวมถึงพิจารณาว่าการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งปราศจากการคุกคามและสามารถ
ตรวจสอบได้) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2544 – 2558) สั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ จ านวน 98 เรื่อง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 45 เรื่อง 

-  สถิติการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
(พ.ศ. 2543– 2558) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จ านวน 32 เรื่อง 
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 12 เรื่อง 

-  สถิติการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ศ. 2546 – 2558) สั่งให้มี 
การเลือกตั้งใหม่ จ านวน 6/0 เรื่อง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 1,110 เรื่อง 

 

(2) การปลอดจากคอร์รัปชัน (absence of corruption) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
2.1 เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายบริหารไม่แสวง

ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว (Government officials in the 
executive branch do not use public 
office for private gain)  
(ประเมินว่า ความถี่ของการให้สินบน การจ่ายเงิน
อย่างไม่เป็นทางการ และแรงจูงใจอ่ืนๆ ในการ
ให้บริการสาธารณะ และการบังคับใช้กฎระเบียบ 
และรวมถึงการวัดว่าการจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐบาล
และการท าสัญญากับเอกชนน้ันท าด้วยความ
โปร่งใสและมีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐบาลในระดับใดเพื่อให้ปราศจากการยักยอก
งบประมาณของรัฐ) 

ตัวอย่าง สถิติการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255/ มีการร้องเรียนทั้งสิ้น 3,430 เรื่อง 
-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการร้องเรียนทั้งสิ้น 1,889 เรื่อง 
-  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการร้องเรียนทั้งสิ้น 1,86/ เรื่อง 

2.2 เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายตุลาการไม่แสวง
ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว (Government officials in the 
judicial branch do not use public for 
private gain)  
(ประเมินว่า ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการศาลอ่ืนๆ ละเว้นจากการชักชวนและ

ตัวอย่าง สถิติการคอร์รัปชันในระบบราชการไทย: การส ารวจ
ทัศนคติ ประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 255/ และ 
พ.ศ. 2542 
-  การจ่ายสินบนเพื่อเปลี่ยนผลของคดีในชั้นศาล ในปี พ.ศ. 255/ 

หน่วยงานที่มีสัดส่วนการรับสินบนมากที่สุด ได้แก่ อัยการ  
ผู้พิพากษา เสมียน และเลขานุการศาล ในขณะที่ปี พ.ศ. 2542 
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ผ1-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
ยอมรับสินบนเพื่อให้ด าเนินการบางอย่าง หรือ
เร่งรัดกระบวนการบางอย่าง และผู้พิพากษา
จะต้องปราศจากอิทธิพลของรัฐบาล ผลประโยชน์
เอกชน และองค์กรทางอาชญากรรมอ่ืนๆ) 

ได้แก่ อัยการ ต ารวจ เสมียนศาล ผู้พิพากษา และเลขานุการ 
-  มูลค่าเฉลี่ยเพื่อเปลี่ยนผลของคดีในชั้นศาล ในปี พ.ศ. 255/ 

หน่วยงานที่มีสัดส่วนการรับสินบนจ านวนมากที่สุด ได้แก่ 
เลขานุการ อัยการ ผู้พิพากษา และเสมียนศาล ในขณะที่ปี 
พ.ศ. 2542 ได้แก่ อัยการ ผู้พิพากษา เลขานุการ เสมียนศาล 
และต ารวจ 

2.3 เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารต้องไม่แสวง
ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว (Government officials in the 
police and the military do not use 
public office for private gain)  
(ประเมินว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือพนักงาน
สอบสวนละเว้นจากการชักชวนและยอมรับสินบน
เพื่อให้ด าเนินการทางต ารวจหรือเพื่อตรวจสอบ
อาชญากรรม และเจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้อง
ปราศจากอิทธิพลของผลประโยชน์ของเอกชน 
และองค์กรอาชญากรรมอ่ืนๆ) 

ตัวอย่าง สถิติการคอร์รัปชันในระบบราชการไทย: การส ารวจ
ทัศนคติ ประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 255/ และ 
พ.ศ. 2542 
-  หน่วยงานที่มีสัดส่วนการรับสินบนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2542 

ได้แก่ กรมที่ดิน ต ารวจ และกรมสรรพากร ขณะที่ในปี พ.ศ. 
255/ ได้แก่ กรมที่ดิน ต ารวจ และโรงเรียนของรัฐ 

2.4  เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติไม่แสวง
ประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว (Government officials in the 
legislative branch do not use public 
office for private gain)  
(ประเมินว่า เจ้าหน้าที่ในระดับนิติบัญญัติละเว้น
จากการชักชวนและยอมรับสินบน เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมือง หรือ
คะแนนโหวตในกระบวนการนิติบัญญัติ) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจนจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
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(3) การมีรัฐบาลท่ีเปิดกว้าง (Open Government) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
3.1  กฎหมายซึ่งถูกประกาศและข้อมูลของรัฐบาล 

(Publicized laws and government 
data)  
(ประเมินว่า กฎหมายพื้นฐานและข้อมูลเก่ียวกับ
สิทธิทางกฎหมายต่างๆ ต้องถูกประกาศให้
สาธารณชนรับทราบ โดยใช้ภาษาที่ง่าย และท า
ให้สามารถเข้าถึงได้ด้วย  นอกจากน้ัน ยัง
ประเมินว่าคุณภาพและและการเข้าถึงของข้อมูล
ซ่ึงถูกประกาศโดยรัฐบาลต้องอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือออนไลน์ และไม่ว่าจะเป็น
กฎระเบียบทางบริหาร ร่างกฎหมาย และค า
ตัดสินของศาลสูง จะต้องถูกท าให้สาธารณชน
สามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เหมาะสม) 

กฎหมายของประเทศไทยถูกประกาศและเผยแพร่ผ่านทาง 
ราชกิจจานุเบกษา จึงไม่มีปัญหาในแง่ของการเข้าถึง 

3.2  สิทธิในข้อมูล (Right to information)  
(ประเมินว่า การร้องขอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
รัฐบาลซ่ึงถูกร้องขอโดยสาธารณชนใดๆ รัฐบาล
ต้องสามารถจัดข้อมูลเช่นว่าน้ันให้ได้ ด้วย
ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและปราศจากการติด
สินบน รวมถึงประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง
ซ่ึงสิทธิในข้อมูล ไม่ว่าจะถูกบันทึกด้วยวิธีการใด
ก็ตาม) 

ตัวอย่าง สถิติการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 255/ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
-  พ.ศ. 255/ จ านวนเรื่องร้องเรียน 29/ เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 19/ เรื่อง 
-  พ.ศ. 2556 จ านวนเรื่องร้องเรียน 423 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 161 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2555 จ านวนเรื่องร้องเรียน 64/ เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 253 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2554 จ านวนเรื่องร้องเรียน 58/ เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 249 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2553 จ านวนเรื่องร้องเรียน 453 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 251 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2552 จ านวนเรื่องร้องเรียน 365 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 221 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2551 จ านวนเรื่องร้องเรียน 269 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 189 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2550 จ านวนเรื่องร้องเรียน 2/6 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 193 เรื่อง 
-  พ.ศ. 2549 จ านวนเรื่องร้องเรียน 284 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 152 เรื่อง 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
-  พ.ศ. 2548 จ านวนเรื่องร้องเรียน 314 เรื่อง และจ านวนเรื่อง 

ที่อุทธรณ์ต่อ 164 เรื่อง 
3.3  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Civil 

participation)  
(ประเมินว่า ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมถงึการปกป้อง
เสรภีาพในการแสดงออกและเสรภีาพของการ
รวมกลุ่ม และสิทธิที่จะเข้าแข่งขันกับรัฐบาล ต้อง
ท าให้เกิดขึ้น และประเมินว่าประชาชนสามารถมี
สิทธิมีเสียงเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องให้ข้อมูล
ที่เพียงพอและข้อสังเกตต่างๆ เก่ียวกับค าตัดสิน
ซ่ึงมีผลกระทบต่อสังคม) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

3.4  กระบวนการร้องทุกข์ (Complaint 
mechanisms)  
(ประเมินว่า ประชาชนสามารถน าค าร้องทุกข์ที่
เก่ียวกับรัฐบาลในการด าเนินการบริการสาธารณะ
หรือประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลในการปฏิบัติตามกฎหมาย และดูว่าการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อค าร้องทุกข์ดังกล่าว
ของประชาชนมีอยู่อย่างไร) 

ตัวอย่าง สถิติการด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน โดย
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
-  พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวม

ทั้งสิ้น 41,686 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวม

ทั้งสิ้น 56,842 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวม

ทั้งสิ้น 61,230 ครั้ง 
-  พ.ศ. 255/ ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น 

142,882 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2556 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น  

62,214 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2555 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น  

61,/// ครั้ง 
-  พ.ศ. 2554 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น  

86,839 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2552 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น 

142,451 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2551 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น  

/9,040 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2550 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น 

134,991 ครั้ง 
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(4) การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
4.1  การไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย

และการไม่เลือกปฏิบัติ (Equal treatment 
and absence of discrimination)  
(ประเมินว่า ปัจเจกชนเป็นอิสระจากการเลือก
ปฏิบัติ ซ่ึงอยู่บนฐานของสถานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม เพศ ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ ความพึง
พอใจทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทาง
เพศ รวมถึงการเลือกปฏิบัติเก่ียวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจ้างงาน กระบวนการทางการศาล 
และกระบวนการยุติธรรม) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

4.2  สิทธิในชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของ
บุคคลจะต้องได้รับการประกัน (The right to 
life and security of the person is 
effectively guaranteed)  
(ประเมินว่า ต ารวจละเว้นจากการปฏิบัติต่อเน้ือ
ตัวร่างกายในการสอบสวนคดีอาญา ในระหว่าง
การจับกุมหรือคุกขัง และสมาชิกฝ่ายการเมือง
หรือสื่อจะต้องไม่ด าเนินการตรวจสอบที่ไม่มี
เหตุผลหรือจับ กุมขัง คุกคาม หรือด าเนินการใดๆ 
อันเป็นความรุนแรง) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

4.3  กระบวนการออกกฎหมายที่เป็นธรรม (Due 
process of law and rights of the accused)  
(ประเมินว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องสงสัยใน
คดีอาญาได้รับการเคารพ รวมถึงการสันนิษฐานว่า
บุคคลดังกล่าวบริสุทธ์ิและเป็นอิสระจากการถูก
จับกุมโดยพลการ และกระบวนการคุมขังการ
ควบคุมตัวก่อนชั้นพิจารณาคดี โดยปราศจาก
เหตุผลประกอบ มีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ และ
ประเมินว่าผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาสามารถเข้าถึง
ในพยานหลักฐาน และใช้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันตน 
ในกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่ รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ดีเพียงพอ และสิทธิ
พื้นฐานของผู้ต้องขังต้องได้รับการเคารพด้วย) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
4.4  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จะต้องได้รับ

การคุ้มครอง (Freedom of opinion and 
expression is effectively guaranteed)  
(ประเมินว่า ข้อมูลส่ือที่เป็นอิสระ องค์กรประชา
สังคม พรรคการเมือง และปัจเจกบุคคล จะต้องมี
อิสระในการน าเสนอข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลโดย
ปราศจากความหวาดกลัวหรือการข่มขู่ใดๆ) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

4.5  เสรีภาพในความเชื่อและการนับถือศาสนา 
จะต้องได้รับการคุ้มครอง (Freedom of 
belief and religion is efficiently 
guaranteed)  
(ประเมินว่า ผู้ที่นับถือศาสนาใดๆ จะต้องสามารถ
แสดงออกถึงความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา
ของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้ ไม่ว่าศาสนาดังกล่าวน้ันจะถูก
ก าหนดเอาไว้ในกฎหมายศาสนาหรือไม่ก็ตาม) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

4.6  เสรีภาพจากการปราศจากการแทรกแซงโดย
อ าเภอใจในสิทธิส่วนบุคคล ต้องได้รับการ
คุ้มครอง (Freedom from arbitrary 
interference with privacy is effectively 
guaranteed)  
(ประเมินว่า พนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล
อ่ืนๆ จะต้องไม่ด าเนินการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการ
แทรกแซงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ปัจเจกบุคคล โดยมิได้รับความยินยอมจากศาล) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

4.7  เสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะหรือสมาคม 
จะต้องได้รับการคุ้มครอง (Freedom of 
assembly and association is effectively 
guaranteed)  
(ประเมินว่า ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันได้
อย่างเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเข้าร่วมกับพรรค
การเมือง หรือองค์กรใดๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง วิพากษ์วิจารณ์
นโยบายของรัฐบาลได้ โดยปราศจากความ

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 



ภาคผนวกที่ 1 
ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ1-11 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
หวาดกลัวหรือปลอดจากการข่มขู่ใดๆ 

4.8  สิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงาน จะต้องได้รับการ
คุ้มครอง (Fundamental labour rights are 
effectively guaranteed)  
(ประเมินว่า สิทธิพื้นฐานเก่ียวกับแรงงานได้รับ
การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
รับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และสิทธิในการ
เจรจาต่อรองสภาพการจ้าง การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และการปลอดจากการใช้แรงงาน
บังคับและแรงงานเด็ก) 

ตัวอย่าง สถิติสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน โดยกระทรวง
แรงงาน (ปี พ.ศ. 2553 – 255/) 
1.  การแจ้งข้อเรียกร้องและข้อพิพาทแรงงาน  

-  พ.ศ. 2553 ข้อเรียกร้อง จ านวน 428 ครั้ง ข้อพิพาท 
จ านวน // ครั้ง 

-  พ.ศ. 2554 ข้อเรียกร้อง จ านวน 461 ครั้ง ข้อพิพาท 
จ านวน 119 ครั้ง 

-  พ.ศ. 2555 ข้อเรียกร้อง จ านวน 462 ครั้ง ข้อพิพาท 
จ านวน 100 ครั้ง 

-  พ.ศ. 2556 ข้อเรียกร้อง จ านวน 432 ครั้ง ข้อพิพาท 
จ านวน 92 ครั้ง 

-  พ.ศ. 255/ ข้อเรียกร้อง จ านวน 552 ครั้ง ข้อพิพาท 
จ านวน 11/ ครั้ง 

2. การนัดหยุดงานและการปิดงานอันเน่ืองมาจากการเกิดข้อ
พิพาทแรงงาน 
-  พ.ศ. 2553 การนัดหยุดงาน 1 ครั้ง การปิดงาน 2 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2554 การนัดหยุดงาน 6 ครั้ง การปิดงาน 8 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2555 การนัดหยุดงาน 6 ครั้ง การปิดงาน 6 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2556 การนัดหยุดงาน / ครั้ง การปิดงาน 4 ครั้ง 
-  พ.ศ. 255/ การนัดหยุดงาน 3 ครั้ง การปิดงาน 5 ครั้ง 

3.  จ านวนข้อขัดแย้งและข้อขัดแย้งที่ยุติ 
-  พ.ศ. 2553 ข้อขัดแย้ง 221 ครั้ง ข้อขัดแย้งที่ยุติ 20/ ครั้ง 
-  พ.ศ. 2554 ข้อขัดแย้ง 231 ครั้ง ข้อขัดแย้งที่ยุติ 209 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2555 ข้อขัดแย้ง 231 ครั้ง ข้อขัดแย้งที่ยุติ 215 ครั้ง 
-  พ.ศ. 2556 ข้อขัดแย้ง 181 ครั้ง ข้อขัดแย้งที่ยุติ 169 ครั้ง 
- พ.ศ. 255/ ข้อขัดแย้ง 192 ครั้ง ข้อขัดแย้งที่ยุติ 182 ครั้ง 

4.  จ านวนสหภาพแรงงาน (กิจการเอกชน) 
-  พ.ศ. 2553 จ านวน 1,264 แห่ง 
- พ.ศ. 2554 จ านวน 1,329 แห่ง 
- พ.ศ. 2555 จ านวน 1,366 แห่ง 
- พ.ศ. 2556 จ านวน 1,411 แห่ง 
-  พ.ศ. 255/ จ านวน 1,450 แห่ง 
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(5) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย (Order and Security) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
5.1  อาชญากรรมจะต้องถูกควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Crime is effectively 
controlled)  
(ประเมินว่า มีการแพร่หลายของอาชญากรรม
ประเภทต่างๆ หรือไม่ รวมถึงฆาตกรรม การ
ลักพาตัว การบุกรุก การลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ 
และกรรโชกทรัพย์ อาชญากรรมเหล่าน้ีจะต้องถูก
ควบคุม เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัย) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

5.2  จ ากัดความขัดแย้งทางสังคม (Civil conflict is 
effectively limited) 
(ประเมินว่า ประชาชนได้รับการปกป้องจาก
ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการก่อการร้าย
ในรูปแบบต่างๆ) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

5.3  ประชาชนต้องจะไม่ใช้มาตรการรุนแรงเพื่อ
จัดการแก้ปัญหาส่วนตัว (People do not 
resort to violence to redress personal 
grievances) 
(ประเมินว่า ประชาชนจะต้องไม่ใช้มาตรการที่
รุนแรงในการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน หรือในการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดจากรัฐบาล  นอกจากน้ี 
ประชาชนจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย 
ปลอดจากความรุนแรงของการรวมกลุ่มต่อต้าน
รัฐบาล) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 
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(6) การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
6.1  กฎระเบียบของรัฐบาลจะต้องถูกบังคับใช้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ (Government regulations 
are effectively enforced)  
(ประเมินว่า กฎระเบียบของรัฐบาล เช่น 
กฎระเบียบเก่ียวกับแรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การพาณิชย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
จะต้องใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

6.2  กฎระเบียบของรัฐบาลจะต้องถกูใชแ้ละบังคบัใช้
โดยปราศจากอทิธิพลที่มิชอบ (Government 
regulations are applied and enforced 
without improper influence)  
(ประเมินว่า การใช้บังคับกฎระเบียบของรัฐ ต้อง
ปราศจากจากการให้หรือรับสินบน หรือปลอด
จากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผลประโยชน์
ส่วนตัว และการบริการสาธารณะ เช่น การออก
ใบอนุญาตต่างๆ และการให้บริการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล จะต้องจัดให้มี โดยปราศจากการ
ให้สินบนหรือการจูงใจใดๆ เป็นต้น) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

6.3  จะต้องไม่มีการด าเนินกระบวนการทางบริหาร
อย่างไม่ล่าช้า โดยปราศจากเหตุผล 
(Administrative proceedings are 
conducted without unreasonable delay)  
(ซ่ึงอาจประเมินได้ว่า กระบวนการทางบริหารใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ จะต้องด าเนินการ
อย่างไม่ล่าช้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

6.4  จะต้องมีการด าเนินการบริหารตามกระบวนการ
อันสมควร (Due process is respected in 
administrative proceedings)  
(ประเมินว่า กระบวนการทางการบรหิารต่างๆ  
ทั้งจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ 
ในประเด็นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ภาษี และแรงงาน 
จะต้องด าเนินการโดยชอบด้วยกระบวนการอัน
ควรแห่งกฎหมาย) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
6.5  รัฐบาลต้องไม่เวนคืนทรัพย์สินโดยกระบวนการ

ที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่มีการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนที่เพียงพอ (The government 
does note expropriate without lawful 
process and adequate compensation)  
(ประเมินว่า หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล ละเว้น
จากการยึดทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย 
และต้องจัดให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่
เหมาะสมส าหรับการเวนคืนดังกล่าว) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

 

(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
7.1  ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้กระบวนการ

ยุติธรรมทางแพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่งต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป (People 
can access and afford civil justice) 
(ประเมินว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนัก เช่น 
จะต้องไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมศาลโดย
ปราศจากเหตุผล อีกทั้งประชาชนมีสิทธิในการ
ด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม ปราศจากข้อจ ากัดทาง
กายภาพ ทางภาษา หรือในทางอ่ืนใดๆ เป็นต้น) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่ง 
1.  ค่าขึ้นศาล 

คดีที่มีทนุทรัพย์ ได้แก่ คดีที่โจทก์เรียกร้องโดยมีค าขอปลด
เปลื้องทุกข์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ โดยจ านวนเงินหรือราคา
ทรัพย์ที่เรียกร้องน้ันถือเป็นทุนทรัพย์ 

-  ค่าขึ้นศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์โจทก์ต้องเสียอัตราร้อยละ 2 
ของจ านวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซ่ึงทุน
ทรัพย์ 10 ล้านบาท 

-  ส าหรับทุนทรัพย์พิพาทเกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินเสีย
อัตราร้อยละ 0.1 

-  ส าหรับคดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท 
เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท อยู่เขต
อ านาจศาลแขวง 

คดไีม่มีทนุทรัพย์ คือ คดีที่โจทก์มีค าขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่
อาจค านวณเป็นราคาเงินได ้โดยส าหรับค่าขึ้นศาลในคดีไม่มีทุน
ทรัพยโ์จทก์ต้องเสยีเรื่องละ 200 บาท 

-  ในกรณีเป็นคดีมีทุนทรัพย์กับไม่มีทุนทรัพย์รวมอยู่ในคดี
เดียวกันให้คิดค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละ 2 ของจ านวนทุน
ทรัพย์ที่เรียกร้องโดยเป็นเงินอย่างต่ า 200 บาท แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท 

-  ค าฟ้องขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
คิดค่าขึ้นศาลอัตราร้อยละ 1 ตามจ านวนทุนทรัพย์ที่
อนุญาโตตุลาการก าหนดไว้ในค าชี้ขาดแต่ไม่เกิน 100,000 
บาท 

-  ค าฟ้องขอให้บังคับจ านองหรือบังคับเอาทรัพย์สินจ านอง
หลุด คิดค่าขึ้นศาลตามจ านวนหน้ีที่เรียกร้องในอัตราร้อย
ละ 1 แต่ไม่เกิน 100, 000 บาท 

-  อุทธรณ์หรือฎีกาค าสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาล
เรื่องละ 200 บาท 

-  ค่าขึ้นศาลในอนาคต เก่ียวกับค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย 
เป็นต้น 100 บาท 

2.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในคดแีพ่ง 
-  ค าร้อง 20 บาท (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) 
-  ค าขอ 10 บาท (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) 
-  ใบแต่งทนาย 20 บาท (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) 
-  ค่าอ้างเอกสารเป็นพยานฉบับละ 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 

บาท (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) 
-  ค่ารับรองส าเนาเอกสาร โดยผู้อ านวยการส านักงานศาล 

ฉบับละ 50 บาท 
-  ค่าใบส าคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด ฉบับละ 50 บาท 
-  ค่าน าส่งเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล ตามอัตราแสดงของ

ศาลน้ัน 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ในการด าเนินคดแีพ่ง คู่ความอาจต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก เช่น ค่าส่งหมาย ค่าท าแผนที่พิพาท เป็น
ต้น 
-  ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท 
-  ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยาน 500-1,000 บาท 
-  ค่าตรวจเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ  
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 
กรณีที่โจทก์หรือจ าเลยเป็นคนยากจน ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสีย

ค่าธรรมเนียมศาลโจทก์หรือจ าเลยอาจยื่นค าร้องขออนุญาตยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลได้ เรียกว่าการฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา
ซ่ึงขอได้ทุกระดับชั้นศาลผู้ขอจะต้องสาบานตัวต่อศาลว่า ไม่มี
ทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล 
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ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
ถ้าศาลอนุญาตให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาทั้งหมด ผู้

น้ันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการด าเนินกระบวน 
แต่ถ้าศาลอนุญาตให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาเพียง

บางส่วนผู้น้ันจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะส่วนที่ศาลส่ัง
ยกเว้นให้ 

7.2  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ (Civil justice is free of 
discrimination)  
(ประเมินว่า ระบบกระบวนการยุติธรรมต้อง
ปราศจากการเลือกปฏิบัติทางสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของคู่ความ ปราศจากการกีดกันด้าน
สังคม เพศ ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ ความโน้ม
เอียงทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นต้น) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

7.3  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งตอ้งปลอดจาก 
การคอร์รัปชนั (Civil justice is free of 
corruption)  
(ประเมินว่า ระบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
ไม่มีการให้สินบนและ/หรือถูกครอบง าโดย
อิทธิพลที่มิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

7.4  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจาก
อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Civil justice is 
free of improper government 
influence)  
(ประเมินจากระบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
ที่ปราศจากอิทธิพลทางการเมือง และปลอดจาก
การครอบง าของรัฐบาลโดยมิชอบ) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

7.5  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องไม่ล่าช้าโดย
ปราศจากเหตุผลที่สมควร (Civil justice is 
not subject to unreasonable delay)  
(ประเมินว่า กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้
ด าเนินการในก าหนดเวลาอันสมควรหรือไม่ และ 
ดูว่ามีการตัดสินคดีภายในเวลาที่ควรจะเป็น โดย
ปราศจากความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่) 

ตัวอย่าง สถิติคดีศาลแพ่ง จากศาลยุติธรรม 
1.  พ.ศ. 2557  

-  ศาลฎีกา มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 20,549 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 10,838 คดี และมีคดีค้าง 9,/11 คดี  

-  ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มีคดีค้างเก่าและคดีรับ
ใหม่ จ านวน 8,912 คดี คดีที่เสร็จ จ านวน /,/18 คดี และ
มีคดีค้าง 1,194 คดี 

-  ศาลชั้นต้น มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน /42,955 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 623,629 คดี และมีคดีค้าง 119,326 คดี 



ภาคผนวกที่ 1 
ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ1-17 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
2. พ.ศ. 2556  

- ศาลฎีกา มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 25,950 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 10,434 คดี และมีคดีค้าง 15,516 คดี  

-  ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มีคดีค้างเก่าและคดีรับ
ใหม่ จ านวน 16,300 คดี คดีทีเ่สร็จ จ านวน 14,35/ คดี 
และมีคดีค้าง 1,943 คดี 

-  ศาลชั้นต้น มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 646,549 
คดี คดีที่เสร็จ จ านวน 545,/33 คดี และมีคดีค้าง 
100,816 คดี 

3. พ.ศ. 2555 
-  ศาลฎีกา มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 26,681 คดี 

คดีที่เสร็จ จ านวน 9,809 คดี และมีคดีค้าง 16,8/2 คดี  
-  ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มีคดีค้างเก่าและคดีรับ

ใหม่ จ านวน 21,904 คดี คดีที่เสร็จ จ านวน 1/,549 คดี 
และมีคดีค้าง 4,355 คดี 

-  ศาลชั้นต้น มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 62/,539 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 540,3/2 คดี และมีคดีค้าง 8/,16/ คดี 

7.6  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องสามารถ
บังคับตามค าพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Civil justice is effectively enforced)  
(ประเมินจากความมีประสิทธิภาพและระยะเวลา
ในการบังคับตามค าวินิจฉัยในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่ง และดูว่ามีการบังคับตามค าพิพากษาอย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม่) 

ตัวอย่าง สถิติการบังคับคดีแพ่ง จากกรมบังคับคดี 
-  พ.ศ. 2558 ค้างมา 223,199 เรื่อง เกิดใหม่ 65,134 เรื่อง  

เสร็จไป 68,285 เรื่อง และค้าง 220,048 เรื่อง 
-  พ.ศ. 255/ ค้างมา 23/,52/ เรื่อง เกิดใหม่ 136,285 เรื่อง 

เสร็จไป 150,613 เรื่อง และค้าง 223,199 เรื่อง 

7.7 มีการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก 
ที่มีประสทิธภิาพ (Alternative dispute 
resolution mechanisms are accessible 
impartial, and effective)  

 
(ประเมินว่า มีการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการ
คอร์รัปชันหรือไม่) 

ตัวอย่าง สถิติคดีที่ผ่านกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
-  พ.ศ. 2558 มีคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ย 8,880 คดี ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

/,314 คดี 
-  พ.ศ. 2556 มีคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ย 3/,381 คดี ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

21,435 คด ี
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(8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 

ประเด็นการวัด ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย 
8.1  ระบบการสอบสวนคดีอาญาต้องมีประสิทธิภาพ 

(Criminal investigation system is 
effective)  
(ประเมินว่า ผู้ก่ออาชญากรรมถูกจับกุมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และพิจารณาว่า พนักงานต ารวจ 
พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ มี
แหล่งข้อมูลที่เพียงพอ ปราศจากการคอร์รัปชัน 
และท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

8.2  การพิจารณาและด าเนินคดีอาญาต้องกระท า
ภายในเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
(Criminal adjudication system is timely 
and effective)  
(ประเมินว่า ผู้ที่ก่ออาชญากรรมได้รับการ
สอบสวนและลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประเมินว่า ผู้พิพากษาในคดีอาญาและเจ้าหน้าที่
ทางตุลาการอ่ืนๆ มีอ านาจ และสามารถท า 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดได้ภายในเวลาที่ก าหนด) 

ตัวอย่าง สถิติคดีศาลอาญา จากศาลยุติธรรม 
1. พ.ศ. 2557  

-  ศาลฎีกา มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 10,951 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 8,359 คดี และมีคดีค้าง 2,592 คดี  

-  ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มีคดีค้างเก่าและคดีรับ
ใหม่ จ านวน 20,6/0 คดี คดีที่เสร็จ จ านวน 19,09/ คดี 
และมีคดีค้าง 1,5/3 คดี 

-  ศาลชั้นต้น มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 665,/22 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 620,239 คดี และมีคดีค้าง 45,483 คดี 

2. พ.ศ. 2556  
-  ศาลฎีกา มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 1/,626 คดี 

คดีที่เสร็จ จ านวน 11,4/5 คดี และมีคดีค้าง 6,151 คดี  
-  ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มีคดีค้างเก่าและคดีรับ

ใหม่ จ านวน 48,809 คดี คดีที่เสร็จ จ านวน 39,/5/ คดี 
และมีคดีค้าง 9,052 คดี 

-  ศาลชั้นต้น มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 684,845 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 635,868 คดี และมีคดีค้าง 48,9// คดี 

3. พ.ศ. 2555 
-  ศาลฎีกา มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 25,329 คดี 

คดีที่เสร็จ จ านวน 13,050 คดี และมีคดีค้าง 12,2/9 คดี  
-  ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มีคดีค้างเก่าและคดีรับ

ใหม่ จ านวน 52,486 คดี คดีที่เสร็จ จ านวน 39,631 คดี 
และมีคดีค้าง 12,855 คดี 

-  ศาลชั้นต้น มีคดีค้างเก่าและคดีรับใหม่ จ านวน 619,684 คดี 
คดีที่เสร็จ จ านวน 5/2,516 คดี และมีคดีค้าง 4/,168 คดี 
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8.3 ระบบราชทัณฑ์ต้องมีประสิทธิภาพในการลด
พฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือ
พฤติกรรมของอาชญากร (Correctional 
system is effective in reducing criminal 
behaviour)  
(ประเมินว่า การราชทัณฑ์มีความปลอดภัย และ
ให้การเคารพต่อสิทธิของผู้ต้องขัง และสามารถ
ป้องกันไม่ให้มีการกระท าความผิดซ้ าได้หรือไม่) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

8.4 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องเป็นธรรม 
(Criminal system is impartial)  
(ประเมินว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้พิพากษา
ด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติในเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม เพศ 
ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศหรือ
ความพึงพอใจทางเพศ  และอัตลักษณ์ทางเพศ) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

8.5 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปราศจาก
การคอร์รัปชัน (Criminal system is free of 
corruption)  
(ประเมินว่า พนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ และ
ผู้พิพากษา ปลอดจากการรับสินบน และไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลที่มิชอบขององค์กรอาชญากรรมใดๆ) 

เน้ือหาคล้ายคลึงกับปัจจัยที่ 2 การปลอดจากคอร์รัปชัน 

8.6  ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้อง
ปราศจากอิทธิพลของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสม 
(Criminal system is free of improper 
government influence)  
(ประเมินว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็น
อิสระจากรัฐบาล ปลอดจากอิทธิทางการเมือง
หรือไม่) 

ไม่ปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติที่เห็นชัดเจน 

8.7  กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและการประกัน
สิทธิผู้ต้องหา (Due process of law and 
rights of the accused)  
(ประเมินว่า สิทธิพื้นฐานของผู้ต้องสงสัยใน
คดีอาญา ได้รับการเคารพ รวมถึงมีการสันนิษฐาน
ว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธ์ิ และมีเสรีภาพ
ปลอดจากการถูกจับกุมโดยอ าเภอใจ และปลอด
จากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ก่อนการพิจารณา

ตัวอย่าง สถิติการประกันตัวในข้อหามาตรา 112 ในยุครัฐบาล 
คสช. (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559) 
-  มีการตั้งข้อหา 62 คน ได้ประกันตัว 12 คน 
-  หลักทรัพย์ประกันตัวสูงสุด 500,000 บาท ต่ าสุด 100,000 บาท 
-  หลักทรัพย์สูงสุดที่ยื่นแล้ว แต่ศาลไม่ให้ประกันตัว คือ 

2,500,000 บาท 
-  คดีที่ขอประกันตัวแต่ศาลปฏิเสธ มากครั้งที่สุด คือ 5 ครั้ง 
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คดีในชั้นศาล และประเมินว่า ผู้ต้องสงสัยใน
คดีอาญามีสิทธิเข้าถึงและสามารถใช้พยานหลักฐาน
ต่างๆ เพื่อต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่หรือไม่ และบุคคล
ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และได้รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ดีเพียงพอเพียงใด  
ทั้งน้ี ผู้ต้องขังจะต้องได้รับการรับประกันสิทธิ
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน) 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ผลการด าเนินงาน 

1. สรุปผลการสัมภาษณ์นกัวิชาการ นักวิจัย และนกัปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 
จากสถาบันทางวิชาการและหน่วยราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

หลักนิติรัฐ คือ ข้อตกลงของรัฐบาลที่ชัดเจน เป็นหลักการไม่ใช่ดุลพินิจ ถ้าพิจารณาถึงหลักนิติรัฐ 
ในความสัมพันธ์ในแนวราบ (ประชาชนต่อประชาชน) มีความเข้าใจร่วมกันแล้วว่าหลักนิติรัฐคืออะไร  
มีขอบเขตอย่างไรบ้าง ในขณะที่ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (รัฐต่อประชาชน) นั้น หลักนิติรัฐเป็นหลักที่ก าหนดว่า  
รัฐสามารถท าอะไรได้บ้าง และมีขอบจ ากัดอ านาจอย่างไร เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนด าเนินการชีวิตให้เป็นไปด้วย
หลักนิติรัฐ หากไม่ใช้อ านาจทางกฎหมายในการขับเคลื่อนประเทศ แต่ใช้อ านาจเงิน เช่น การจ่ายสินบน  
เป็นต้น หลักนิติรัฐจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปด้วยความคลุมเครือ น ามาซึ่ งความไม่แน่ชัด 
เป็นไปตามอ าเภอใจ 

หลักนิติรัฐโดยนัยนั้น มีอยู่ 2 ช้ัน ประการแรก ความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ ทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย ไม่เกิดความยุติธรรมต่อกลุ่มใดเป็นพิเศษ การกระท าที่ท าแล้วไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ผิด ไม่ใช่
มาผิดภายหลังจากที่กระท าไปแล้ว  ดังนั้น หลักนิติรัฐในช้ันน้ีไม่ใช่หลักนิติรัฐทางกว้างแต่เพียงอย่างเดียว และ
ประการที่สอง ความหมายอย่างลึก กล่าวคือ กฎหมายรับรองเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิแสดงความเห็น และ 
ทุกคนมีสิทธิเลือกผู้น า 

 ท่านคิดว่า ดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้วัด มีความ
เหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 ตัวชี้วัดน้ี
ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามีปัจจัยใด
ท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ส่วนที่วัดได้ คือ ตัวบทกฎหมาย ส่วนที่วัดไม่ได้ คือ การบังคับใช้ เพราะวัดได้ยาก  ดังนั้น ส่วนที่วัดได้
ให้เป็นไปตามนั้น ส่วนที่ วัดไม่ได้ให้ใช้การสันนิษฐานผสมกับการเป็นตัวแทน (proxy) เพื่อเป็นตัวช้ีวัด  
แต่อย่างไรก็ดี ในสังคมลักษณะนี้ถ้าวัดโดยตัวแทนอาจจะมีอะไรตามมา และทั้ง 8 ตัวช้ีวัดมีการวัดทั้งเรื่อง
ผลกระทบ ต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานพอสมควร และต้องรู้ว่ามีกระบวนการในลักษณะนี ้



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

ปัญหาเริ่มตั้งแต่ตัวบทกฎหมายซึ่งผู้มีอ านาจในการตีความใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนกลายเป็นกฎตาม
อ าเภอใจ ไม่ใช่ตามหลักนิติรัฐ เช่น ผู้พิพากษาในช้ันศาลเป็นคนเหมือนกัน อาจมีดุลพินิจหลายครั้งที่ไม่
สอดคล้องกับความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็นในสังคม เรียกอย่างหนึ่งว่า ดุลพินิจตามอ าเภอใจ เป็นต้น  
ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจเกิดข้ึนได้ในสังคมไทย 

 ท่านคิดว่า การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็ ง 
ในหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

การจัดอันดับมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดี  คือ ท าให้เราสามารถปรับตัวได้ว่าควรต้องท าอย่างไร  
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนภายในประเทศ นักลงทุนต่างชาติย่อมไม่ต้องการจะลงทุนในประเทศที่ไม่มี 
ความแน่นอนในนิติฐานะ การแก้ไขปัญหาโดยการริเริ่มการลงทุนภายในประเทศนั้น นักลงทุนภายในประเทศ
สามารถลงทุนได้ส่วนหนึ่ง แต่ย่อมไม่เพียงพอ หากประเทศไทยจะต้องการสร้างช่ือเสียงในระดับระหว่าง
ประเทศ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ควรสนใจตัวช้ีวัดเป็นหลัก แต่ควรสนว่าตัวช้ีวัดจะน าไปสู่อะไรได้บ้าง 
ในสังคม เช่น การออกระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการยาของสาธารณสุข มีข้อหนึ่งบอกว่า ให้ด าเนินการ 
โดยใช้เกณฑ์จริยธรรมซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนออกระเบียบโดยการแบ่งเป็นส่วนๆ ส าหรับ 
การจัดซื้อยา มีการพูดถึงการรับประโยชน์โดยวิชาชีพต่างๆ ซึ่งต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาชีพเภสัชกรหรือผู้บริหาร การก าหนดกฎระเบียบในลักษณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ท า เป็นต้น 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ปัญหาของประเทศไทย คือ ความไม่เข้าใจและการปฏิบัติอย่างผิวเผิน ความพยายามที่จะปรับปรุงท า
ดัชนีช้ีวัดของประเทศไทยโดยให้อยู่บนฐานของ WJP นั้น ประเทศไทยยังน่าจะไม่สามารถท าได้ เนื่องจาก 
มีการจัดท าดัชนีในระดับที่เป็นระหว่างประเทศแล้ว และประเทศไทยสามารถยึดดัชนีดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง 

ประเด็นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
โดยเป็นข้ันตอนที่ต่อเนื่องจากเป้าหมายเดิม หากค าถามอยู่ที่ว่า ประเทศไทยประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น 
ต้องอยู่ที่ว่า เป็นค าถามที่ถามไปยังองค์กรใด เช่น ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-3 

ภายใต้กระทรวงสาธารณะสุข ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเก็บข้อมูลเรื่องการเกิดการตายเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส 
และภารกิจไม่คุ้มค่า เป็นต้น  ดังนั้น หากน าข้อมูลที่เก็บเรื่องการเกิดการตายมาใช้นั้นจะไม่สอดคล้องต่อความ
เป็นจริงในทางระหว่างประเทศ 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ปรากฏในประเด็นการต่อสู้สิทธิเด็กของประเทศไทย ในการแถลงต่อกองทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีค าถามต่อประเทศไทยว่า 
ข้อมูลตามรายงานของ UNICEF เดิม ช้ีให้เห็นว่า ในประเทศไทยเด็กได้บริโภคน้ านมแม่เพียงร้อยละ 5  
ซึ่งประเทศไทยต้องช้ีให้เห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ เมื่อทีมวิจัยค้นคว้าแล้ว จึงพบว่าสาเหตุที่เด็ก
บริโภคน้ านมแม่น้อย เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลเพียง 6 จังหวัดเท่านั้น  นอกจากนั้น ยังพบสถิติที่น่าสนใจ
จากโครงการสายใยรักที่มีรายงานว่า ร้อยละ 99 ของประเทศไทย เด็กถูกเลี้ยงโดยน้ านมแม่ ซึ่งเมื่อพิจารณา
รายละเอียดลงไปปรากฏว่า เป็นการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล และหลายโรงพยาบาลมีอัตราการเลี้ยงน้ านม
แม่สูงถึงร้อยละ 120 ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงมีประเด็นที่ต้องท าให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรคือข้อมูลที่แท้จริง   
ซึ่งประเทศไทยจะสามารถยึดถือได้ในฐานะข้อมูลประกอบที่น่าเช่ือถือในทางระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่ควรต้องเพิ่มแล้ว เพราะปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยอย่างน้อยที่สุด ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียนกฎหมาย 
ในระดับปริญญาตรีที่ต้องศึกษาอยู่แล้ว รวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณา
จากปัจจัยที่ 8 ปัจจัยของ WJP แล้วจะเห็นได้ว่า เป็นหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อประเมินประเทศไทย 
และจะเป็นผลดีต่อประเทศไทย ในการกระตุ้นให้ประเทศไทยตระหนักถึงจุดบกพร่องของประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นข้อดีต่อนักลงทุนต่างประเทศในการพิจารณาสถิติที่เป็นมาตรฐานสากล 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆกัน ในการค านวณคะแนนระดับ 
ประเทศ ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

การค านวณคะแนนในแต่ละส่วนนั้นเป็นการก าหนดตัวเลขโดยดุลพินิจของผู้ออกแบบตัวช้ีวัด เช่น 
งานของกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งเขตบริการออกเป็นเขตๆ ในเขต 8 ดูแลเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค 
แต่ปรากฏผลว่าไม่มีเขตไหนมีสถิติคะแนนที่ดีกว่า เนื่องจากเขตนี้พบคนตายต่ ามากหรือโรคที่ไม่ติดต่อต่างๆ 
โรคเกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง มีสถิติข้อมูลว่า คนไม่เป็นอัมพาตถึง 2 ใน 3 กรณี ซึ่งโดยหลักแล้ว 
น่าจะเป็นเขตที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด เนื่องจากมีสถิติการเก็บข้อมูลที่ดี แต่อย่างไรก็ดี 
เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ มีการให้ค่าเฉลี่ย 2,300 บาทต่อ 1 ผู้ป่วย ส่วนเขตที่ปรากฏโรคไข้เลือดออกได้ถึง 
2,600 บาทต่อหน่วย ซึ่งน่าจะไม่เหมาะสม เนื่องจากเขตที่พบอัตราผู้ป่วยน้อย เนื่องจากมีการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนอย่างดี เป็นต้น  ดังนั้น วิธีการในการถ่วงน้ าหนักให้คะแนน จึงต้องประเมินด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กว่าน้ี ซึ่งต้องพิจารณาตามบริบทเป็นรายกรณีไป 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดย
น้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การให้น้ าหนักของค าตอบจากประชาชนและผู้เช่ียวชาญ ต้องพิจารณาว่า ค าถามที่สอบถามเป็น
ค าถามทั่วไปหรือค าถามที่ต้องการการท าความเข้าใจในการตอบค าถาม เช่น ค าถามที่ค่อนข้างมีความเป็น
วิชาการ ค าถามที่อาจท าให้สามารถตีความได้หลายนัยยะ เป็นต้น เนื่องจากผู้ที่ตอบค าถามอาจมีประสบการณ์
ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การตอบค าถามจึงต้องพิจารณาด้วยว่า ที่ผู้ตอบค าถามพิจารณาค าถามโดยใช้ระบบ
ความคิดเช่นน้ีๆ แสดงว่า เขามีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องนิติรัฐอย่างไร การเก็บข้อมูลของ WJP ที่เน้น
การเก็บข้อมูลข่าวสารในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจเห็นว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ที่สุด และหลากหลายที่สุด อีกทั้งประเด็นเรื่องนิติรัฐเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่ต้องการความ
เช่ียวชาญไม่ใช่เรื่องทั่วไป  ดังนั้น ต้องพิจารณาว่าผู้ประเมินต้องการอะไร จึงจะน าไปสู่ค าถามที่ว่าจะเลือก  
กลุ่มตัวอย่างอย่างไร เพราะหลักนิติรัฐเป็นประเด็นเฉพาะที่สามารถวิจารณ์ได้บางเรื่อง และอาจวิจารณ์ไม่ได้ 
ในบางเรื่อง ดังค ากล่าวของ Lincoln ที่ว่า “Better to remain silent and be thought a fool than to 
speak out and remove all doubt.” 

 ท่านคิดว่าควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท า
โดยหน่วยงานในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ มีข้อแนะน าว่าควรตรวจสอบกับหน่วยงานใดบ้าง 

ค าถามที่ส าคัญที่สุดคือท าไปเพื่ออะไร อยากสอบถามว่าเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของเราคืออะไร  
ต้องพิจารณาที่เป้าหมายสุดท้ายเป็นหลัก เช่น หลักนิติรัฐเป็นไปเพื่อสร้างมาตรฐานสากล เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการลงทุนของต่างประเทศว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในประเทศใด เป็นต้น  ดังนั้น ถ้าเรายังไม่
สามารถตอบค าถามในส่วนน้ีได้ จึงยังไม่ควรที่จะจัดท าดัชนีของประเทศไทย 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

หากพิจารณาอย่างผิวเผนิ เห็นว่าไม่ควรเก็บข้อมูลเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี เราควรน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่า ท าไม WJP จึงด าเนินการเช่นนี้ แล้วจึงมาพิจารณาว่าประเทศไทยควรจัดเก็บ
ข้อมูลในลักษณะใด 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิตริัฐของประเทศ
ไทย 

ประเด็นที่ส าคัญที่สุด คือ การพิจารณาว่าการจัดเก็บข้อมูลมีไปเพื่ออะไร จึงค่อยมาพิจารณาว่า 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดท าดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรมควรจะเป็นหน่วยงานใด แต่โดยทั่วไปหน่วยงานดังกล่าว
ต้องเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-5 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

หลักนิติรัฐเป็นหลักการพื้นฐานซึ่งค านึงถึงการด าเนินการของรัฐที่ปกครองประชาชน โดยมีกฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการควบคุมอ านาจของรัฐ มนุษย์ทุกคนในรัฐย่อมอยู่ภายใต้กฏกติกาเดียวกัน โดยการใช้
กฎหมายที่ต้องใช้บังคับอย่างเสมอกันในลักษณะของ Rule of Law ไม่ใช่ Rule by Law 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

ปัญหาที่ส าคัญในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดของหลักนิติธรรม/นิติรัฐภายในประเทศไทย
นั้นมีทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง กระบวนการในการร่างกฎหมายข้ึนมาใช้บังคับ ซึ่งในปัจจุบัน 
มีการยกเลิกกระบวนการบางส่วนไป กล่าวคือ ขาดการก ากับดูแลภายหลังจากที่ร่างกฎหมายผ่านรัฐสภา
ออกมาใช้บังคับ และยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับล่าง กระบวนการที่ดีของประเทศไทยอยู่
ในช่วงเปลี่ยนผ่านในรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ผ่านการระดมความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียแทบทุกภาคส่วนภายในประเทศ ซึ่งแม้แต่ในดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP ไม่ได้มีการ
กล่าวถึงในส่วนน้ีด้วย 

ประการที่สอง กลไกในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประเทศไทยต้องการกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมิติต่างๆ ของสังคมแต่ละสังคมด้วย เนื่องจากสังคมแต่ละสังคมย่อมให้
ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน บางสังคมสิ่งที่ก ากับความเป็นไปหรือกติกาภายในสังคมไม่ใช่กฎหมาย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นความสัมพันธ์ภายในสังคม เช่น การตั้งแผงลอยร้านค้าหรือวินมอเตอร์ไซค์ 
ริมถนนซึ่งไม่ได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น  ดังนั้น กฎกติกาใดๆ ภายใน
สังคมต้องเกิดข้ึนจากการปรับความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมให้ใกล้เคียงกับตัวบทกฎหมายเท่าที่จะท าได้ หรือ
ถ้ามองในมุมมองกลับกัน มีความเป็นไปได้ว่ากฎหมายที่ตราออกมาในสังคมไม่ได้ค านึงถึงสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  
ในสังคม ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างกันและท าให้กฎหมายมีความลักลั่น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเห็นว่ากฎหมายจะต้อง
สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมให้ได้มากที่สุด 

ประการที่สาม ช่องโหว่ของกฎหมาย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิกฤตมากในสังคมไทย จะสังเกตได้ว่าประเทศไทย
มีทั้งกฎหมายแพ่ง อาญา และบทบัญญัติต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยน้ันมีช่อง
โหว่พอสมควร ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่เป็นปัญหาผูกติดกับเรื่องการเมืองภายในประเทศด้วย สิ่งที่สามารถสังเกตได้
ง่ายที่สุด คือ การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งมีเกือบถึง 20 ฉบับแล้วในประเทศไทย การที่รัฐธรรมนูญฯ ถูกฉีก
บ่อยๆ ย่อมหมายถึง สิ่งที่คอยก ากับความสัมพันธ์ทางอ านาจในสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องของหลักนิติรัฐ แต่หมายถึง 
การใช้อ านาจเป็นตัวตั้ง ล่าสุดในประเทศไทยมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ช่ัวคราว
อีกครั้ง รวมถึงการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีการยกเว้นการใช้กฎหมาย 
ในสถานการณ์ปกติ น ามาซึ่งปัญหาในแง่ของความเสถียรภาพของประเทศไทย และส่งผลไปยังความไม่แน่นอน
ของหลักนิติรัฐ ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปี 

กว่าที่สังคมไทยจะขยับไปถึงความเป็นนิติรัฐที่แท้จริง ซึ่งไม่นับในส่วนของความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย
ที่เป็นผลมาจากการออกกฎหมายแบบพร่ าเพรื่อและแบบไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริง ก่อให้เกิดความ
ละเมิดแบบซ้ าแล้วซ้ าเล่าและไม่มีใครสามารถที่จะเอาผิดหรือเอาผิดไม่ได้ ประชาชนจึงรู้สึกว่ากฎหมาย 
ไม่ศักดิ์สิทธ์ิหรือรู้สึกว่าไม่อยากเคารพกฎหมาย เพราะบางทีรู้สึกว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในหลายข้อ 
และไม่ยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกฎหมายน้ันๆ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ในสายตาของนานาชาติการที่ประเทศไทยมีล าดับนิติรัฐที่ต่ าเช่นน้ี ย่อมส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของ
ประเทศไทย เพราะการที่มีหลักประกันในทางกฎหมายและหลักนิติรัฐ หมายความว่า มีแหล่งอ้างอิงที่จะ
เช่ือถือได้ แต่การที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆ ที่เช่ือถือได้ หมายความว่า ไม่มีหลักประกันความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิต เช่น บุคคลใดๆ เดินทางเข้ามาในประเทศนี้ อาจจะโดนท าร้ายร่างกายเมื่อไรก็ได้ หรือจะถูกอุ้มไปตอน
ไหนก็ได้ เป็นต้น  ดังนั้น หากยังมีลักษณะเช่นนี้ กล่าวคือ กฎหมายไม่ส าคัญอยู่ที่ว่าใครมีอ านาจและสามารถ
จะยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายได้อยู่ร่ าไป ความเช่ือมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยจะลดลงตาม  
นอกจากนั้น บุคคลที่จะคบหาสมาคมกับประเทศไทยจะลดลงไปด้วย ซึ่งจะเห็นอยู่ถึงผลพวงที่จะตามมา เช่น 
เรื่องของสหภาพยุโรปท าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ไม่เสถียรภาพ ไม่มีกติกาที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน
และศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น เพราะเหตุน้ีจึงคิดว่าการถูกจัดอันดับเช่นนี้ น่าจะสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญอยู่ 

เมื่อล าดับออกมาเช่นนี้ ประเทศไทยควรจะต้องด าเนินการปรับปรุง คือ ต้องกลับไปสู่สภาวะสังคม 
ที่เป็นนิติรัฐที่แท้จริง เพราะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็น ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่า  
ไม่ปลอดภัย หากมีปัญหาใดๆ ข้ึนมาจะต้องไปฟ้องร้องกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าต ารวจ
จะด าเนินการได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องคืนนิติรัฐให้กับประเทศนี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งจะคืนได้นั้น
ต้องมีการจัดระเบียบองค์กรทางการเมืองของประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติ น าไปสู่การสร้างรัฐธรรมนูญฯ  
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่างแท้จริง ต้องเป็นฉันทามติ หากจะถามว่าควรท าอย่างไรนั้น จะต้อง
ระดมให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการรวมอ านาจในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสภาวการณ์ที่เป็นอยู่
ในตอนน้ีนั้นไม่สามารถท าได้ และยังไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถท าได้เมื่อใด 

 
 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-7 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ประเด็นเรื่องการมีสว่นร่วมของสาธารณะเป็นประเด็นที่ควรเพิม่เติมมา หากประเทศไทยจะใช้ค านวณ
เพื่อประกอบการจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาในแง่ของกฎหมายได้ด้วย 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

ถ้าพูดถึงการน าตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ อาจจะจ าเป็นจะต้องเท่ากัน เพราะมิเช่นน้ัน
แล้ว ถ้าให้แต่ละประเทศไปท าให้น้ าหนักไม่เท่ากัน ในการที่จะแปลค่าหรือจัดอันดับหรือรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน  
จะเป็นปัญหา แต่ถ้าหากว่าต้องการรู้ความจ าเพาะของแต่ละประเทศก็อาจจะต้องค านึงถึงว่าแต่ละตัวอาจจะไม่
เท่ากันก็ได้ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าจะเอาไปท าอะไร ถ้าจะใช้ดัชนีนี้เป็นแกนกลางในการเทียบเคียง
ประเทศทั้งหลายทั่วโลกควรจะเท่ากัน แต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะทราบความจ าเพาะเจาะจง ต้องพิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป แต่ละตัวช้ีวัดจึงอาจจะไม่เท่ากันหรืออาจจะต้องเพิ่มบางส่วนเข้าไปด้วย 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดย
น้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ถ้าค าถามนั้นไม่ได้มีความจ าเพาะ คือ ไม่ได้เรียกร้องความเห็นจ าเพาะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้อง
เสมอกัน เว้นแต่ว่าเป็นค าถามที่รู้สึกว่ามีคนบางกลุ่มที่ตอบได้ลึกกว่าอาจจะต้องจ าแนก แต่ข้ึนอยู่กับว่าโจทย์ 
ที่ถามเรียกร้องความลึกและความจ าเพาะสักแค่ไหน 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ถ้าคิดในแง่หลักการอยู่ร่วมกัน คิดว่าต้องประกอบด้วยทุกฝ่ายและน้ าหนักเท่ากัน เพราะไม่เช่นน้ันแลว้
จะได้นิติธรรม/นิติรัฐในภาษานักกฎหมาย แล้วจะเป็นปัญหาต่อในการน าไปปรับใช้ในระดับสังคมโดยรวม
เพราะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ไม่ได้แน่นอน เพราะไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศได้ 

 ท่านคิดว่า หน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของ
ประเทศไทย 

ถ้าพูดในเชิงเทคนิคนั้นต้องเปน็หน่วยงานที่มคีวามพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรหรือบุคลากร หากพิจารณา
ในภาพกว้างอาจเปน็หน่วยงานรฐั เช่น ส านักงานสถิติแหง่ชาติหรอืสถาบันการศึกษาที่ท างานทางด้านน้ี เป็นต้น 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-8 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

แต่ถ้าเป็นประเด็นที่มคีวามอ่อนไหวหรอืจะก่อใหเ้กิดอนัตราย ความเสี่ยง หรือการเอนเอียงไปข้างใด อาจจ าเป็น 
ต้องเป็นองค์กรที่มีความน่าเช่ือถือและเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับค าถามนั้นๆ แต่เท่าที่ฟังดูค าถาม
ที่ใช้สอบถามเป็นค าถามกลางๆ คิดว่าน่าจไม่มีปัญหาหากจะใช้หน่วยงานจากภาครัฐ ซึ่งหมายความรวมไปถึง
สถาบันวิชาการที่ศึกษาด้วย 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

หลักนิติธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายและกฎหมายต้องตั้งอยู่บน
ความชอบธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและของมหาชนชาวสยาม” แนวคิดน้ีน าไปสู่หลักการที่ส าคัญ
ที่สุดของหลักนิติธรรม คือ การใช้อ านาจรัฐจะมีความชอบธรรมต่อเมือ่สอดคล้องกับกฎหมายที่ตราข้ึนโดยชอบ 
ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อปอ้งกนัการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เปน็ธรรม เพื่อใหเ้กิดความเปน็ธรรมทั้งต่อปัจเจกชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ หลักนิติธรรมเป็นหลักประกันผลประโยชน์ของปัจเจกชนและมหาชน การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนก ากับอ านาจของภาครัฐในทุกภาคส่วนให้เป็นไปโดยธรรม ตามครรลอง
วิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หลักนิติธรรมจะน าพาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน มีคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศ 

 ท่านคิดว่า ดัชนีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัด อันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่า 
มีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ยังไม่ครอบคลุม ทั้ง 8 ข้อ เนื่องจากปัจจัยบางประการไม่เหมาะสมกับลักษณะวัฒนธรรมและสังคม
ของแต่ละประเทศ  แต่อย่างไรก็ดี การที่จะให้มีรายละเอียดแตกต่างออกไปส าหรับประเทศทุกประเทศคงจะ
เป็นไปได้ยาก ในภาพรวมปัจจัย 8 ข้อของ WJP นับว่ามีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ เรื่องของการมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง หมายความครอบคลุมเพียงใด  นอกจากนั้น รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ 
ของปัจจัยแต่ละประการ โดยเฉพาะในปัจจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายน้ันท าได้ยาก เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน
ย่อมมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป บางหน่วยงานไม่ท าตามระเบียบบางประการเพราะค านึงถึงหลักการ 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมาย 

 
 
 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-9 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

ประชาชนที่อยู่ในอ านาจรัฐหลายๆ คนไม่เข้าใจหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ซึ่งในความเป็นจริงควรจะอยู่ 
ในธรรมชาติของเรื่อง แต่หลายๆ คนไม่เข้าใจหลักการดังกล่าว บางครั้งการท าถูกต้องตามตัวอักษรในกฎหมาย 
แต่ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมเป็นเรื่องที่สามารถพอได้เป็นการทั่วไป เช่น กรณีที่มีการออกกฎหมายใน
เวลา 3 นาฬิกา ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ท า โดยหลักประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจสามารถท าได้  
แต่การกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการอ านวยความยุติธรรม และขัดต่อหลักการเคารพต่อเสียงข้างน้อย  
ซึ่งเป็นหลักการที่ขัดต่อหลักนิติธรรม แม้จะไม่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

 ท่านคิดว่า การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ต้องพิจารณาว่าตัวช้ีวัดที่ท าให้ประเทศไทยล าดับตกลง คือ ปัจจัยข้อใด ซึ่งพิจารณาจากเบื้องต้นน่าจะ
เป็นเรื่องการปลอดจากการคอร์รัปชัน แต่ต้องระวังรายงานของ WJP เนื่องจากเป็นรายงานที่น าข้อมูลของ 
ปีก่อนหน้ามาพิจารณา ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ประเด็นเรื่องความกังวลใจต่อสังคมโลกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับรอง แต่หากมอง  
ในมุมมองความเป็นนิติรัฐนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะจะส่งผลให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับ  
การปฏิบัติที่ดีหรือไม่ดี จะได้รับความเท่าเทียมหรอืไม่เทา่เทียมกัน  นอกจากนั้น ยังเป็นผลในทางอ้อมต่อสังคม
ภายนอกด้วยว่า ต่างชาติจะมองประเทศไทยในมุมมองใด อย่างน้อยที่สุดการจัดท าโครงการเพื่อพิจารณาเรื่อง
ดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จะท าให้ประเทศไทยตื่นตัวข้ึนมาจากที่เมื่อกอ่นไม่มีใครพดูถึงความเปน็นิติธรรม/
นิติรัฐเท่าที่ควร 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการกระตุ้น
จิตส านึกของประเทศไทยให้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระตุ้น  
ในประชาชนทั่วไป แต่รวมไปถึงผู้มีอ านาจและนักการเมืองด้วย และอาจจะน าไปสู่การไม่คอ ร์รัปชัน 
ในสังคมไทยที่สุด 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-10 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้มาจากที่ไหนบ้าง สิ่งที่จะสะท้อน
หลักนิติธรรมได้อย่างชัดเจน คือ ต้องไปสอบถามจากชุมชนที่อาจจะเป็นตัวแทนของชาวบ้าน เช่น ก่อนที่จะ
สร้างโรงไฟฟ้าต้องไปสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนั้น เป็นต้น 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด โดยในประเทศ
ไทยมีการเลือกสามเมืองคือ กรุงเทพฯ ปากเกร็ด และนนทบุรี ท่านเห็นว่าคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ตัวแทนของคนท้ังประเทศได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เพราะกรุงเทพฯ มีโอกาสที่จะได้รับการทรีทเม้นอย่างดีจากภาครัฐมากกว่าประชาชนในจังหวัด
ที่อยู่ห่างไกล เพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างนี้มันไม่สะท้อน 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

การค านวณให้น้ าหนักปัจจัยของทุกปัจจัยให้เท่ากันนั้นไม่น่าจะถูกต้อง เช่น ความยุติธรรมทางแพ่ง
หรือความยุติธรรมทางอาญา การเก็บตัวอย่าง ถ้าสุ่มเก็บตัวอย่างจากศาลที่มีชาวบ้านมารอติดต่อ ผู้เก็บข้อมูล
จะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้าน เป็นต้นว่าชาวบ้านไม่รู้กฎหมายท าให้เขาไม่ได้รับความยุติธรรม เป็นต้น 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

การช่ังน้ าหนักข้อมูลในความเป็นจริงควรต้องช่ังน้ าหนัก แต่จะช่ังน้ าหนักแบบธรรมดาไม่ได้ต้องมี
ระดับระหว่างนักวิชาการและประชาชน เพราะนักวิชาการได้รับการปฏิบัตจิากสังคมที่แตกต่างไปจากชาวบ้าน
ทั่วไป  ดังนั้น จะช่ังน้ าหนักกันแบบธรรมดาไม่ได้ 

 ในประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดอะไรท่ีสามารถจะเทียบได้กับดัชนีชี้วัดของ WJP ในเรื่องหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐ 

น่าจะยังไม่มี แต่เท่าที่ค้นคว้ามาพบดัชนีเรื่องการคอร์รัปชันที่ท าโดย Anti-corruption Thailand  
ปัจจัยที่ใช้ช้ีวัดมีความคล้ายคลึงกับปัจจัยของ WJP แต่ว่าค่อนข้างห่างไกลกันพอสมควร เนื่องจากองค์กรนี้เป็น
องค์กรตั้งใหม่ อาจจะมองได้แค่เรื่องใหญ่ๆ ที่เป็นข่าวจากสื่อ แต่เรื่องเล็กๆ อีกจ านวนมาก องค์กรนี้น่าจะยังไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-11 

 การเลือกจังหวัดในประเทศไทยหรือการเลือกกลุ่มคน ท่านคิดว่าควรจะกระจายอย่างไร 

ควรมีจังหวัดครบทั้ง 4 ภาค และต้องดูลักษณะพื้นเพอุปนิสัยด้วย เช่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ภาคใต้ 
จะมีความตื่นตัวสูง คือ ต้องกระจายน้ าหนักด้วย หากไปถามบุคคลด้อยโอกาส อาจจะขอแค่ให้มีพอใช้ 
ก็เพียงพอแล้ว เป็นต้น 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรมของประเทศไทย 

หน่วยงานที่จะจัดท าดัชนีควรเป็นหน่วยงานกลาง โดยอาจจะร่วมกันระหว่างทีดีอาร์ไอส่วนหนึ่ง 
ภาครัฐส่วนหนึ่ง ประชาชนส่วนหนึ่ง แล้วรวมกัน แต่ต้องก าหนดให้เหมาะสมว่ากฎเกณฑ์กติกาการช้ีวัดเป็น
อย่างไร มิฉะนั้นคงไม่สมบูรณ์แน่นอน แต่สามารถเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นกระจกสะท้อนได้ อีกส่วนหนึ่ง คือ 
ความยุติธรรมทางเลือก เช่น  ในเรื่องการไกล่ เกลี่ยในทางอาญา ซึ่ ง โดยส่วนตัวค่อนข้างส่งเสริมให้ 
มีความยุติธรรมทางเลือก แต่ควรที่จะก าหนดขอบเขตให้แน่ชัดว่าจะท าได้เพียงใด ในทางแพ่งเป็นการตกลง
ของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่น่าจะต้องใช้ยุติธรรมทางเลือก แต่ในทางอาญาก็ต้องมีขอบเขตว่า ถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดิน 
ซึ่งร้ายแรง ไม่ควรที่จะต้องมีการไกล่เกลี่ยจะไกล่เกลี่ยเฉพาะเรื่องลหุโทษหรือเรื่องที่ยอมความกันได้ เป็นต้น 

 ตอนท่ีเริ่มท าเรื่องดัชนีชี้ วัดทางหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP ท าไมถึงเลือก WJP เป็น
ตัวอย่างท่ีส าคัญ 

โดยหลักแล้ว มีประสบการณ์การท างานที่ศาลรัฐธรรมนูญฯ แต่ที่เลือกข้อมูลของ WJP มาใช้เนื่องจาก
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ซึ่งในปัจจุบันแม้แต่กระทรวงยุติธรรมเองก็ได้น าสถิติซึ่งเก็บโดย WJP มาใช้ด้วย 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเริ่มต้น แต่หากประเทศไทยจะน าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP มาบังคับใช้
แล้วนั้น ต้องพิจารณาและปรับให้มีความเหมาะสมกับสังคมไทยด้วย 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

การหาค าจ ากัดความของนิติธรรม/นิติรัฐนั้นท าได้ค่อนข้างล าบาก แต่หากพิจารณาภาพรวม 3 เรื่อง 
ที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญนั้น ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง การบังคับใช้กฎหมายต้องใช้อย่างเสมอภาคและ
ทัดเทียม ประการที่สอง กระบวนการยุติธรรมต้องสุจริต ไม่ล่าช้า และประชาชนเข้าถึงได้ และประการที่สาม 
กระบวนการยุติธรรมต้องปราศจากการคอร์รัปชัน ไม่ว่าระดับใดก็ตาม 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัด อันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่า 
มีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ดัชนีความเป็นนิติรัฐนั้นเหมาะสมกับการเป็นเครื่องช้ีวัดความมีอยู่ของหลักนิติธรรม ซึ่งมีการกล่าวถึง
รายละเอียดต่างๆ ที่โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นไปด้วยความเสมอ
ภาคและทัดเทียม สุจริต ไม่ล่าช้า และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงปราศจาการคอร์รัปชันด้วย 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทย ท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

ภาพของประเทศไทยที่หยั่งลึกในเรื่องสภาพสังคมที่ยังนับถือคนที่มีต าแหน่งหรือมีชาติตระกูลสูงกว่า 
หรือมีฐานะร่ ารวยมากกว่า มีความอาวุโสกว่า เป็นปัญหาประการส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถเกิดหลักนิติธรรมใน
สังคมไทยได้ เพราะถ้าเป็นหลักนิติรัฐจะไม่ต้องดูถึงปัจจัยเหล่านี้ และการใช้อ านาจนิยมของรัฐบาล ไม่ว่า 
จะเป็นจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลทหาร ซึ่งถือเป็นรากฐานของสังคมไทยมานานแล้ว โดยไม่ได้พูดถึงกฎหมาย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่สะท้อนของสังคม ท าให้ความเป็นนิติธรรมและนิติรัฐยากที่จะ
เกิดข้ึนได้ 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

ในประเทศไทยมีหน่วยงานน้อยมากที่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ประชาชนไม่รู้ว่าหลักนิติธรรมคืออะไร 
และเหตุผลที่อันดับต่ าลง หากพิจารณาตามปัจจัยทั้ง 8 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยที่ 1 การจ ากัด
อ านาจของรัฐบาล ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นไปได้ยาก ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถประเมินปัจจัยดังกล่าว
ผ่านได้ ท าให้ล าดับของประเทศไทยต่ าลง 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีความเป็นนิติรัฐน้ี 

ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐส่งผลต่อประเทศไทยว่าประชาชนไทยไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากเท่าที่ควร เช่น 
การท างานเกี่ยวกับกฎหมายของนักลงทุนระหว่างประเทศ มีปัจจัยมากมายที่ต่างประเทศพิจารณาประกอบ 
และเรื่องหนึ่งคือ หลักนิติธรรมของประเทศในการลงทุนระหว่างประเทศ เพราะบางประเทศหากเขาข้ึนศาล
เนื่องจากมีปัญหากับคนในท้องถ่ินแล้วพบว่าจะไม่มีทางที่จะชนะ ประเทศน้ันก็ไม่น่าจะลงทุนด้วย เป็นต้น 

ส่วนในประเทศไทยที่มีการวัดโดย WJP หากพิจารณาว่าดัชนีดังกล่าวมีผลต่อประเทศไทยหรือไม่นั้น 
หากข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปย่อมมผีลต่อประเทศไทยแน่นอน แต่หากจะถามว่าจะมีผลต่อการลงทุนในประเทศ
ไทยหรือไม่นั้น อาจจะไม่ใช่ปัจจัยช้ีขาดในการท าการลงทุนในประเทศไทย แต่อาจมีผลเพื่อถ่วงปัจจัยอื่นใน
ทางบวกของประเทศไทยให้ต่ าลง โดยนักลงทุนต่างชาติอาจเลือกประเทศที่มีหลักนิติรัฐดีกว่าประเทศไทย 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-13 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักนิติธรรมในประเทศไทย ถ้าภายใต้รัฐบาลในสภาวะแบบนี้ 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

คิดว่าครอบคลุมแล้ว เพราะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยข้อใหญ่ 8 ข้อ แตม่ีข้อย่อยออกไปอีก 

 การค านวณของ WPJ ให้น้ าหนักแต่ละปัจจัยเท่าๆกัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

ควรจะเท่ากัน เพราเป็นไปไม่ได้ที่ปัจจัยอย่างหนึ่งจะมี แต่ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งไม่มี เช่น มีรัฐบาลที่เปิด
กว้าง แต่ยังมีการคอร์รัปชันเกิดข้ึนในสังคมบ่อยครั้ง ย่อมท าให้ไม่สามารถบรรลุความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐได้  
ดังนั้น จึงต้องพิจารณาอย่างองค์รวม 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด โดยในประเทศ
ไทยมีการเลือกสามเมืองคือ กรุงเทพฯ ปากเกร็ด และนนทบุรี ท่านเห็นว่าคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ตัวแทนของคนท้ังประเทศได้หรือไม่ 

ดูเหมือนจะไม่ได้ เพราะแค่ 3 จังหวัด แต่ประเทศอื่นก็ไม่ได้เลือกทั้งประเทศ แต่ละประเทศเลือก
เฉพาะบางส่วนเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่าการจัดท าระเบียบวิจัยในการเก็บข้อมูลของ WJP เป็นอย่างไร 
แต่หากประเทศไทยจะด าเนินการเก็บข้อมูลเองน่าจะไม่เพียงพอ 

 ท่านคิดว่า หน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของ
ประเทศไทย 

ใครจะลงไปเก็บข้อมูลในภาคปฏิบัตินั้น ไม่ส าคัญเท่ากับว่าหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล เช่น หากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยด าเนินการจัดเก็บ จะมีความน่าเช่ือถือสูง แต่ทีดีอาร์ไอ
จะให้ผู้ใดไปเก็บข้อมูลในภาคปฏิบัติย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่หากให้หน่วยงานรัฐบาลด าเนินการเป็นเจ้าภาพ
แต่ต้นอาจไม่ได้รับความน่าเช่ือถือเท่าที่ควร เป็นต้น 
  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ในประเทศไทยมีดัชนีชี้ วัดอะไรท่ีสามารถจะเทียบได้กับดัชนีชี้ วัดของ WJP ในเรื่ อง 
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ยังไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนท าเรื่องนี้ในประเทศไทย มี เพียงการจัดท าดัชนีช้ีวัดเรื่องการต่อต้าน 
คอร์รัปชันโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของหลักนิติธรรม แต่คงไม่สามารถน ามา
เทียบกันกับหลักนิติธรรมตามแนวทางของ WJP ได้ เพราะหากประเทศใดๆ ไม่มีคอร์รัปชันไม่ได้หมายความว่า
ประเทศนั้นจะมคีวามเป็นนิติธรรม เป็นต้นว่าประชาชนยังถูกกดข่ีข่มเหงหรอือ านาจรัฐบาลไมส่ามารถตรวจสอบ
ได ้ความเป็นนิติธรรมของประเทศน้ันย่อมไม่สมบูรณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

นิติรัฐคือ รัฐที่ต้องประกอบด้วยกฎหมาย ส่วนนิติธรรมคือ ความเป็นธรรมที่อยู่ในกฎหมายหรือ
จริยธรรมทางกฎหมายหรอืหลกัทีใ่ช้ในการตรวจสอบอ านาจที่ไม่ชอบของรัฐสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 

 ท่านคิดว่าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้วัดมีความ
เหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 ตัวชี้วัดน้ี
ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามีปัจจัยใด
ท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

เท่าที่ศึกษามาเบื้องต้นคิดว่าครอบคลุม เพราะมีทั้งเรื่องสิทธิพื้นฐานของประชาชน สิทธิได้รับความ
ยุติธรรมทางคดีอาญา ซึ่งตอนนี้น่าจะยังเหมาะสมอยู่ 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ขึ้น
ในประเทศ 

คงหนีไม่พ้นปัญหาทางการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างปัจจุบันที่มีการใช้อ านาจ
รัฐโดยทหาร หรือที่เรียกว่าอ านาจรัฐที่ไม่ได้มาจากประชาชน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิตรงนี้อยู่ ปัญหา
ที่ท าให้ไม่เกิดหลักนิติธรรมในประเทศคือ ข้ึนอยู่กับการเมืองอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าจุดน้ีคือปัญหา 

 ท่านคิดว่าการจัด อันดับของ WJP จะส่ งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความ เข้ มแข็ ง 
ในหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

คงกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศว่าประเทศไทยมีความโปร่งใสหรือไม่ในการใช้อ านาจของรัฐ 
 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-15 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

น่าจะมีประโยชน์ เราจะได้ท าประชาพิจารณ์หรือเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้รู้ถึงความโปร่งใสในการใช้
กฎหมายของผู้มีอ านาจรัฐ หรือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐใดๆ ก็ตาม ซึ่งน่าจะส่งเสริมให้ไทยรู้ถึงจุดแข็ง
จุดอ่อนและแก้ไขข้อบกพร่องที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต ซึ่งน่าจะท าให้สังคมดีข้ึน 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

คิดว่าส่งเสริม กล่าวคือ จะท าให้มีการตรวจสอบอ านาจและการกระท าของฝ่ายปกครอง และ 
การควบคุมอ านาจทั้งภายในและภายนอกรัฐ มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครจะสามารถใช้อ านาจได้
ตามอ าเภอใจ ทุกคนจะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ น่าจะมีประโยชน์ท าให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักแต่ละปัจจัยเท่าๆกัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

จริงๆ ทุกอย่างต้องค านวณให้เป็นแบบเดียวกัน จึงไม่น่าจะมีปัญหา 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ไม่น่าเหมาะสม จ านวนไม่เท่ากัน และความรู้ความสามารถนั้นแตกต่างกัน ความเข้าใจในหลัก 
นิติธรรมและนิติรัฐอาจจะไม่เหมือนกัน จึงคิดว่าไม่เหมาะสม 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด โดยในประเทศ
ไทยมีการเลือกสามเมืองคือ กรุงเทพฯ ปากเกร็ด และนนทบุรี ท่านเห็นว่าคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ตัวแทนของคนท้ังประเทศได้หรือไม่ 

ไม่น่าได้ โดยไม่ควรจะเลือกท้องที่ น่าจะวัดจากความรู้ความเข้าใจของกลุ่มคนมากกว่าที่วัดตาม 
เขตพื้นที่ 

 ท่านคิดว่า หน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของ
ประเทศไทย 

องค์กรอิสระ จะได้มีความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 6 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

จากแนวความคิดเรื่องนิติรัฐก่อให้เกิดหลักนิติธรรมข้ึนในระบบกฎหมายต่างๆ อันมีที่มาจากแนวคิด
ของอริสโตเติลที่ว่า การปกครองที่ดีไม่ใช่การปกครองโดยปุถุชน หากแต่เป็นการปกครองโดยกฎหมาย เพราะ
การปกครองโดยปุถุชนย่อมเสี่ยงต่อการปกครองตามอ าเภอใจ ขณะที่การปกครองโดยกฎหมายเอื้ออ านวย 
ให้เกิดความเสมอภาคและเสรีภาพมากกว่า เพราะการปกครองโดยหลักนิติธรรมทุกคนจะมีความเสมอภาคกัน
ในสายตาของกฎหมาย และมีเสรีภาพ คือ ปราศจากความหวาดระแวงว่าจะมีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
โดยชนช้ันปกครอง 

รัฐธรรมนูญที่จะเป็นหลักแห่งนิติรัฐได้นั้นจ าต้องมีบทบัญญัติในประการส าคัญกล่าวถึงหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน เช่น เสรีภาพในร่างกาย ในทรัพย์สิน ในการท าสัญญา และในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยนัยนี้รัฐจึงมีฐานะเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า 
การที่รัฐจะเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้นั้นย่อมมีอยู่วิธีเดียวคือ การที่รัฐยอมตนอยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดเท่านั้น 

หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าประเทศใดใช้หลักนิติรัฐ จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
1) ประเทศนั้น กฎหมายจะต้องบัญญัติรับรองในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถ้าเจ้าหน้าที่

ของรัฐเข้ามาล่วงเกินสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือห้ามมิใช้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีความผิดในทางอาญา 

2) ประเทศนั้น จะต้องแบ่งแยกขอบเขตอ านาจอธิปไตยไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ 
อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ โดยมีการควบคุมกลไกการใช้อ านาจของรัฐ หรืออ านาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในกรอบอ านาจ และอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3) ประเทศนั้น ผู้พิพากษาจะต้องมีอิสระในการพิจารณาและพิพากษาคดี โดยไม่ถูกก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงจากอ านาจบริหาร และประการส าคัญจะต้องมตีุลาการศาลปกครองไว้ท าหน้าที่ควบคุม
การกระท าในทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ค าว่า “หลักนิติธรรม” มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Rule of Law ซึ่งมีผู้ให้ค าแปลไว้หลากหลาย เช่น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย” บ้างแปลว่า “หลักการปกครองด้วย
กฎหมาย” หรือ “หลักแห่งกฎหมาย” ฯลฯ แต่ค าแปลที่ได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไปคือค าว่า 
“หลักนิติธรรม” คือ “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือ
แย้งต่อหลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้” 

อันที่จริงค าว่า “หลักนิติธรรม” ไม่ใช่ค าใหม่ในวงการกฎหมายของประเทศไทย นักวิชาการ และ 
นักกฎหมายไทย ได้ยินและรู้จักกับค าว่าหลักนิติธรรมกันมานานพอสมควร แต่เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็ น
แนวคิดที่ก าเนิดและพัฒนาข้ึนก่อนในประเทศอังกฤษ อันมีระบบกฎหมาย แนวคิด และสภาพแวดล้อมที่ต่าง
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จากกฎหมายไทย ประกอบกับหลักนิติธรรมเป็นหลักคิดที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากและ  
มีพลวัตรตลอดเวลา นักคิด นักกฎหมาย นักวิชาการได้อธิบาย ให้ความหมาย องค์ประกอบ และสาระส าคัญ
ของค าว่าหลักนิติธรรมไว้ไม่ตรงกันเสียทีเดียว เหตุต่างๆ เหล่านี้จึงอาจท าให้นักกฎหมายและบุคคลต่างๆ  
มีความเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ สาระส าคัญ และความส าคัญของหลักนิติธรรมแตกต่างกันไป    
อย่างไรก็ตาม แม้ในสภาวการณ์ที่นักคิด นักกฎหมายอาจอธิบายและเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ 
สาระส าคัญ และความส าคัญของหลักนิติธรรมแตกต่างกันไป แต่ในช่วงหลายปีที่ประเทศไทยประสบวิกฤต
ความแตกต่างทางความคิดเห็น นักกฎหมาย นักวิชาการ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปกลับพูดถึงและ
กล่าวอ้างให้ทุกๆ ฝ่ายเคารพและยึดหลักนิติธรรมมากเป็นพิเศษจนท าให้สรุปได้ว่า ไม่ว่าแต่ละบุคคลจะเข้าใจ
ความหมาย สาระส าคัญ หรือองค์ประกอบของหลักนิติธรรมตรงกันหรือไม่ อย่างไร แต่ทุกคนเคารพและ  
ยึดหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมอันเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีสภาพนามธรรม ได้ถูกท าให้ปรากฏในบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

อนึ่งในมาตรา 6 วรรคสองแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรู้
ถึงความมีอยู่และความส าคัญของหลักนิติธรรมไว้ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลกันิติธรรม” ซึ่งผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม 
คือ ใช้บังคับไม่ได้ 

“สาระส าคัญของหลักนิติธรรม ได้แก่ อาทิ 
1.  หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
2.  กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ 
3.  กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ 
4.  กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
5.  เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อ านาจได้ภายใต้การให้อ านาจโดยกฎหมาย 
6.  ห้ามยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระท าในอนาคต” 
กล่าวโดยสรุป หลักนิติธรรมคือ หลักที่ใช้ก ากับดูแลตรวจสอบ อ านาจอันไม่ชอบธรรมของรัฐสภาและ

ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักที่ใช้ตรวจสอบการการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาตุลาการ อ านาจอธิปไตยทั้ง 3 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม หลักนิติธรรมจึงเป็นเสาหลักที่ปักไว้ให้กฎหมายยึด เพื่อมุ่งไปสู่
ความยุติธรรม หลักนิติธรรมจะช่วยป้องกันมิให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจ บุคคลเสมอภาคกัน
ในกฎหมาย บุคคลจักต้องรับโทษในการกระท าผิดอันใดต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า การกระท านั้นเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ และจะต้องได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระในการช้ีขาด
ตัดสินคดี ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดข้ึนระหว่างเอกชนด้วยกันเองก็ดีหรือระหว่างเอกชนกับรัฐก็ดี” อาจถือได้
ว่าหลักนิติธรรมนั้น เป็นหลักส าคัญของนิติรัฐ ตลอดจนเป็นรากแก้วของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยแท้ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-18 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

หลักนิติรัฐมีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ การใช้อ านาจรัฐทุกชนิดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย
และมุ่งที่การใช้อ านาจรัฐทกุประเภท ส่วนหลักนิติธรรมมุ่งเน้นที่การตีความเพื่อใช้กฎหมาย ต้องเป็นธรรม และ
มุ่งเน้นที่ความยุติธรรมที่อยู่เหนือกฎหมายลายลักษณ์อักษร หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นอยู่ด้วยกัน  
หลักนิติรัฐกอ็ยู่ในหลักนิติธรรมนั่นเอง แต่แยกกันตรงไหน แยกกันตรงที่หลกันิติรฐัมุง่ทีฝ่่ายใช้อ านาจรฐัเป็นหลัก 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัด อันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็น เครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่า
มีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควร เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

World Justice Project ได้จัดท าตัวช้ีวัดข้ึนมา 8 ตัวช้ีวัด รวม 44 ตัวช้ีวัดย่อย กล่าวคือ การจ ากัด
อ านาจของรัฐบาล การปลอดคอร์รัปชัน มีรัฐบาลที่เปิดกว้าง สิทธิข้ันพื้นฐาน ระเบียบค าสั่ง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย การบังคับใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมครอบคลุมถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคที่ทุกฝ่ายอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน มีการเคารพถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน มีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการละเมิดกฎหมายเพราะทุกฝ่ายจะต้องตกอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเดียวกัน  

ด้วยเหตุน้ี การคอร์รัปชันจึงเกิดข้ึนได้ยากในสังคมที่กฎหมายเป็นกฎหมายไม่ละเว้นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใด หลักนิติธรรมยังน าไปสู่ความเช่ือมั่นและความเช่ือถือในรัฐ เพราะรัฐก็ต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม  
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ เมื่อรัฐเคารพกฎหมายความเช่ือถือไว้ใจ
ของประชาชนก็จะตามมา ท าให้การบริหารงานใดๆ จากรัฐจะได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน และยังน าไปสู่ความเท่าเทียมกันในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ในประเทศหรือของโลก การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนหรือทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกันในการเข้าใช้ประโยชน์  
ทั้งฝ่ายนายทุนและชาวบ้านมีโอกาสได้เข้าถึงและเข้าใช้ทรัพยากรได้เสมอกันรับฟังซึ่งกันและกัน ไม่นับถึงการ
เข้าถึงการศึกษาหรือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 
ของกลุ่มคนต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการพัฒนาของคนในยุคนี้
ที่ค านึงถึงลูกหลานและคนรุ่นต่อๆ ไปให้ได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยการมีหลักนิติธรรม
เท่านั้นที่จะท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป ภายใต้หลักกฎหมายเดียวกันที่เป็นธรรมและเสมอภาค
ในการจัดระเบียบสังคมโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย มีความมั่นคง และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
นัน่คือ อยู่ภายใต้หลักนิติธรรม กล่าวโดยสรุป ดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติรัฐทั้ง 8 ตัวช้ีวัดโดย WJP มีความเหมาะสม
ดีแล้ว 
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 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ขึ้น
ในประเทศ 

ปัญหาข้อจ ากัดของสังคมไทย โดยเฉพาะหลักนิติธรรมต้องโยงไปถึงแนวคิดหรือวิถีชีวิตคนไทยที่ฝัง
รากลึกอยู่กับพุทธศาสนา ความเช่ือเรื่องบาปบุญ รวมไปถึงการมีระบบอุปถัมภ์ที่เหนียวแน่น  นอกจากนี้ 
นักวิชาการไทยหลายท่านยังได้สรุปว่า สังคมไทยชอบอ านาจนิยม ราชานิยม จึงก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสภาพปัญหาเดิมที่มีคือ ความไม่มั่นคง เสถียรภาพของ “รัฐธรรมนูญ” 
เพราะมีการล้มล้างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เนืองๆ นับถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ (รวมธรรมนูญและ
ฉบับช่ัวคราว) จ านวนทั้งสิ้น 21 ฉบับ จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่สังคมไทยประสบ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยครั้งจะท าให้การปกครองไม่มีเสถียรภาพมั่นคงแน่นอน 
ประกอบกับสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ต้องด าเนินการตามกระแสโลก หรือการจัดระเบียบโลกใหม่  
(New World Order) หรือตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) การวิเคราะห์สภาพปัญหา “สังคมไทย” 
ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย อย่างรอบด้าน รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ ด้วย จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะกระแส “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) กับหลัก “นิติธรรม” (The Rule of Law) เป็นต้น 

 ท่านคิดว่าการจัด อันดับของ WJP จะส่ งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความ เข้ มแข็ ง 
ในหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

เช่ือว่าการจัดอันดับของดัชนีช้ีวัด WJP ทั้ง 8 ข้อ เป็นสิ่งสะท้อนความมีอยู่ของหลักนิติรัฐในสังคมไทย 
เชิงปริมาณซึ่งมีความครอบคลุมถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคที่ทุกฝ่ายอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกัน มีการเคารพถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน มีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการละเมิดกฎหมายเพราะทุกฝ่ายจะต้องตกอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของกฎหมายเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม การสะท้อนความมีอยู่ของหลักนิติรัฐในเชิงอัตวิสัยเป็น
นามธรรมและจับต้องได้จากนั้นคงเป็นสิ่งท้าทาย เมื่อผลการจัดท ามีความสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนในสังคมหรือไม่ มากน้อยอย่างไร เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-20 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี และในมุมมองของท่าน  
หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร และ
หลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทาง
ขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ขออ้างอิงโดยกล่าวถึงบทความอย่างย่อของ อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เพื่อให้ความเข้าใจและตอบค าถาม
ดังนี ้บทความอ้างอิง: ปัญหาพื้นฐานว่าด้วยความยุติธรรม 

ปัญหาว่าอะไรคือความยุติธรรมเป็นปัญหาช่ัวนิรันดร์ของมนุษยชาติ คงไม่มีใครสามารถให้ความหมาย
ของความยุติธรรมได้ว่าคืออะไรกันแน่ ในรายละเอียดมีข้อถกเถียงอยู่มากมาย แต่ประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะ
ยอมรับกันเป็นยุติก็คือ ความยุติธรรมนั้นเป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมที่ เช่ือมโยงกับความประพฤติ  
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความยุติธรรมเป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าในทางสังคมของมนุษย์ ในความหมายอย่างกว้างความยุติธรรมหมายถึง สิทธิและหน้าที่ในทาง
ศีลธรรมที่มนุษย์มีต่อกันและกัน พิจารณาในแง่นี้ ความยุติธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของศีลธรรม กล่าวคือ เป็น
หน้าที่ทางศีลธรรมในทางสังคม ในความหมายอย่างแคบ ความยุติธรรมย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิหน้าที่ในทาง
ศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรแบ่งปันประโยชน์และภาระต่างๆ ของชีวิตในสังคม ซึ่งแน่นอนว่าการแบ่งปัน
ประโยชน์ตลอดจนการก าหนดภาระต่างๆ นั้นย่อมจะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ อยู่เสมอ 
ข้อเรียกร้องข้ันพื้นฐานที่สุดส าหรับความยุติธรรมในแง่มุมนี้ก็คือ การแบ่งปันประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงให้แก่
บุคคลในส่วนที่เขาควรจะได้ (ius suum cuique tribuere) เมื่อถึงจุดน้ี สิ่งที่เป็นปัญหาให้ต้องขบคิดต่อไปก็
คืออะไรเป็นเกณฑ์ที่จะใช้ตัดสินว่าบุคคลควรจะได้อะไรและได้เท่าใด 

เมื่อเราพูดถึงค าว่า ถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรม หรือ ยุติธรรม ไม่ยุติธรรม จะพบว่าเรา
สามารถใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะเป็นคุณค่าดังกล่าวนี้กับสิ่งที่แตกต่างหลากหลายกันได้มาก เช่น ใช้กับบุคคล  
ใช้กับการกระท า ใช้กับค าพิพากษา ใช้กับการแบ่งปันหรือการกระจายรายได้ ตลอดจนใช้กับความสัมพันธ์  
ในสังคม เราสามารถกล่าวได้ว่า การกระท าอันใดอันหนึ่งยุติธรรม หากการกระท าน้ันเป็นไปตามกฎเกณฑ์  
ที่สอดคล้องกับความยุติธรรม กฎเกณฑ์ที่ก าหนดการกระท าต่างๆ ในสังคมย่อมถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรม 
หากพิจารณาจากจุดยืนของผูท้ี่ไม่มสี่วนได้ส่วนเสยีในเรือ่งนั้นแล้ว การก าหนดกฎเกณฑ์เช่นน้ันมีเหตุมีผลเป็นที่
ยอมรับได้ หรือระบบระเบียบของสังคมใดสังคมหนึ่งย่อมถือว่าเป็นระบบระเบียบที่ยุติธรรม หากปรากฏว่า
สังคมนั้นมีกฎกติกา สถาบัน หรือความสัมพันธ์ในสังคมที่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ าในความเป็นธรรม  
โดยกฎกติกา สถาบัน ตลอดจนความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้อยู่จริงในสังคม เป็นต้น 

ในการพิจารณาประเด็นว่าด้วยความยุติธรรมนั้น การกระท าของมนุษย์และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดการ
กระท าของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต้องน ามาวิเคราะห์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าของมนุษย์นั้น 
ข้อก าหนดว่าด้วยความยุติธรรมไม่ได้ใช้บังคับกับความสัมพันธ์หว่างมนุษย์ด้วยกันในทุกเรื่อง แต่ใช้บังคับเฉพาะ



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-21 

กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งปันประโยชน์และการก าหนด
ภาระหน้าที่เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เฉพาะในส่วนที่กล่าวมานี้ก็มีความหลากหลายอย่างยิ่ง 
ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ในกรณีของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นของ
ส่วนรวม การให้รางวัล การแสดงออกซึ่งอ านาจในการปกครอง หรือการก าหนดโทษส าหรับการกระท า  
ที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ ปัญหามีอยู่ว่า มีข้อเรียกร้องว่าด้วยยุติธรรมประเด็นใดที่ต้องใช้บังคับกับการกระท าในทาง
สังคมต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า อย่างน้อยที่สุดมีข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมอยู่เรือ่งหนึ่งที่ใช้บังคับกับการ
กระท าในทางสังคมที่ได้กล่าวมาทั้งหมด นั่นคือข้อเรียกร้องที่ว่า ภายใต้สภาวการณ์ในลักษณะเดียวกันจะต้อง
ปฏิบัติต่อคนอื่นๆ เหมือนกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่เหมือนกันให้เหมือนกัน ข้อเรียกร้องนี้ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักความยุติธรรมในทางรูปแบบ มีความหมายว่า ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตามอันเป็นสถานการณ์
ที่เรียกร้องความยุติธรรม บุคคลจะต้องกระท าการหรือตัดสินใจตาม “กฎเกณฑ์ที่ได้รับการก าหนดข้ึนใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป” หลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการที่เข้าใจได้ไม่ยาก เพราะการกระท าอันใดอันหนึ่งจะได้ช่ือว่า
เป็นการกระท าที่ยุติธรรม ก็ต่อเมื่อผู้กระท าไม่ได้กระท าครั้งนี้อย่างหนึ่ง ครั้งหน้าอีกอย่างหนึ่ง เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาตามอ าเภอใจ ทั้งๆ ที่การกระท าเหล่านั้นเป็นการกระท าภายใต้สภาวการณ์ในลักษณะเดียวกัน  
แต่บุคคลนั้นได้ปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไป โดยน าหลักเกณฑ์นั้นมาปรับใช้เหมือนกันกับสภาวการณ์ใน
ลักษณะเดียวกัน 

ที่เรียกหลักความยุติธรรมดังกล่าวว่าเป็นความยุติธรรมในทางรูปแบบ เนื่องจากหลักดังกล่าวเรียกร้อง
แต่เพียงว่าจะต้องปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไปเดียวกันในสภาวการณ์ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ได้บอกว่า
กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นคือกฎเกณฑ์อันใด มีลักษณะอย่างไร หากพิเคราะห์เช่ือมโยงความยุติธรรมในทางรูปแบบ
ที่ได้กล่าวถึงนี้กับนิติรัฐ จะเห็นได้ว่าในทางรูปแบบนิติรฐัก็เรยีกรอ้งใหอ้งค์กรเจา้หน้าที่ของรัฐเคารพและปฎิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายก็คือ กฎเกณฑ์ที่ได้รับการก าหนดข้ึนในลักษณะที่เป็นนามธรรมใช้บังคับเป็น  
การทั่วไป แต่ปัญหาที่มากไปกว่าน้ันส าหรับนิติรัฐก็คือปัญหาที่ว่ากฎหมายซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปนั้น จะต้อง
มีลักษณะอย่างไร นี่คือด้านที่เป็นเรื่องเนื้อหาของหลักนิติรัฐเช่นกัน 

ถึงแม้ว่าหลักความยุติธรรมในทางรูปแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเปน็ข้อเรยีกรอ้งของความยุติธรรม
ที่ดูจะค่อนข้างเลื่อนลอย แต่ก็ไม่ถึงกับว่างเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้เลยเสียทีเดียว การที่ความยุติธรรมทาง
รูปแบบเรียกร้องให้เราจะต้องกระท าการตามกฎเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งเท่ากับกระท าการตามข้อก าหนดแห่งความ
ยุติธรรมนั้น ย่อมมีผลให้การบังคับใช้กฎเกณฑ์เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน บังคับใช้กฎเกณฑ์ให้เหมือนกันกับ
การกระท าทุกๆ การกระท า ซึ่งเท่ากับว่าการบังคับใช้กฎเกณฑ์จะกระท าไปโดยอ าเภอใจไม่ได้ ในทางกฎหมาย 
หลักความยุติธรรมทางรูปแบบก่อให้เกิดข้อบังคับว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของรัฐ 
ข้อบังคับดังกล่าวนี้เรียกร้องต่อไปให้การใช้กฎหมายจะต้องกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย และจะต้องบังคับใช้
กฎหมายให้เสมอหน้ากันกับพลเมืองทุกคน โดยจะต้องไม่น าประเด็นหรือสภาวการณ์ใดๆ ที่ไม่มีความหมาย



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
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ผ2-22 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ในทางกฎหมายมาพิจารณาประกอบการปรับใช้กฎหมายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสาระส าคัญของหลักความ
เสมอภาคของพลเมืองทุกคนต่อหน้ากฎหมาย 

ถึงแม้ว่าความยุติธรรมในทางรูปแบบจะเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นสาระส าคัญของความยุติธรรมและเป็น
ข้อเรียกร้องที่ไม่อาจขาดได้ก็ตาม แต่ความยุติธรรมทางรูปแบบแต่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถท าให้เรา  
มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการกระท าการอย่างยุติธรรมได้ เนื่องจากความยุติธรรมในทางรูปแบบอนุญาตให้
บุคคลกระท าการใดๆ ที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ตราบเท่าที่การกระท าของบุคคลนั้นสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ทั่วไปที่ได้รับการก าหนดไว้แล้ว ทว่าความยุติธรรมในทางรูปแบบไม่กล่าวถึงลักษณะของกฎเกณฑ์ดังกล่าวเลย  
นั่นหมายความว่า แม้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ให้บุคคลปฏิบัตินั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ยอมให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบกันได้โดยอาศัยเหตุแห่งความแตกต่างทางชาติพันธ์ุ เพศ สีผิว ภาษา แหล่งก าเนิด หรือเหตุอื่น  
หากกฎเกณฑ์นั้นได้รับการก าหนดไว้เป็นการทั่วไปแล้ว กฎเกณฑ์ดังกล่าวย่อมสอดคล้องกับความยุติธรรม
ในทางรูปแบบ เมื่อถึงจุดนี้เราจะพบว่าความยุติธรรมในทางรูปแบบนั้นไม่เพียงพอเสียแล้ว เราต้องก้าวข้าม
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมทางรูปแบบไปสู่ความยุติธรรมทางเนื้อหา ซึ่งหมายความว่าต้องมีข้อเรียกร้อง  
ที่มากไปกว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับการก าหนดข้ึนเป็นการทั่วไป นั่นคือ ข้อเรียกร้องที่มีต่อลักษณะ
ของกฎเกณฑ์นั้น 

ข้อเรียกร้องหรือเงื่อนไขข้ันพื้นฐานของการก าหนดกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความยุติธรรมเป็นปัญหา
ที่แท้จริง เพราะถึงแม้ว่าผู้คนจ านวนไม่น้อยยอมรับเงื่อนไขจ านวนหนึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการก าหนด
กฎเกณฑ์ แต่ความเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขพื้นฐานของการก าหนดกฎเกณฑ์นี้ดูเหมือนจะยังมีความแตกต่างกันอยู่
มาก ความแตกต่างในทางความเห็นที่เกิดข้ึนท าให้เกิดค าถามข้ึนว่า เงื่อนไขพื้นฐานของความยุติธรรมในทาง
เนื้อหาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นองค์ประกอบอันขาดเสียไม่ได้ของความยุติธร รมนั้น 
มีอยู่จริงหรือไม่ หากเราค้นหาค าตอบจากประวัติศาสตร์ความคิดอันยาวนานของส านักกฎหมายธรรมชาติ  
เราจะพบว่าแนวทางการให้เหตุผลของนักคิดในส านักคิดนี้ก็ยังแตกต่างกันอยู่ ไม่ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกัน และ
ในหลายกรณีอาจจะได้ค าตอบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เช่น เราอาจกล่าวว่าความยุติธรรมเรียกร้องให้ต้อง
ออกแบบระบบกฎหมายที่จะก าหนดให้บุคคลได้ในส่วนที่เขาควรจะได้ บุคคลควรจะได้อะไร เท่าใดนั้น จะต้อง
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสังคม ตามธรรมชาติแล้วบุคคลที่เกิดมาในชนช้ันเจ้าหรือชนช้ันขุนนางย่อมมีสิทธิ
และอ านาจมากกว่าคนอื่นๆ เพราะฉะนั้นจึงยุติธรรมแล้วที่จะแบ่งปันประโยชน์ให้แก่บุคคลในชนช้ันดังกล่าว
มากกว่าผู้อื่น หรือเราอาจจะกล่าวว่าความยุติธรรมเรียกร้องให้ต้องออกแบบระบบกฎหมายที่จะก าหนดให้
บุคคลได้ในส่วนที่เขาควรจะได้ บุคคลควรจะได้อะไร เท่าใดนั้น จะต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสั งคม 
บุคคลที่เกิดมาในชนช้ันเจ้าหรือชนช้ันขุนนางก็ใช้จมูกหายใจเหมือนคนอื่น ใช้มือช่วยในการรับประทานอาหาร
เหมือนคนอื่น เพราะฉะนั้นจึงยุติธรรมแล้วที่จะแบ่งปันประโยชน์ให้แก่บุคคลไม่ว่าจะเป็นชนช้ันเจ้าหรือขุนนาง 
หรือชนช้ันทั่วไปให้ เท่าๆ  กัน โดยเหตุที่การก าหนดข้อเรียกร้องที่ มีต่อความยุติธรรมในทางเนื้อหา 
มีความแตกต่างกันในลักษณะที่กล่าวมานี้ นักนิติปรัชญาบางท่าน เช่น อัลฟ์ รอสส์ (Alf Ross) ฯลฯ จึงเห็นว่า
ใครก็ตามที่ยืนยันว่ากฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งหรือระบบแห่งกฎเกณฑ์ระบบใดระบบหนึ่งเป็นกฎเกณฑ์หรือ
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-23 

ระบบแห่งกฎเกณฑ์ที่ไม่ยุติธรรม บุคคลผู้นั้นไม่ได้กล่าวถึงหรือช้ีให้เห็นถึงลักษณะของกฎเกณฑ์หรือระบบแห่ง
กฎเกณฑ์นั้นเลย ค าพูดดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์
ความรู้สึกเท่านั้น ถ้ามีใครคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมต่อต้านกฎเกณฑ์นี้ เพราะกฎเกณฑ์นี้ไม่ยุติธรรม” ส าหรับรอสส์
แล้วเขาควรจะต้องกล่าวว่า “กฎเกณฑ์นี้ไม่ยุติธรรม เพราะผมต่อต้านมัน” พิจารณาในแง่นี้ เราย่อมไม่อาจ
ค้นพบความยุติธรรมในทางเนื้อหาได้เลย 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวนี้เป็นความเห็นที่สามารถโต้แย้งได้ ข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์แต่ละคน  
มีจินตนาการเกี่ยวกับความยุติธรรมทีแ่ตกต่างกัน ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าข้อเรียกร้องว่าด้วยความยุติธรรม
ทางเนื้อหาเป็นข้อเรียกร้องที่ว่างเปล่า หรือการค้นหาเงื่อนไขพื้นฐานของการก าหนดกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ เพียงเพราะผู้คนถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ 
ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันเกี่ยวกับเงื่อนไขพื้นฐานของความยุติธรรมทางเนื้อหาไม่ขัดขวางข้อสรุปที่ว่า 
เงื่อนไขพื้นฐานของความยุติธรรมทางเนื้อหามีอยู่จริง และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขร่วมกันที่โดยทั่วไปแล้ว 
ยากที่จะปฏิเสธได ้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่จะต้องระลึกอยู่เสมอคือ เราไม่สามารถหาจุดร่วมเกี่ยวกับความยุติธรรม 
โดยพิจารณาจากการกระท าทางสังคมในทุกลักษณะพร้อมกันได้ วิธีการในการค้นหาจุดร่วมเกี่ยวกับ  
ความยุติธรรมนั้นจะต้องกระท าโดยแยกแยะรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจากการกระท าในทางสังคมก่อน 
จากนั้นจึงมาพิจารณาดูว่าในรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น มีอะไรเป็นจุดร่วมกันหรือไม่ 
 

บทความอ้างอิง: นิติรัฐกับปัญหาในสังคมไทย โดย อ. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 

จะเห็นได้ว่านิติรัฐไม่ใช่รัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายในทางรูปแบบเท่านั้น แต่กฎหมายนั้นต้องอยู่บน
พื้นฐานของความยุติธรรมด้วย หากน าเอาแนวความคิดดังกล่าวมาส ารวจตรวจสอบสังคมไทย จะพบว่าปัญหา
ของนิติรัฐและความยุติธรรมทางสังคมในสังคมไทยมีอยู่ในหลายระดับ บางเรื่องก็เป็นปัญหาระดับของ  
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาเรื่องความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย บางเรื่องเป็นปัญหา 
ในระดับกฎเกณฑ์ในทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องการออกแบบและก าหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ อาจจะเป็น
กฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายธรรมดา ส่วนบางเรื่องอาจเป็นปัญหาความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง
ความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมทางการเมือง ในที่นี้จะกล่าวถึงปัญหาบางเรื่องพอให้เห็นภาพ
เท่านั้น 

เรื่องการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย เราคงเห็นปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย
อยู่แล้ว ในสังคมซึ่งมีอิทธิพลนอกกฎหมายหรืออ านาจนอกระบบด ารงอยู่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค
จะเป็นปัญหาอย่างยิ่ง แต่ปัญหาที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กฎเกณฑ์จ านวนหนึ่ง
เกิดข้ึนจากการท ารัฐประหารหรือเป็นผลพวงของการรัฐประหาร คือ ปัญหาที่ว่าถ้ากฎเกณฑ์นั้นมีปัญหา  
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ผ2-24 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ในแง่ของความยุติธรรมคือ กฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายในทางรูปแบบขาดเสียซึ่งความยุติธรรมในทางเนื้ อหา 
ระบบกฎหมายและคนที่ใช้กฎหมายจะท าอย่างไร 

ค าตอบคือ ในช้ันของการบังคับใช้กฎหมายน้ี ผู้ที่ใช้กฎหมายเองต้องรู้ด้วยว่า โดยเหตุที่กฎหมายทั่วไป
นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณค่าว่าด้วยความยุติธรรมซึ่งเป็นคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญ การใช้กฎหมายก็ต้องใช้ให้
สอดคล้องกับคุณค่าดังกล่าว ถ้ากฎหมายไม่สอดคล้องกับคุณค่าดังกล่าว การบังคับใช้กฎหมายนั้นก็จะ
กลายเป็นปัญหาในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งในที่สุดแล้วตัวระบบก็จะต้องออกแบบให้มีองค์กรหนึ่งมาจัดการกับ
ปัญหาในลักษณะเช่นนี้ เช่น ปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในหลายประเทศก็ให้องค์ กร 
ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรวินิจฉัยช้ีขาด ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าในสังคมที่เป็นนิติรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญจะ
เป็นศาลที่มีความส าคัญอย่างมาก มีอ านาจอย่างมหาศาล เพราะเป็นศาลที่รักษาไว้ซึ่งคุณค่าพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญ เป็นคุณค่าพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะวินิจฉัยกฎหมายให้สอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญได้  
ก็จะขจัดความไม่ยุติธรรมออกไปได้ในระดับหนึ่ง รัฐใดที่มีองค์กรชนิดนี้ที่ประสบความส าเร็จในการตีความ
รัฐธรรมนูญเช่ือมโยงกับคุณค่าว่าด้วยความยุติธรรม และช่ังน้ าหนักประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ก็จะไม่
ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งในสังคมมากนัก หรือความขัดแย้งนั้นสามารถท าให้ยุติลงได้ในทางกฎหมาย แต่ถ้า
สังคมใดก็ตามที่องค์กรที่บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรสุดท้าย 
คือศาลรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถใช้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานว่าด้วยความยุติธรรมได้ สังคมก็จะ
มีปัญหาทันที ความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมจะเกิดข้ึนกับคนที่ได้รับผลร้ายจากการใช้อ านาจดังกล่าวนั้น เช่น ปัญหา
การยุบพรรคการเมืองตลอดจนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคล นี่เป็นประเด็นข้อสังเกตเบื้องต้นประการ
แรก เป็นต้น 

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เพิ่งเกิดข้ึนและเป็นประเด็นที่จะตั้งไว้เป็นข้อสังเกตประการที่สองก็คือเรื่อง
ของการก าหนดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่ และเมื่อไม่นานมานี้มีประเด็นที่ศาล
หยิบยกมาใช้เป็นเหตุในการออกค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวระหว่างพิจารณาคือ กรณีที่ศาลปกครองมีค าสั่งระงับ
โครงการอุตสาหกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในมาบตาพุดไว้ช่ัวคราว เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ
แล้วจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 84 ก าหนดให้รัฐด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดย “สนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด” บทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นตัวบทที่คัดลอกมาจาก
รัฐธรรมนูญ 2540 ปัญหาคือ รัฐธรรมนูญ 2550 ได้บัญญัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแนวนโยบายทางเศรษฐกิจข้ึนมา
ใหม่อีกมาตราหนึ่ง กฎเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา 83 รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวก าหนดให้ “รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปัญหาที่เกิดข้ึนตามมา คือ  
ความสอดคล้องในทางคุณค่าของบทบัญญตัิในรฐัธรรมนูญทั้งสองมาตราน้ี เรื่องนี้ท าให้เกิดค าถามว่าในที่สุดแล้ว
คุณค่าพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คืออะไร 

ในคราวที่ศาลปกครองมีค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวระงับการก่อสร้างโครงการที่มาบตาพุดเมื่อปลายเดือน
กันยายน 2552 ประเด็นหนึ่งที่ศาลปกครองน ามาพิจารณาคือมาตรา 83 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเมื่อ



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-25 

หน่วยงานของรัฐต่อสู้ว่า การระงับการด าเนินกิจการโครงการก่อสร้างและขยายโรงงานอุตสาหกรรมจะท าให้
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากส าหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตและลงทุนไปแล้ว ศาลปกครองได้น าเอา
บทบัญญัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นกล่าวอ้างว่า “ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกับด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดข้ึน 
และอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ...นั้น สามารถป้องกันแก้ไขและบรรเทาให้ลดน้อยลงได้ด้วย  
การบริหารราชการแผ่นดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
ในภาพรวมเป็นส าคัญตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารตัดการร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน...” การกล่าวอ้างดังกล่าวท าให้เกิดเป็นประเด็นข้ึนมา เพราะเป็นการน าเอามาตรา 83 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมาใช้ในการมีค าสั่งในกระบวนพิจารณาทางตุลาการเป็นครั้งแรก 

ค าถามในเรื่องนี้คือคุณค่าพื้นฐานเรื่องความยุติธรรมในทางเศรษฐกิจอยู่ ที่ไหน อย่างไร อะไรคือ
ความหมายอันแท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวไปเช่ือมโยงหรือสัมพันธ์
กับเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดหรือไม่ แค่ไหน เพียงใด เพราะตามแนวทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีนั้น ถ้ากลไกตลาดเป็นกลไกตลาดสมบูรณ์ การแข่งขันเป็นไปอย่างเสรี มีจ านวนผู้เสนอสินค้าและ
บริการและจ านวนคนที่ต้องการสินค้าและบริการมากพอ ก็จะเกิดการแข่งขันกันและเกิดดุลยภาพในระบบ
เศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ หน้าที่ในทางกฎหมายก็มีแต่เพียงว่าท าให้สิ่งนี้เกิดข้ึน ส่วนใดที่จะขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเสรี รัฐจะต้องเข้ามาก าหนดกฎเกณฑ์ อย่างเช่นการก าหนดเรื่องของการครอบง าตลาด ซึ่งจะท าให้กลุ่ม
ทุนกลุ่มหนึ่งครอบง ากิจการบางอย่างได้ และอาจท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมทางเศรษฐกิจ หรือท าให้โอกาส
ในทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกัน แต่กรณีที่เกิดข้ึนตามแนวค าสั่งของศาลปกครองช้ันต้นในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่
ยังไม่สามารถหาค าอธิบายให้สอดรับกันได้ จึงหยิบยกมาตั้งเป็นปัญหาไว้ วงวิชาการทางเศรษฐศาสตร์อาจจะ
ต้องตอบค าถามถึงความสัมพันธ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 83 และมาตรา 84 เรื่องนี้ถ้าไปดู
เจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญอาจจะไม่พบอะไรเป็นพิเศษ เพราะผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีค าอธิบายอะไร
มากนัก 

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปญัหาส าคัญมากคือ ปัญหาว่าด้วยความยุติธรรมทางการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา
พื้นฐานที่สุดของสังคมเราในเวลานี้ และถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาอื่นได้เลย ไม่ว่าเรื่อง
สวัสดิการสังคมหรือเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียมกันที่มีการพูดถึงกันอยู่มากในช่วงหลังนี้ได้
กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า ความยุติธรรมทางการเมืองคือการยอมให้บคุคลเข้ามามสี่วนร่วมในการปกครองตาม
หลักประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก การปกครองตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งเป็น 
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมากนี้ เรียกร้องการแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นตลอดจนการแสดงออก
ซึ่งความต้องการทางการเมืองเป็นเป็นคุณค่าพื้นฐานที่สุด หากขาดเสรีภาพตรงนี้เสียแล้วกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยย่อมเป็นไปไม่ได้ ระบบกฎหมายจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแสดงความคิดเห็นให้มาก
ที่สุดและมีข้อจ ากัดให้น้อยที่สุด 

ถ้าย้อนไปในอดีตประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ไม่เคยได้รับการตั้งค าถาม ในสังคมการเมือง  
ที่โครงสร้างของสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความเช่ือบางอย่างเป็นตัวก าหนดรูปแบบการปกครอง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
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ประเด็นเหล่านี้ย่อมไม่ได้รับอนุญาตให้มีได้ เช่น ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งพระมหากษัตริย์มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการปกครอง ค าอธิบายคือ พระมหากษัตริย์เป็นแหล่งที่มาของความยุติธรรม ดังนั้น 
ประเด็นความยุติธรรมทางการเมืองต่างๆ ก็เป็นประเด็นที่ไม่ต้องพูดถึง เพราะพระมหากษัตริย์ เป็นที่มาของ
ความยุติธรรมเสียเองอยู่แล้ว การยกย่องพระมหากษัตริย์ในระบอบนั้นเช่ือมโยงกับความเช่ือ ซึ่งปรากฏ  
ในหลายชนชาติของโลกว่าพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นเทพ หรือได้รับอาณัติในการปกครองจากสรวงสวรรค์  
การตั้งค าถามถึงความชอบธรรมของการปกครองในแง่ของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ แต่ในสังคมสมัยใหม่ที่ยอมรับเรื่องประชาธิปไตย ไม่สามารถใช้ความเช่ือดังกล่าวเป็นตัวก าหนดแล้วปิด
กั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ เพราะถ้าปิดได้ก็เท่ากับว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยเกิดข้ึนไม่ได้ 

เรื่องความยุติธรรมทางการเมอืงในที่สดุย้อนกลบัไปถึงหลักพื้นฐานที่ว่า การก่อตั้งเจตจ านงในเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญๆ นั้น จะต้องยอมรับหลักเสียงข้างมาก โดยที่ฝ่ายเสียงข้างมากนั้นต้อง
เปิดโอกาสให้ฝ่ายข้างน้อยได้แสดงความคิดเห็นคัดค้าน เพื่อที่จะเปลี่ยนเสียงข้างน้อยให้เป็นเสียงข้างมาก 
ได้ด้วย  นอกจากนี้  ฝ่ายเสียงข้างมากก็จะต้องไม่ไปท าร้ายแก่นแห่งสิทธิและเสรีภาพของฝ่ายข้างน้อย   
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจทางนโยบายต่างๆ ต้องมีจุดยุติ โดยอนุวัตหรืออนุโลมไปตามเสียงข้างมาก ฉะนั้น 
การออกแบบระบบหรือกติกาต่างๆ ถ้าไม่ค านึงถึงตรงนี้แล้วจะเป็นปัญหาทั้งสิ้น 

เมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยในเวลาน้ีแล้ว จะเห็นว่าปัญหาส าคัญประการหนึ่ง
ในระบอบประชาธิปไตยของเราคือ ปัญหาเรื่องการยอมรับการตัดสินใจอันเป็นยุติของฝ่ายข้างมาก แน่นอนว่า
ฝ่ายข้างมากอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในทางเนื้อหาที่เป็นเรื่องทางการเมืองนั้น ยากที่
จะวินิจฉัยให้แน่นอนลงไปได้ แต่ในสังคมประชาธิปไตยเมื่อมีการตัดสินใจแล้ว ทุกคนต้องเคารพการตัดสินใจ
นั้น ประเด็นนั้นต้องยุติลง แล้วค่อยใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปิดประเด็นข้ึนมาอภิปรายกัน  
เพื่อเปลี่ยนฝ่ายข้างน้อยให้เป็นฝ่ายข้างมากในระบบ ถ้าไม่เปลี่ยนฝ่ายข้างน้อยให้เป็นฝ่ายข้างมากในระบบ  
แต่ฝ่ายข้างน้อยกลับพยายามจะให้การตัดสินใจเป็นไปตามความต้องการของตนโดยให้มีอ านาจจากนอกระบบ
เข้ามาสนับสนุน ความยุติธรรมทางการเมืองก็ไม่เกิด แล้วก็จะลามไปถึงเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะปัญหา
ความชอบธรรมของการปกครอง เพราะในที่สุดแล้วประโยชน์ต่างๆ ที่จะแบ่งปันกันก็ไม่เป็นประโยชน์ที่ได้รับ
การยอมรับหรือมีความชอบธรรมตามความเห็นของฝ่ายข้างมากนั่นเอง นี่คือปัญหาใหญ่ของเรื่องนิติรัฐกับ
ความยุติธรรมทางสังคมในสังคมไทย 

กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ปัญหาเรื่องความยุติธรรมทางการเมือง ถือเป็นปัญหาพื้นฐานของปัญหาทั้งปวง  
ที่ด ารงอยู่ในสังคมไทยในเวลานี้ เป็นที่แน่นอนว่าหากความยุติธรรมทางการเมืองเกิดข้ึน ซึ่งหมายความว่า
ประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยแท้ (ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆ) แล้ว ปัญหาต่างๆ  
คงจะไม่หมดไปโดยฉับพลันทันที แต่อย่างน้อยที่สุดสังคมจะมีพื้นฐานที่ดีในการแก้ปัญหาอื่นๆ ข้อที่จะต้อง
ค านึงก็คือกระบวนการในการน ารัฐไปสู่ความยุติธรรมนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น รัฐที่ยุติธรรมจึงไม่ใช่
รัฐส าเร็จรูป เราอาจจะบอกได้ว่ารัฐนี้ไม่ยุติธรรม รัฐนี้เป็นรัฐที่ยุติธรรมมากกว่าจากการพิเคราะห์กฎเกณฑ์และ
การบังคับใช้กฎเกณฑ์ และรัฐนี้เป็นรัฐที่ยุติธรรมมากกว่าข้ึนไปอีก รัฐใดรัฐหนึ่งจะเป็นรัฐที่ยุติธรรมแค่ไหน 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-27 

เพียงใด คงต้องย้อนกลับไปพิจารณาประเด็นที่ได้กล่าวมาทั้งหมด และพิเคราะห์ว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการ
ที่ควรจะเป็นหรือไม่นั่นเอง 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

คิดว่าครอบคลุมดีแล้ว ตามค าตอบเชิงแนวคิดและหลักนิติรัฐของสังคมไทย 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

คิดว่าไม่ควรใช้น้ าหนักท่ากันในทุกปัจจัย เนื่องจากความส าคัญของในแต่ละปัจจัยเช่ือว่าจะไม่เท่ากัน 
แนวทางการวิเคราะห์เพื่อจะเพื่อก าหนดนั้นน่าที่จะพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  
โดยใช้ค่า Loading เป็นตัวก าหนดน้ าหนักในแต่ละปัจจัยพร้อมทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ 
ค่าน้ าหนักแต่ละปัจจัยเป็นระยะๆ 

 ท่านคิดว่าควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าโดย
หน่วยงานในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ มีข้อแนะน าว่าควรตรวจสอบกับหน่วยงานใดบ้าง 

โปรดพิจารณาในบางมิติที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาที่มกีารจัดท า เช่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และส านักวิจัยต่างๆ เป็นต้น 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร และผู้ทรงวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวนเท่าไหร่ 

พิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจ านวนอย่าง
น้อย 1-3 ท่าน ต่อหน่วยงาน 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ควรกระจายและครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มบุคคลตามอาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
เป็นส าคัญ 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ไม่เห็นด้วยที่จะเก็บเพียง 3 เมืองใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายมากพอสมควร  
เกรงว่าผลการจัดท าดัชนีอาจจะไม่ครอบคลุมและเกิดการตั้งค าถาม ในขณะเดียวกันการจัดเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนทั่วไปทั้งหมด 2 ปี และมีจ านวนคน 1,000 คน ขาดทั้งหลักเหตุผลในแง่จ านวนและระยะเวลาล่าช้า 
ควรมีการท า pre-test เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและระยะเวลาควรท าปีละครั้ง พร้อมทั้ง pretest  
6 เดือน เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูล โดยอาจพึ่งพาหรือขอ  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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ความร่วมมือจากทางส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีความเช่ียวชาญและควรก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างที่
ด าเนินการเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศ
ไทย 

หน่วยงานที่เหมาะสม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม IRDP มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 7 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งมากนัก แต่เข้าใจง่ายๆว่า นิติรัฐเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย ส่วนนิติธรรมคือ 
กฎหมายที่เป็นธรรม 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัดอันดับโดย WJP ท้ั ง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่า 
มีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

เท่าที่ได้ศึกษามาจริงๆ แล้ว มี 9 ตัวช้ีวัด แต่ว่าของเราพูดถึงแค่ 8 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดที่หายไปที่ไม่ได้
พูดถึง คือ กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ ส่วน 8 ตัวช้ีวันที่พูดถึงนั้น ด้วยความไม่รู้ว่า WJP มีที่มาที่ไป
ของตัวช้ีวัดอย่างไร จะพูดบนความเข้าใจเบื้องต้นว่า ถ้าทุกประเทศใช้หลักเดียวกันก็น่าที่จะเช่ือมโยงของ 
แต่ละประเทศได้ แต่ส าหรับของประเทศไทยแล้วถ้าถามว่า กระบวนการทั้ง 8 ข้อนี้ ในบางข้อย่อยอาจจะ 
ทับซ้อนกันด้วยซ้ าไป ซึ่งความชัดเจนต้องเข้าใจพื้นฐานของกฎหมายไทยก่อน มันมีค าบางค าที่บอกว่า  
ถ้ามีกฎหมายออกมาเยอะๆ แสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดผล เช่น กฎหมายที่ออกมาห้ามใช้
โทรศัพท์มือ ถือขณะขับรถนั้น  ไม่ควรเป็ นกฎหมายแต่ควรเป็ นส านึ กของบุ คคล เป็ นต้น  ดั งนั้ น  
การออกกฎหมายจ านวนมากย่อมบ่งบอกว่าการใช้กฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย ไม่เป็นไปตามระบบ ระเบียบ
ของกฎหมายที่ถูกวางไว้ โดยทั้ง 8 ตัวช้ีวัด ถ้ามองในภาพรวมแล้วยังมีบางอันที่ไม่เหมาะกับคนไทย แต่ยังบอก
ไม่ได้ว่าเป็นตัวไหน หรือส าหรับประเทศไทยแล้วอาจจะมีตัวช้ีวัดอื่นๆ อีกที่เข้ามา ถ้าพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรม
ในกฎหมาย ส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในส่วนไหนของตัวช้ีวัด เช่น กฎหมายเดียวกันแต่คนท าผิดได้รับการปฏิบัติ
แตกต่างกัน จึงมีค าพูดที่ว่ากฎหมายใช้ได้แต่กับคนจน นี่คือความเท่าเทียมทางกฎหมายไม่เกิด หรือแม้แต่การ
คอร์รัปชันที่เป็นประเด็นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มันจะมีการประดิษฐ์ค าหลายๆ ค าข้ึนมา เช่น ส่วนต่าง หรือส่งคืน
แล้ว ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่า หลักนิติธรรมไม่มีความยุติธรรม เช่นน้ีดัชนีช้ีวัดไหนที่จะตอบโจทย์ได้ เป็นต้น 
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 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทย ท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

เมื่อมีกฎหมายก็ต้องมีคนบังคับใช้กฎหมาย คือ ต ารวจ และผู้ที่ตัดสิน คือ ศาล เมื่อมีคนเข้ามา
เกี่ยวข้อง กฎหมายอาจจะดี แต่คนที่ใช้และคนที่บังคับใช้อาจจะใช้ความรู้สึกมากกว่ากฎหมาย ใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวเข้ามาสอดแทรก เช่น เรื่องต ารวจจราจร คนหนึ่งผ่าไฟแดงตอนที่ก าลังไฟเหลือง ครั้งแรกไม่ถูกจับแต่
ครั้งที่ 2 ถูกจับ เพราะอะไร หรือว่าเป็นวัฒนธรรมผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่พอมีการจับแล้วก็ไม่แจกใบสั่ง 
แต่อีกคนกลับแจกใบสั่ง เพราะอะไร สิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาต่อหลักนิติธรรม/นิติรัฐคือตัวบุคคล ตัวผู้บังคับใช้
กฎหมายเป็นหลัก เป็นต้น 

 ท่านคิดว่า การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

แน่นอนว่าอันดับต้องตกลง เพราะสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นต่อหลักนิติธรรม/ 
นิติรัฐ การเลือกปฏิบัติหรือแม้แต่การสร้างหลักนิติธรรม/นิติรัฐมันไม่เกิดข้ึน สิ่งที่สะท้อนออกมาเห็นได้ตามสื่อ
ต่างๆหรือแม้แต่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ ท าให้คนคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายมันไม่เป็นธรรม ถ้าหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐด าเนินการถูกต้องทุกอย่างและเป็นไปตามระบบของมันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะไม่มี 
การท ารัฐประหาร ถ้าหน่วยงานองค์กรอิสระของไทยเข้มแข็ง การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองจะถูก
ตรวจสอบ คือ ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้มแข็งก็จะสามารถด าเนินการได้ แต่ปัจจุบันกลับอ่อนไปหมด จึงไม่แปลก
ใจที่ถูกลดระดับ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ในปัจจุบันหลักนิติรัฐในสังคมไทยมีการให้ความส าคัญมากขึ้น ทั้งที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะและ
ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ล าดับที่ตกต่ าของหลักนิติรัฐดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการลดบทบาทของประเทศ
ไทยในทางระหว่างประเทศ ระงับการช่วยเหลือระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นภายในประเทศ  
นอกจากนั้น ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบนอาจยังไม่เดือดร้อนเท่าใดนัก 
แต่ระดับกลางลงมาระดับล่างเริ่มเดือดร้อน ส่งผลให้นโยบายต่างๆ กระตุ้นไม่ข้ึน นักลงทุนต่างชาติไม่ยอม
ลงทุนเพราะความเช่ือมั่นทางเสถียรภาพทางการเงิน และยิ่งนานวันจะยิ่งมากข้ึนเรื่อยๆ  ดังนั้น หากทุก
ประเทศเช่ือมั่นในการจัดอันดับของ WJP และนักเศรษฐศาสตร์มองตัวช้ีวัดน้ีเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุน เช่ือว่า
มีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอน 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-30 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ประเทศไทยต้องมองและปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นแนวทางของสหประชาชาติที่ภาคีสมาชิกต้อง
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การให้ความส าคัญกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ แต่ข้ึนอยู่กับประเทศแต่ละ
ประเทศว่า จะมีนโยบายขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน หรือผลักดันหลักนิติธรรม/นิติรัฐไปในทิศทางใด และ
หลักนโยบายเหล่านี้จะน ามาแปลงเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติให้ประชาชนในประเทศได้เห็นและเข้าใจ 
ได้อย่างไร เพราะตัวช้ีวัดนี้ประเมินจากประชาชนหรือผู้เช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยหรือ
ผู้เช่ียวชาญไม่เห็นด้วย หรือเห็นแบบที่ประชาชนไทยเห็นอยู่สองฝ่ายในขณะนี้ จะท าให้หลักไม่ใช่หลักแต่เป็น
ความเหลื่อมล้ าในกฎหมาย ความยุติธรรมหรือสิ่งที่เป็นธรรมที่มาช้า เรียกอีกอย่างว่า ไม่เป็นธรรม 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ต้องยอมรบัว่าไม่แน่ใจวิธีการที่มาของ WJP  WJP อาจจะสงัเคราะห์มาแลว้ว่าการจ ากัดอ านาจของรฐัที่
มี 7 ปัจจัยย่อย ถูกขมวดอะไรไปบ้าง แล้วประเด็นย่อยที่จะมาเป็นอ านาจของรัฐบาลตามกฎหมายข้ันพื้นฐานนัน้ 
มีประเด็นอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยจะท าหรือเช่ือ WJP ต้องมาถอดรหัสของตัวบ่งช้ีให้ได้ว่า
สะท้อนความเป็นนิติธรรม/นิติรฐัหรอืไม่ บางประเด็นของประเทศไทยอาจจะไม่มี แต่ของประเทศอื่นมี แต่ต้อง
รวมอยู่ในตัวช้ีวัดชุดเดียวกัน  ดังนั้น จึงต้องถอดรหัสเหล่านี้ออกมา ถ้าถามว่าควรจะเพิ่มอะไรหรือไม่ ในสิ่ง 
ที่ควรเพิ่ม คือ บริบทของประเทศไทย การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญกี่ครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีกี่รอบ ต้องพิจารณาถึงเบื้องหลังของ
สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้  และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความน่าเช่ือถือ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ อ านาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ถ่วงดุลกันจริงหรือไม่ ต้องพิจารณาให้รอบด้าน 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด โดยในประเทศ
ไทยมีการเลือกสามเมืองคือ กรุงเทพฯ ปากเกร็ด และนนทบุรี ท่านเห็นว่าคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ตัวแทนของคนท้ังประเทศได้หรือไม่ 

ในส่วนนี้ต้องใช้หลักวิจัยเข้ามาพิจารณาประกอบ แต่โดยพื้นฐานเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งของ
ประเทศไทย จะเห็นได้ชัดว่าใน 4 ภูมิภาคจะมีความเห็นต่างกัน เช่น กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดใหญ่ควรต้องเก็บ
ข้อมูล โดยมี 50 เขต ประเด็นจึงน ามาสู่ว่า การเก็บข้อมูลจะสุ่มเขตอย่างไรให้เป็นตัวแทนของประชากร  
คนสีลมย่านธุรกิจกับย่านหนองจอก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองต่างกันหรือไม่ ความคิดเห็นด้านนิติธรรม/ 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-31 

นิติรัฐต่างกันหรือไม่ เป็นต้น  ดังนั้น 1,000 ตัวอย่างที่ WJP เก็บมา เราไม่แน่ใจว่า WJP เก็บมาจากไหนบ้าง
หรือมีการคัดเลือกอย่างไร ท าให้เป็นภาพที่คลุมเครือ 

 1,000 ตัวอย่างส าหรับประเทศไทย คิดว่าเพียงพอหรือไม่ท่ีจะวัดเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
ในประเทศไทย 

ถ้ากล่าวถึงงานของ WJP ที่ท าระดับประเทศ 1,000 ตัวอย่างในความรู้สึกคิดว่าอาจจะยังไม่พอ คิดว่า 
2,000 ตัวอย่าง น่าจะเป็นข้ันต่ าของการเก็บข้อมูลที่ท าวิจัยกันโดยทั่วๆ ไป กล่าวคือ แต่ละภูมิภาคต้องมี
ตัวแทนที่ชัดเจน ถ้า 100 ตัวอย่างมาจากการสุ่มที่ดี หรือ 200 ตัวอย่างมาจากการสุ่มที่ดี น่าจะยอมรับได้ 
กล่าวคือ ต้องพิจารณาในแง่จ านวนที่อาจจะยอมรับได้ แต่วิธีการที่ได้มาของจ านวนทั้งหมดเป็นอย่างไร และ
ยอมรับได้หรือไม่ 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดย
น้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การเก็บข้อมูลประชาชนทั่วไป 1,000 ตัวอย่าง รวมกันกับผู้เช่ียวชาญ 25 ตัวอย่าง ใน 1,000 ตัวอย่าง
มีผู้เช่ียวชาญหรือไม่ ถ้าใน 1,000 มีผู้เช่ียวชาญแล้ว จะน าอีก 25 ตัวอย่าง มารวมกันแล้วหาร อาจจะยอมรับ
ได้ แตถ้่าผู้เช่ียวชาญที่ถูกคัดเลือกมาจ านวน 25 ตัวอย่าง ต้องพิจารณาต่อว่า WJP เก็บด้วยวิธีไหน ถ้าเก็บด้วย
เชิงคุณภาพในลักษณะของการการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ไม่ควรเอามาเฉลี่ยรวมใน 1,000 ตัวอย่าง แต่ถ้า
ออกมาในลักษณะแบบสอบถามเหมือนกันหมด ไม่จ าเป็นต้องแยก ดังนั้น เราไม่ทราบว่า WJP เลือก 25 
ตัวอย่างอย่างไร ค าถามต่อไปจะน าไปสู่ว่า ใน 25 ตัวอย่างนี้มาจากทุกอาชีพหรือไม่ ครอบคลุมแล้วหรือไม่ 

 ในกลุ่มของปัจจัยอาชีพเราควรจะให้น้ าหนักทุกอาชีพเท่าๆ กัน หรือควรให้น้ าหนักอาชีพ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมากกว่าอาชีพอ่ืนหรือไม่ 

การให้ค่าน้ าหนักนั้นต้องพิจารณาสัดส่วนของอาชีพในประเทศไทยอาชีพไหนมาก อาจจะสุ่มอาชีพนั้น
มากกว่าอาชีพอื่น หรืออาจจะสุ่มมาอย่างละเท่าๆ กัน เพื่อป้องกันความแตกต่างในกลุ่มอาชีพที่มีคนน้อย 
วิธีการแก้ไขกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรต้องดูบริบทของงานโดยภาพรวมเพื่อแก้ไขช่องโหว่ 
บางครั้งควรเก็บหมดทุกอาชีพ แต่ส าหรับเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ นักโทษ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องมี
หรือไม่ เพราะบางคนอาจถูกจับมาเนื่องจากเป็นการจับผิดคน มีการไปสัมภาษณ์เขาหรือไม่ ผู้ที่ได้รับ 
ความยุติธรรมในเชิงลบ ผู้ได้รับผลประโยชน์จากความยุติธรรมโดยช่องโหว่ทางกฎหมายหรือผู้ที่มีความรู้ก็
อาจจะบอกว่ามันมีประโยชน์กับเขา ถ้าในการเก็บข้อมูลของคน 2 กลุ่มนี้ ต่างกัน ผลจะต่างกันในทันที 

 
 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-32 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 แต่ท้ังหมดน้ีก็ไม่แน่นอนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แล้วแต่คนท่ีเราจะไปสุ่มเจอจะมีมุมมอง
อย่างไร ใช่หรือไม่ 

ใช่ แตจ่ะตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราไม่ได้มีส่วนในการเลือกของเขา เราไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร เพราะฉะนั้น
จึงต้องกระจายอาชีพให้ครอบคลุมและค านึงถึงผลได้ผลเสีย 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

เขาค านวณในภาพใหญ่ แล้วต่างประเทศมีน้ าหนักแต่ละที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเขาไปอิงของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะไม่ยุติธรรมกับประเทศอื่น และแต่ละประเทศมีการให้ความส าคัญไม่เท่ากัน  
บางประเทศให้ความส าคัญเพราะเป็นปัญหาเร่งด่วน บางประเทศไม่ให้ความส าคัญเพราะปัญหานิ่งแล้ว  
เลยลดบทบาทลง สิ่งที่เขาท าเขามองภาพรวมขนาดใหญ่ เขาจึงจ าเป็นต้องให้เท่ากันทุกตัว 

ถ้าเป็นการค านวณของประเทศไทยเอง ทั้ง 8 ปัจจัยนี้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจัยใดเร่งด่วน
ต้องการแก้ไข จึงควรให้น้ าหนักมาก แต่ด้านใดดีแล้ว ควรลดค่าน้ าหนักลงมา แต่เท่าที่พิจารณาดูแล้ว
เหมือนกับว่าประเทศไทยต้องเร่งจัดการปัญหาต่างๆ เกือบทุกปัจจัย  นอกจากนั้น ตามข้อมูลของสวนดุสิตโพล
ได้ท าการส ารวจข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการยุติธรรม อันดับหนึ่ง คือ ความไม่รู้กฎหมาย
ของประชาชน และ อันดับที่สอง คือ ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย เช่น ในประเทศไทยจะสังเกตได้ว่า  
ถ้าส ารวจหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย จะพบว่า สื่อในประเทศไทยยังประสบปัญหาภาวะการแบ่งฝ่าย 
การแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล การปลอดจาก
การคอร์รัปชัน เป็นต้น 

 อย่างเรื่องพวกน้ีเราต้องไปอธิบายให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเราจะเข้าสอบถามให้เข้าใจหรือไม่  
เพ่ือให้ผลท่ีเราต้องการส ารวจออกมาตรงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม 

การให้ความรู้ต่อเนื่องหรือให้การศึกษาที่ ถูกต้องนั้นมีความจ าเป็นมาก ทุกประเด็นถ้าแสดง 
ความคิดเห็นโดยไม่ทราบเรื่องราวที่แท้จริงจะท าให้ไม่สอดคล้องกับผลที่เกิดข้ึน หากประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ประเทศที่มีประชาชนที่มีความรู้มากๆ การตอบ
แบบสอบถามจะได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ประเทศที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
เพื่อประกอบการตัดสินใจท าความเห็น เป็นต้น 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศ
ไทย 

ถ้าผู้ที่มีผลประโยชน์กับข้อมูลที่ไปเก็บนั้นลงไปเกบ็ข้อมลูอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่จริง เกิดจากความเช่ือมัน่
จากผู้นั้นเองว่า ถ้าประเมินจากหน่วยงานนี้และหน่วยงานนี้เก็บจะไม่ได้  ดังนั้น จึงไม่ควรให้หน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินตัวเอง เช่น ถ้าให้ NGO ประเมิน NGO อาจถูกตั้งค าถามต่อว่า NGO มีรายได้มาจาก
หน่วยงานไหน แน่นอนว่าการลงเก็บข้อมูลอาจจะต้องใช้หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานเอกชนที่ไม่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ไม่มีผลได้ผลเสียต่อผลการประเมิน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของผลการประเมิน และ  
ลดแรงปะทะระหว่างการเก็บข้อมูล เป็นต้น 

 ถ้าประเทศไทยท าการเก็บข้อมูลเองต่างประเทศจะเชื่อเราหรือไม่ 

ประการที่หนึ่ง เราต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการ หลักวิชาการในการด าเนินการ และต้องสร้าง 
ความน่าเช่ือถือของเนื้อหางานด้วย  ทั้งนี้ หลักการต่างๆ ต้องเป็นไปตามแนวทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในสายตา
นานาชาติด้วย และ ประการที่สอง วิธีการได้มาของข้อมูลต้องมีความน่าเช่ือถือและโปร่งใส เช่น หน่วยงาน 
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต้องมคีวามน่าเช่ือถือ การสรุปผลต้องไม่ท าในลักษณะที่ใส่ความคิดเห็นของผู้ท าลงไป และ
ต้องเป็นกลางด้วย เป็นต้น 

 ท่านคิดว่าปัจจัยของ WJP มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าโดยหน่วยงานของดุสิตโพล 
หรือไม่ 

ดัชนีซึ่งจัดท าข้ึนโดยหน่วยงานของสวนดุสิตโพลที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ไม่น่าจะมี  
ที่ผ่านมาที่เราท าดัชนีช้ีวัดการเมือง ท าเรื่องการท างานของรัฐบาล เท่านั้น 

 การด าเนินงานของ WJP มีหลักหลายประการท่ีใกล้เคียงกับการท างานของสวนดุสิตโพล 
อยู่บ้าง สามารถน ามาเทียบเคียงกันได้หรือไม่  หรือการเก็บข้อมูลหรือประเด็นค าถาม 
มีความแตกต่างกันอย่างไร 

ถ้าเทียบกันแล้ว ถ้าพูดถึงการเมืองกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ คือ ประการแรก คอร์รัปชัน และประการ 
ที่สอง ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สองประเด็นใหญ่ๆ นี้มีความคิดเห็นที่แตกแยกกันในสังคมมาก อีกทั้ง
ยังมีปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติ  ดังนั้น ถ้าจะกล่าวถึงหลักของ WJP ที่จะเกี่ยวข้องกับของประเทศไทย  
ถ้าเราจะใช้ที่เราท าไปผูกโยงกับนานาชาติ เราต้องใช้ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องเปรียบเทียบกันได้ แต่อย่างไร 
ก็ดี ในส่วนที่เราเห็นว่าไม่ควรมีหรือมีเพิ่มเติม ต้องท าให้เห็นชัดเจนด้วยว่าเพราะอะไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 8 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

มองว่าเป็นเรื่องของระบบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
และส่งไปยังมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

ความหมายข้างต้นสามารถใช้ได้ทุกประเทศ เพราะฉะนั้นจะไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะปัจจัยนี้ 
จะครอบคลุมทั้งระบบและกระบวนการการบังคับใช้กฎหมาย แต่โครงสร้างใหญ่คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
รวมถึงกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เพราะบางประเทศ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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ไม่มีกฎหมายที่เป็นตัวบทบัญญัติ เพราความหมายที่ให้ไปเมื่อพูดถึงตัวนิติธรรม/นิติรัฐ แต่ใช้ค าว่า Rule of 
Law เพราะในบางประเทศ ไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ออกมาอยู่ในรูปของประเพณี ธรรมเนียม
ปฏิบัติ เมื่อประเทศไทยน ามาแปลและปรับใช้ ปรากฏว่าเฉพาะเจาะจงในเรื่องกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว 
หรือว่ามากกว่ากฎหมาย จากการที่ศึกษาเรื่องนี้ทั้งในเชิงแนวคิด และในเชิงการวัด คือ ประการแรก เรานิยาม
ก่อนว่าเราจะวัดหลักนิติธรรมอย่างไร และ ประการที่สอง ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
มาก มีความซับซ้อนหลายมิติ ซึ่งท าให้ยากที่จะนิยามและวัดที่ชัดเจน  ดังนั้น เมื่อจะจัดท าดัชนีช้ีวัดหลัก 
นิติธรรมซึ่งต้องการให้มีการยอมรับในระดับสากล การที่น าแม่แบบของต่างประเทศมาบังคับใช้เป็นหลัก ย่อม
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ที่ตัดสินใจด้วย เนื่องจากผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มี
ความชัดเจนเพียงพอ จ าเป็นที่จะต้องมีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือก เพื่อหานิยามที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
ประเทศไทย 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัดอันดับโดย WJP ท้ั ง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่า 
มีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นที่น่ากังวล คือ ไม่แน่ใจว่าเราได้สอบถามหน่วยงานอื่นหรือไม่  และแต่ละผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความคิดความเข้าใจในเรื่องของหลักนิติธรรมที่แตกต่างกันหรือไม่ เพราะการท าวิจัยในเรื่องนี้มีปัญหาทั้งในแง่
ของการบัญญัติศัพท์ลงไป ระดับของภาษาซึ่งผู้อ่านได้ท าการศึกษาย่อมอาจตีความได้แตกต่างกันออไป  ดังนั้น 
เมื่อเรากล่าวถึง ตัวช้ีวัดทั้ง 8 ปัจจัยแล้ว ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีความครอบคลุมมากน้อยเพียงใด อีกทั้ง  
จะกระทบต่อสังคมไทยมากเพียงใด เพราะอาจมีมิติที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความแตกแยกของ  
คนในชาติด้วย 

นอกจากนั้น การวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอคติและข้อผิดพลาด 
ความคลาดเคลื่อนและอคติของการวัดใน 8 มิตินี้ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนมีข้อกังวลสูงมาก โดยมีความคล้ายๆ 
กันในแต่ละปัจจัย อาจจะมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด อคติกับความคลาดเคลื่อนมีความต่างกัน  
ถ้าความคลาดเคลื่อนเกิดจากการที่เราไปสร้างเครื่องมือวัดและช้ีตามแบบนี้ แล้วบางมิติทับซ้อนกัน จึงท าให้
เกิดการสหสัมพันธ์ ค่าความสัมพันธ์จะสูง แล้วส่งผลไปบังปัญหาของการวัดครั้งนี้จึงมีข้อผิดพลาดสูงไปด้วย 
นอกจากนั้น อคติจากผู้ตอบ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยจะไหลไปตามกระแสค่อนข้างมาก 
สภาวะนี้ถ้าไปท าการวัดในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกินความเป็นจริง เราจะเห็นได้ว่า
ในวันที่เราจัดประชุมกลุ่มย่อย แม้แต่วิทยากรที่เป็นปัญญาชนยังดูเหมือนว่า รัฐบาลขณะนี้เป็นรัฐบาลประหาร 
เราจะมาพูดถึงการจ ากัดอ านาจไม่ได้ ซึ่งความจริงแล้วแม้จะเป็นรัฐบาลทหารต้องมีการจ ากัดอ านาจด้วย 

สังคมไทยเมื่อมาเจอการวัดแบบนี้ ในมิติและบรรยากาศของการวัดนี้จึงมีข้อจ ากัดท าให้ผู้ที่ถูกวัดอยู่
ท่ามกลางกระแส และท าให้เราได้ผลที่มีอคติมาด้วย  ดังนั้น 8 มิติน้ีมีปัญหาในการวัดเยอะมาก แต่มีทางออก 
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อีกประการหนึ่งคือ ใน 8 มิตินี้ โดยเสนอให้เพิ่มการใช้นิติธรรม/นิติรัฐเพื่อช่วยในการลดทอนความแตกแยก
ของคนในชาติ เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะเป้าหมายหลักของประเทศไทยในขณะนี้ คือ ความรัก
ความสามัคคี ถ้าเราท าโครงการนี้ส าเร็จ เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติได้ ประเทศชาติก็ไปได้ 
แต่ถ้าเราตัดประเด็นนี้ออกไป ต่อให้เราส าเร็จในเรื่องของคอร์รัปชัน แต่หากน าไปใช้แล้วไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ก็ไม่มีความหมาย 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

ล าดับที่ประเทศไทยได้รับนั้น ต้องหาสาเหตุว่ามาจากอะไร ในความเป็นจริงอาจเป็นเพราะเครื่องมือที่
น ามาใช้วัดและจัดท าดัชนี เช่น การเก็บข้อมูลเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ปากเกร็ด และนนทบุรี ซึ่งถ้าผู้ที่ให้
ค าตอบนั้นไม่มีความรู้เรื่องวิจัย เขาจะตามกระแสที่ผู้สัมภาษณ์ช้ีน าให้เป็นไปตามทางนั้น ซึ่งจะท าให้มีปัญหา 
ปัญหาของ WJP คือ ความเช่ียวชาญของนักวิจัยของเขา ซึ่งเมื่อเราเอามาถามผู้เช่ียวชาญ หากวันหนึ่งเขานึกถงึ
ประเด็นนี้ข้ึนมาแล้วเอาไปเขียนรายงาน ภาพลักษณ์ของประเทศก็จะเสียหายตามไปด้วย  ดังนั้น ประเด็นนี้จึง
ยังตอบไม่ได้ เพราะอันดับที่เราอยู่ตรงนั้น มีปัญหาที่ WJP เขามีปัญหาในการท างาน และเครื่องมือในการ
ประเมินผลที่ใช้ แตจ่ะไม่ยึดตรงนั้นเป็นหลัก กล่าวคือ ถ้าจะท าโครงการนี้ ต้องศึกษาและวางแผนให้ดี ท างาน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย และให้เหมาะสม แม้ไม่สมบูรณ์แต่ต้องเหมาะกับสังคมไทยและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ถ้าเราไม่ยึดโยงต่อ WJP มาก จะมีปัญหาในเชิงของภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตา
ต่างประเทศหรือไม่ 

น่าแปลกใจว่าท าไมองค์กรใหม่ๆ จึงต้องรองบประมาณถึงจะตอบโต้ ในฐานะที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
อยากจะเขียนตอบโต้ทันที ให้นักวิชาการในด้านต่างๆ มาระดมความเห็นกันแล้วตอบโต้ไปว่าท าไมต้องท าใหผ้ล
ประโยชน์ของชาติเสื่อมเสีย เรียกมาคุยกันเลยว่าเรื่องแบบนี้ต้องช้ีแจง WJP ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อจะได้ 
ความชัดเจน แล้วเราจึงจะวิจารณ์ถูก เราก าลังเสี่ยงต่อความผิดพลาด เพราะเราวิจารณ์บนความไม่รู้ ก่อนที่เรา
จะพัฒนาอะไรก็ตาม เราต้องรู้ก่อนและต้องมีข้อมูลก่อน 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

การที่เราอยู่ท่ามกลางกระแสโลกเมื่อมีอะไรมากระทบเรา เราต้องพิจารณาก่อนว่าเขาเป็นใคร เขามา
มิติไหน เราทราบหรือไมว่่าสหประชาชาตินิยามค าว่า Rule of Law ไว้ว่าอย่างไร ต่างกับ WJP หรือไม่ กล่าวคือ 
เรื่อง UN Rule of Law เขามองเรื่องหลกันิติธรรม คือ การปกครองโดยทุกอย่างเป็นกฎหมายทั้งหมด เพียงแต่
ว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ยุติธรรมด้วย เขามองถึงความเป็นจริงด้วย สิ่งที่เขาให้ความส าคัญเป็นพิเศษ คือ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-36 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เรื่องของสิทธิข้ันพื้นฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาลกึลงไปในความเป็นข้ันพื้นฐานและยึดโยงไปถึงปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948 ว่า มีสิทธิพื้นฐานประการใดที่ยึดโยง
กับเรื่องความเป็นนิติธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเขามองในแง่ของความเป็นจริงมากกว่ากฎหมายที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับอยู่ในสังคม หากเราท าโครงการนีต้้องตอบโจทย์ของประเทศไทยก่อน และเมื่อเกิด
ข้ึนมาจาก WJP น่าจะไปเอามุมมองของสหประชาชาติด้วย ต้องใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม โดยให้มีส่วนของ
ประเทศไทย ส่วนของสหประชาชาติ และส่วนของ WJP  แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานต้องเป็นสามเหลี่ยม
ที่ตั้งอยู่ในฐานของประเทศไทยเป็นหลัก ท าแล้วต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย 

หน่วยงานหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์เราได้ คือ American Bar Association เขาเป็นตัวขับเคลื่อนของ 
WJP เลย ขอแนะน า 2 คน คือ Mriguly และ Rubnicka ซึ่งมีความเช่ียวชาญเรื่อง WJP จะได้ท าให้โครงการ
ของเรามีความสมบูรณ์มากข้ึน มิฉะนั้น เราจะขาดข้อมูลที่ส าคัญไป แล้วจะวิพากษ์วิจารณ์แบบพลาดพลั้งไปได้ 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

มีทางออกอยู่ 3 ทาง คือ วิธีแรก ต้องท าตาม WJP วิธีที่สอง ใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วย หรือโดยการ
ท าการทดลอง (Pilot test) ข้ึนมาก่อน แล้วค่อยท าการประเมิน โดยพิจารณาดูว่าปัจจัยไหนที่มีผลมากมีผล
น้อยต่อหลักนิติธรรมที่เราต้องการจะวัด หลังจากนั้นเราน าค่าแต่ละค่ามาให้น้ าหนักตามนัยยะส าคัญทางสถิติ 
หากว่าเราวัดออกมาแบบหน่วยในการวัดเหมือนๆ กัน ให้ใช้ค่าจากพื้นฐานได้เลย แต่ถ้าเราวัดมาแตกต่างกัน 
เวลาเราท าการวิเคราะห์ทางสถิติเราใช้ค่าพื้นฐาน แล้วดูค่า beta ว่าส่วนไหนค่ามากสุด ให้จัดอันดับแล้ว 
ไล่ล าดับความส าคัญๆ ลงไป โดยให้อันดับถ่วงน้ าหนักจากค่าสถิติ และ วิธีที่สาม เป็นการให้น้ าหนักจากผลวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แล้วน าเอาค่าคะแนนกลุ่มเป้าหมายที่ไป
เก็บข้อมูลในเชิงลึกมาให้น้ าหนักกับตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัด 

 ถ้าเราท าในแบบของเราเองแล้วเราให้น้ าหนักไม่เท่ากัน มันจะมีปัญหาในการน าไปใช้ในทาง
ระหว่างประเทศไม่ได้หรือไม่ 

เนื่องจากท างานกับองค์กรต่างประเทศจ านวนไม่น้อย เขารออยู่ว่าเราจะมีอะไรไป เสนอให้เขาท า  
เราจะสามารถเปลี่ยนเขาได้หรือไม่ ถ้าเราเปลี่ยนเขาได้เราจะเป็นผู้น าในเรื่องนี้ ถ้าให้ตอบค าถามนี้ ผลตอบว่า 
เขารู้หรือยังว่าเรามีวิธีที่ดี ถ้าเขารู้แล้วก็คงมีเหตุผลอะไรบางอย่าง ส่วนนั้นค่อยพิจารณาเป็นล าดับถัดไป  
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องมีข้อมูลก่อน พอเรามีข้อมูลละเอียดแล้ว เราจะท าตามเขาหรือจะไม่ท าตามเขาก็ได้ 
จากที่เสนอไปในสามมติิดังกลา่วเราละเอียดกว่าเขา ฉะนั้นเราจะให้เหมอืนเขาก็เหมอืนได้ เราจะให้ต่างก็ต่างได้ 
แล้วพอเราต่างกับเขา เขามาท าตามเรา เราก็กลายเป็นผู้น า 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-37 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

บางส่วนบอกว่ามีปัญหา บางส่วนบอกว่าไม่มีปัญหา คือ ถูกทั้งคู่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ คือ บาง
สถานการณ์ผิดได้ เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ กล่าวคือ ถ้าคนที่ถูกศึกษาเขาคิดเหมือนกัน เราจะ
รวมไปไม่มีปัญหา แต่ถ้าสองกลุ่มนี้คิดต่างกันอาจจะเกิดปัญหาได้ 

 กลุ่มนักวิชาการเราควรจะเลือกกลุ่มไหน 

ข้ึนอยู่กับแต่ละโครงการ ถ้าเป็นโครงการนี้ แนะน าว่าให้หาข้อมูลปัจจุบันก่อน ถ้าข้อมูลปัจจุบัน ให้หา
ข้อมูลในอดีต แล้วดูว่าถ้าจะท าเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ใครหรือสาขาอาชีพใดที่เป็นกลุ่มกุญแจส าคัญที่ท าให้
มีผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐ โดยต้องแยกกลุ่มว่า กลุ่มหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยมีปัญหา 
อีกกลุ่มหนึ่งท าให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ เราก็ไปเอากลุ่มคนเหล่าน้ันมาตอบโจทย์ของเรา 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด โดยในประเทศ
ไทยมีการเลือกสามเมืองคือ กรุงเทพฯ ปากเกร็ด และนนทบุรี ท่านเห็นว่าคนกลุ่มน้ีจะเป็น
ตัวแทนของคนท้ังประเทศได้หรือไม่ 

ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมด เพราะไม่รู้ว่าความเป็นจริงคืออะไร อาจจะใช้ไดห้ากคนทั้งประเทศคิดเหมือน
คน 3 พื้นที่นี้ แต่สมมติฐานอีกตัวหนึ่ง คือ ถ้ามีความเห็นต่างกัน แล้วมีการเก็บข้อมูลเฉพาะ 3 พื้นที่นั้น น่าจะ
ผิด เพราะว่าคน 77 จังหวัดของประเทศมคีวามหลากหลายสูงมาก และถ้าคนเหล่าน้ีคิดต่างจากคนในสามพืน้ที่
ดังกล่าว โครงการนี้ต้องปรับปรุงขนานใหญ่ หรือแม้แต่ถ้าทราบรายละเอียดว่า WJP ที่มาเก็บข้อมูลของ
ประเทศไทยก่อนหน้านี้มีการสุ่มตัวอย่างแบบไหน ถ้าเป็นการท าที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่ได้ก็จะ
เป็นแค่ตัวอย่าง จะน าไปอ้างอิงไม่ได้ จึงคิดว่าต้องท าทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พอเราพูดถึงตัวอย่าง 
มี 2 หลักการ คือ หลักการของความเป็นตัวแทน Principle of representative ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนได้
หรือไม่ หรือตัวแทนอยู่ในหลักการนี้ และ Principle of errors หลักการของความคลาดเคลื่อน คือข้อมูลของ 
WJP จะถูกต้องหรือไม่ถ้าเอา 2 หลักการนี้มาจับ จะหลุดไม่ได้เลย เช่น การที่เขามาเก็บข้อมูลกรุงเทพฯ  
ปากเกร็ด นนทบุรี ความเป็นไปได้มันไม่มีเลย เพราะว่าเลือกโดยไม่ตาม Principle of representative ก็ไม่รู้
ว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหน เป็นต้น 

 
 
 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-38 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 อาจจะเป็นเพราะการเก็บข้อมูลของ WJP ใช้แบบสอบถามท่ีเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด ฉะน้ัน
จะจ ากัดอยู่ท่ีกลุ่มคนประเภทหน่ึงท่ีไม่ใช่ตัวแทนของประเทศไทยได้หรือไม่ หรือเขามองว่าคน
กลุ่มน้ีน่าจะมีภาษาอังกฤษท่ีดูน่าจะเหมาะสมมากกว่าในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย  
โดยน่าจะตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนกว่า 

บนความไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไร โอกาสที่เราจะมาวิจารณ์เขาแล้วเกิดความผิดพลาดก็มีอยู่ ซึ่งถ้าตอบ
ค าถามนี้ ก็ตอบว่าเป็นไปได้ที่จะไม่เหมาะสม แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเหมาะสมได้ หากคนในชาติทั้งหมดคิดเหมือน
คนตอบ ดังนั้น การที่จะตอบเป็นภาษาอะไรเหมือนกัน แต่ความเป็นไปได้อันไหนมันมากกว่ากัน ค าตอบ คือ 
ความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสไม่เหมาะสมค่อนข้างมาก เพราะในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ทราบเลยว่าคืออะไร 
เพราะฉะนั้นจึงต้องให้เป็น 2 ทาง 

 ท่านคิดว่า หน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของ
ประเทศไทย 

ปัญหาของนักคิดของประเทศไทย คือ ยึดติดกับสถาบันจนกระทั่งละเลยองค์ความรู้ในตัวบุคคล 
จุดอ่อนของเรา คือ เรามักมองข้าม instructions rights คือ ท าให้ความรู้ความสามารถของบุคคลไหลมาสู่การ
ท างานหรือองค์กร เรามีผู้เช่ียวชาญเยอะมาก แต่ผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ันมักจะถูกละเลยแล้วเอาสถาบันเป็นที่ตั้ง 
โดยส่วนตัว เห็นว่า สถาบันที่จะมาท าเรื่องนี้ให้มองทั้ง 2 มิติ แต่เอาเป้าหมายเป็นหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาที่
มองทั้ง 2 มิติ ทั้งตัวบุคคลและกลุ่มองค์กร เขาค านึงถึงเป้าหมายและกระบวนการไปสู่เป้าหมายเป็นหลัก 
ค านึงถึงผลประโยชน์ชาติ อะไรที่ท าให้ปกป้องผลประโยชน์ชาติ ได้เขาท า ซึ่งก าลังจะบอกว่าการเลือก
หน่วยงานใดมาท านั้น เราต้องดูว่าเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร ถ้าเป้าหมายของโครงการนี้ คือ เรา
ต้องการรู้สถานการณ์ความเป็นจริงของความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย ก็ให้เอาข้อมูลที่ ไปบริหาร
จัดการ เช่ือว่าจะน าไปสู่เป้าหมายนั้นได้แน่ คือถ้าเราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่ม
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ คือ ต้องไปหาข้อมูลจาก Key person ที่ก าลังที่มีอ านาจ คือ มีพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศในเชิงนิติธรรม/นิติรฐั แต่ขอให้รวมมิติความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติด้วย เพราะถ้าไปตาม WJP 
อย่างเดียวอาจท าให้เราหลุดประเด็นไปสู่ข้ันตอนของพวกเขาแต่ไม่ใช่ของประเทศไทย รวมถึงในกลุ่มของ 
นักวิธีวิทยา คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัย ท าให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่ส าคัญได้ ทั้งในฐานะที่เป็นหน่วยงาน คือ เรามีทั้งทีดีอาร์ไอและหน่วยงานของรัฐด้วย เราไปหาผู้เช่ียวชาญ
ของแต่ละหน่วยงานมา โดยเอาผู้ที่เราเล็งเห็นว่าบุคคลเหล่าน้ีคือกุญแจส าคัญ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
มาเป็นองค์ประกอบของคณะท างานชุดนี้ ทั้งที่เป็นหน่วยงานและไม่ใช่หน่วยงาน แต่ถ้าเราไปยึดสถาบัน  
ปัญหาจะตามมาทันที  บางสถาบันมี ช่ือเสียงมาก แต่พอไปเจาะลึกจริงๆ  ไม่ ได้ผู้ เช่ียวชาญ แต่เป็น 
นักประชาสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้น 

 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-39 

 ท่านคิดว่าปัจจัยของ WJP มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ในประเทศไทยหรือไม่ 

มีที่ใกล้เคียง แต่ถ้าเทียบกันไม่ชัดเจนเพียงพอ ถ้าจะน ามาเทียบเราน่าจะเทียบเคียงได้ในเชิงหลักการ
ทั่วไป เช่น เครื่องมือของการศึกษา การสร้างเครื่องมือ กระบวนการสร้างตัวช้ีวัด ระเบียบวิธีวิจัย การเข้าถึง
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น แต่ในรายละเอียดอย่าเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละโครงการก็จะมี 
ความเฉพาะตัวของเขาเอง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 9 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ค าว่า “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” เป็นถ้อยค าสองค าที่ยังไม่ลงรอยกัน ในอดีตค าว่า “Rule of Law” 
แปลว่า “กระสวนยุติธรรม” แต่ค าดังกล่าวไม่ติดตลาด ประเด็นเรื่องหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่เรา
ต้องค านึงถึงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป โดยทั่วไปต้องสังเกตว่าคนเรามีความคิดด้านอ านาจนิยมสูง ยิ่งมีสูง
มาก จะสวนทางกับอ านาจนิติรฐัหรอืนิติธรรม แม้ในกระบวนการยุติธรรมเรือ่งอ านาจในปัจจุบนัก็ยังเป็นเรื่องที่
เป็นใหญ่อยู่พอสมควร ทั้งๆ ที่กระบวนการยุติธรรมเป็นผืนเดียวกัน แต่หากเราจะแยกเป็นส่วนๆ คิดว่าตนเป็น
ใหญ่ การเป็นองค์กรอิสระนั้นเป็นสิ่งที่ดีจะท าให้มีความเป็นอิสระมากเกินไปจนท าให้ความเป็นธรรมแทบไม่มี 

ประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความ คนในสังคมปัจจุบันคิดว่ากฎหมายหลายฉบับไม่สามารถใช้บังคับได้เลย เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์จบนิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบเนติบัณฑิต เป็นอัยการเป็นเวลา 5 – 6 ปี แต่เมื่อไปเรียนต่างประเทศ 
เหมือนต้องไปเรียนใหม่หมดเลย เนื่องจากปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันยังมีอยู่ ค่อนข้างมาก
พอสมควร เป็นต้น 

ในช้ันของสถาบันการศึกษา มีบุคคลจ านวนมากกล่าวว่า บุคคลในกระบวนการยุติธรรม เช่น  
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น เป็นบุคคลที่มีอ านาจ แต่ไม่มีการพูดถึงอ านาจหรือ
สถานะของผู้ถูกกล่าวหาเท่าที่ควร ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประเด็นที่ส าคัญที่สุดคือ ความเป็น
มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ ถือเป็นประธานแห่งสิทธิ แต่ประเทศไทยหลายส่วนกลับไม่ได้คิดอย่างนั้น กลับไม่ไ ด้
มองว่า บุคคลอยู่ถูกกล่าวหามีสิทธิและอ านาจหน้าที่ ในกฎหมายเยอรมนีมีมาตราที่กล่าวถึงเรื่อง “สัตว์” ว่า
สัตว์ไม่ใช่ทรัพย์ แต่ “ให้น าบทบัญญัติเรื่องทรัพย์มาใช้กับสัตว์โดยอนุโลม” แสดงให้ว่า สิ่งมีชีวิตในโลกมี
อะไรบ้างที่ต้องเคารพ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครจบมาจากที่ใด แต่อยู่ที่การปลูกฝังของสถาบันการศึกษา 
กระบวนการยุติธรรมต้องท าให้ดีเพื่อสร้างความสงบสุขของปวงประชา 

ในทางอาญานั้น มีอยู่ 4 สถาบัน ได้แก่ (1) Common law (2) แนวคิดตามหลักกฎหมายเยอรมนี 
ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย (3) ระบบกฎหมายฝรั่งเศส และ (4) ระบบกฎหมายเยอรมนี 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-40 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายน้ัน มีเพ่ือผดุงความยุติธรรม ซึ่งเป็นการกระท าโดยผู้รักษา
กฎหมาย ประเด็นท่ีน่าสงสัย คือ ท าไมเวลาน ากฎหมายมาใช้จึงอิงอยู่กับแนวปฏิบัติเดิมๆ 
มากกว่าท่ีจะอิงอยู่บนฐานของกฎหมาย 

ในปัจจุบัน เราสามารถยอมรับได้ว่า กฎหมายของประเทศไทยทันสมัยไม่แพ้ประเทศใดในโลก  
แต่ปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบันคือ เรื่องของการบังคับใช้ เช่น คดีคุณเจริญ วัดอักษร มีค าพิพากษาศาลช้ันต้นให้
ประหารชีวิต แต่มีการยกฟ้องในช้ันศาลอุทธรณ์ มีประเด็นว่า เครื่องมือที่ศาลใช้ในการท าความเห็นคืออะไร 
ลักษณะของการอุทธณ์หรือฎีกาในศาลสงูควรใช้ระบบ trial court หรือคดีเกาะเต่า การที่ชาวพม่าถูกตัดสินให้
ประหารชีวิตในการต่อสู้คดีของศาลช้ันต้นนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท าให้
ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย เป็นต้น 

 หากน าเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐมาใช้ในสังคมไทย จะมีปัญหาต่อการเบ่ียงเบนของกฎหมาย
หรือไม่ เน่ืองจากหลายเรื่องต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก 

กฎหมายอาญาน้ัน ในแต่ละคดีมีข้อเท็จจริง 2 ประการ คือ ผู้ถูกกล่าวหาท าผิดจริงหรือไม่ และผู้ถูก
กล่าวหาเป็นคนอย่างไร ซึ่งตามระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องท าให้กระจ่างทั้งสองเรื่อง มีประเด็น
เรื่องของการห้ามพนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นโทษ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น มีประเด็นเรื่องการปฏิรูป 2 ประการ คือ 
การปฏิรูปการเมือง และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แต่ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 นั้นไม่ได้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในความเป็นจริงเลย 

ตัวอย่างเช่น ในประเด็นเรื่องการออกหมายโดยศาลนั้น ถูกก าหนดให้เป็นหลักประกันความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษาการยกเลิกการบังคับบัญชาเป็นระดับช้ัน การนั่งพิพากษาเป็นองค์คณะ  นอกจากนั้น ยังมีการ
ปฏิรูปเรื่องการสอบสวน ความโปร่งใสของอัยการ ทนายความ รวมถึงการผลักดันให้ศาลสูงเปน็ review court 
การออกหมายจับหมายค้นน้ัน กฎหมายของประเทศเราดีกว่าประเทศอื่นเยอะมาก การออกหมายของประเทศ
ไทยท าได้สองระดับ คือ ต้องให้ศาลตรวจสอบด้วย หรือประเด็นเรื่องหลักประกัน ประธานศาลฎีกาออก
ระเบียบว่า ถ้าเป็นคดีแบบใดๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประกันตัวเท่าไหร่ ทั้งๆ  ที่ในความเป็นจริงจะไม่
เรียกเลยในการประกันตัวก็ได้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตร  ดังนั้น ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญมาก  
หลายเรื่อง ประเทศไทยใช้ในลักษณะของมาตรฐานสากล แต่บางเรื่องอาจใช้แบบไทยก็ได้ ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่า 
แบบไทยนั้นไม่ดี เนื่องจากหลายเรื่องของประเทศไทยนั้น สามารถท าได้ดีกว่าฝั่งของตะวันตกด้วยซ้ า 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 10 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

การจะตอบค าถามนี้ได้ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของ WJP ว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลไป
เพื่ออะไร และต้องพิจารณาว่าเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 8 ปัจจัยได้รับการยอมรับในทางระหว่างประเทศหรือไม่  
หาก WJP พิจารณาโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมในทางระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วไป  
ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า เกณฑ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับเป็นสากลหรือไม่ 

ในส่วนของประเทศไทย หากจะน าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทั้ง 8 ปัจจัยมาใช้ในบริบทของประเทศ
ไทย มีความจ าเป็นที่จะต้องมองสถานการณ์ในประเทศไทยว่า ทั้ง 8 ปัจจัยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น  
นิติธรรม/นิติรัฐในสังคมหรือไม่ เพียงใด 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

ในการค านวณคะแนนให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยของ WJP นั้น ไม่สามารถมองในลักษณะนี้ เนื่องจาก
ต้องไปพิจารณาวิธีการให้น้ าหนักของ WJP ว่า เหตุใด WJP จึงตั้งไว้เช่นนี้ ในเบื้องต้นการให้น้ าหนักที่เท่ากัน
หมายความว่า ให้ความส าคัญกับทุกเรื่องเท่ากัน ต้องพิจารณาต่อว่า ค่าน้ าหนักที่ WJP น ามาใช้เพื่อพิจารณา 
เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะใด ต้องศึกษารายละเอียดเบื้องหลงัของ WJP ที่ก าหนดไว้ การให้น้ าหนักที่เท่ากัน
และไม่เท่ากันเกิดจากการตกลงร่วมกัน หากผู้ที่จัดท าดัชนีมีความเห็นพ้องต้องกันว่า แนวโน้มในประเด็นใดๆ 
สมควรให้น้ าหนักในเรื่องนั้นเท่าไหร่ ย่อมเป็นที่สมบูรณ์ตามแบบนั้นแล้ว 

การให้น้ าหนักของ WJP อาจให้น้ าหนักในลักษณะของ self-weight ก็ได้ ซึ่งอาจก าหนดปัจจัยต่างๆ 
โดยให้น้ าหนักที่ต่างกัน และน ามาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัย โดยก าหนดค่าสุดท้ายให้เท่ากันก็ได้ ซึ่งในวิธีการ
ลักษณะนี้ จะถือว่าให้น้ าหนักของหลักต่างๆ เท่ากัน โดยไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดมากเป็นพิเศษ  
ก็ไม่สามารถท าได้ 

อย่างไรก็ดี แม้ WJP จะก าหนดให้น้ าหนักทั้งหมดเท่ากันก็อาจเป็นไปได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า  
ให้น้ าหนักในทุกเรื่องเท่ากัน แต่ต้องเกิดจากความตกลง ตัวอย่างเช่น ในเรื่องการวัดค่า CPI ขององค์กร  
มีการให้ค่าประเมินในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารที่สูงกว่าค่ารักษาพยาบาล ซึ่งก็ต้องพิจารณารายละเอียด
ต่อไปว่าท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน เป็นต้น 

 
 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-42 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไป และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ต้องพิจารณาว่าเกณฑ์ซึ่ง WJP ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และ
ประชากรทั่วไป มีอยู่อย่างไร เนื่องจากต้องดูว่าการค านวณของ WJP ใช้ในลักษณะ self-weigh ซึ่งหมายความ
ว่า อาจใช้วิธีการค านวณผู้ทรงคุณวุฒิ 25 คน และประชาชนทั่วไป 1,000 คน โดยการค านวณโดยใช้วิธี  
ทางสถิติให้เรียบร้อยในแต่ละกลุม่กอ่น จนได้ค่าประเมินทางสถิติออกมาสองกลุ่ม แล้วจึงค่อยน าทั้งสองกลุ่มมา
รวมกัน หรือแม้แต่การน ามารวมกันสองกลุ่มเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการ self-weigh นั้นก็สามารถท าได้  
หากวัตถุประสงค์ของ WJP ท าให้สามารถน ากลุ่มทั้งสองกลุ่มมารวมกันได้ก็สามารถท าได้ตามแต่ละบริบท  
เช่น ประเด็นเรื่องการเลือกกรรมการชุดหนึ่ง โดยการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจากกรรมการเดิมจ านวน 20 คน 
และประชาชนทั่วไปในท้องที่จ านวน 100 คน แล้วน ามารวมกันก็ใช้กระบวนการ self-weigh โดยการค านวน
แยกแล้วน ามารวมกัน ไม่ใช่น ามารวมแต่ต้นแล้วค านวณให้ค่าน้ าหนักเท่ากัน เป็นต้น 

ความเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมนั้น ต้องดูบริบทของแต่ละประเทศว่าเหมาะสมกับประเทศน้ันหรือไม่ 
การจัดท าดัชนีในลักษณะสากลก็มีวิธีการเก็บข้อมูลในแบบหนึ่ง ในส่วนของการน ามาปรับใช้กับสังคมไทยน้ัน 
ต้องพิจารณาต่อไปว่า ข้อมูลทางสถิติซึ่ง WJP ก าหนดข้ึนนั้นสามารถสะท้อนความเป็นสังคมไทยได้หรือไม่ 
เนื่องจากการท าข้อมูลทางสถิติ บุคคลซึ่งท าต้องมีองค์ความรู้พอสมควรและสามารถนิยามและแจงได้ว่า แต่ละ
เรื่องท าไปโดยมีเหตุผลเบื้องหลังอย่างไร เช่น นิยามของการว่างงานในทางระหว่างประเทศ การน ามาใช้ 
ในประเทศไทยนั้น บางเรื่องเป็นไปได้ยาก และอาจไม่เข้ากับบริบทของสังคมไทย เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณา  
เป็นรายประเด็นไป 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

การจัดเก็บข้อมูลในสามเมืองใหญ่ของประเทศไทยโดยองค์กร WJP ในลักษณะที่ให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทย ต้องพิจารณาต่อไปว่า การเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในทางสากลหรือไม่ และ WJP ได้
ประเมินในลักษณะเดียวกันในทุกประเทศหรือไม่ และต้องพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่า WJP 
อ้างอิงหลักเกณฑ์อะไร ถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกก็ไม่ผิด เช่น หากเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดในประเด็น
ใดๆ เหมาะสมหรือไม่ และกลุ่มคนดังกล่าวจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ดีเท่ากับคนในกลุ่มเมืองใหญ่หรือไม่ เป็นต้น 
เป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

มีคนเขียนถึงหลักนิติรัฐค่อนข้างกระจัดกระจายมาก เป็นความเห็นเชิงกฎหมายมากไป กระบวนการ
ของความชอบธรรมของการบริหารประเทศ แต่ในบริบทของสังคม มีความหมายกว้าง นอกจากที่ได้กล่าว 
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ไปแล้ว ยังน่าจะหมายถึงกรอบความคิดในการพัฒนาประเทศเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องความยุติธรรม
แต่ต้องมีการมองการพัฒนาไปข้างหน้าด้วย WJP พยายามก าหนดนิยามความยุติธรรม ก็เป็นไปเพื่อมุมมอง 
ทั้ง 2 มุมมอง จึงเห็นต่างกับคนอื่นด้วย กรอบที่ WJP คิดมาค่อนข้างครบถ้วน แต่ขอขยายเพื่อให้เข้ากับบริบท
ของสังคมไทย 

นิยามของ WJP พูดถึงหลัก Accountable Governance Good Law กฎหมายที่ดี Good Process 
และ Access to Justice เห็นด้วยหมด 9 ประเด็น เห็นด้วย แต่ขอขยายตัวที่ 9 มิติสังคมบริบทแต่ละที่ในโลก
ไม่เหมือนกัน เมืองไทยเราต้องขจัดความเหลื่อมล้ าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แบบสอบถามขาดประเด็นนนี้ไป 
ในระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ท าให้ทั่วโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มาก ซึ่งระบุ
ว่าทั้ง 2 เรื่องท าให้ความไม่เท่ากันของรายได้ คิดว่าเรื่องนี้ควรเป็นตัวช้ีวัดอีกด้วย 

 ท่านคิดว่าดัชนีวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP มีความเหมาะสมต่อการ
เป็นเครื่องชี้ วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 ตัวชี้ วัดน้ีครอบคลุม
องค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามีปัจจัยใดท่ีควรตัด
ออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ตอบไม่ได้ อยากจะให้ WJP ลองใช้ตัวช้ีวัดไปก่อน เพราะยังไม่เคยใช้กับสถานการณ์เมืองไทย ยังไม่
เคยรู้เลยว่าตัวไหนเหมาะสม ตัวไหนเหมาะสมตัวไหนไม่เหมาะ แม้แต่ตัวช้ีวัดของ WJP เอง 8 ประเด็น 49 
องค์ประกอบก็มีการลองใช้มาหลายปี มีการปรับเปลี่ยนเสมอเพื่อความเหมาะสม 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

มีการเรียกร้องกันให้เกิดหลักนิติรัฐมาก มีคณะกรรมการหลายชุด รัฐธรรมนูญก็เขียน แต่สังคมไทย  
ก็ไม่เข้าใจความหมายของมัน ข้อพิสูจน์คือมีสถานการณ์การเมืองวุ่นวาย ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 แต่ทุกฝ่าย
อ้างกฎหมายกันหมด อ้างความชอบธรรม แต่ไม่มีตัวช้ีวัดว่าอันไหนถูก อันไหนผิด สถาบันช้ีขาด ถ้าศึกษาที่
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศตะวันตก ประเทศเหล่านี้จะมีสถาบันคอยช้ีขาดอยู่เสมอ การช้ีขาดเหล่ านั้นไม่ได้ 
ช้ีขาดโดยที่กฎหมายเขียนไว้ แต่ละสังคมมี Norm หรือค่านิยมหรือปทัสถานที่บอกว่าสิ่งนั้นถูก สิ่งนั้นผิด  
ค าพิพากษาศาลสูงของสหรฐัอเมริกา (Supreme Court) ตัดสินโดยสร้าง Norm ของเค้าข้ึนมาเอง เราขาดมัน
ในส่วนน้ี เพราะฉะนั้นก็มาถึงค าถามที่ว่ามันเกิดอะไรข้ึนกบัประเทศไทย ทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าการพิจารณา
เพียงแค่ตัวเลข demand และ supply นั้นไม่ช่วยให้สังคมเป็นธรรมขึ้นได้ เสนอว่าเราขาดโครงสร้างที่ชัดเจน
เป็นค าที่เฉพาะเจาะจง มีส านักคิด NIE New Institution Economic ทุกสังคมมีโครงสร้างที่ชัดเจน กล่าวคือ 
อาจเป็นกฎหมายที่แท้ที่เป็นกฎเกณฑ์ของสงัคม หรือเป็นแนวปฏิบัติไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ไดท้ี่หลกันิติธรรม
ไม่เกิดข้ึนในเมืองไทย เพราะเราขาดแนวปฏิบัติ ประชาชนไม่รู้สึกว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รัฐบาลตัดสินใจถูกหรือ
ตัดสินใจผิด 
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ผ2-44 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิตธิรรม/นิตริัฐหรือไม่ อย่างไร 

กระตุ้นให้เราพัฒนาประเทศ WJP สร้างดัชนีเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน ว่าแต่ละ
ประเทศมีหลักนิติธรรมแค่ไหน หลักนิติธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการลงทุน ซึ่งสร้างความ
แน่ความเช่ือมั่นในการลงทุน ไม่มีนักลงทุนคนใดที่เข้าไปลงทุนในประเทศที่ทุกอย่าง โกลาหลหรือประเทศที่ 
เอาเปรียบกัน 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชนหรือไม่ 

การสร้างตัวช้ีวัดจะต้องสร้างโดยองค์กรที่เป็นกลาง ในระยะแรกอาจต้องใช้ตัวช้ีวัดของ WJP แต่หาก 
TIJ จะใช้ตัวดัชนีน้ีก็จะเป็นการวัดตัวเอง คล้ายๆ กับการบริหารภายในองค์กรเพื่อบอกผู้บริหารว่ารัฐบาลต้อง
ระมัดระวังอะไรบ้าง  อย่างไรก็ตาม ตัวดัชนีนี้ยังไม่สมบูรณ์นัก ต้องเปรียบเทียบกับของ WJP ด้วย  ดังนั้น  
การที่เราสร้างดัชนีของเราเองและเช่ือไปเลย เหมือนกับการบอกตัวเองว่าดีอย่างไร ซึ่งไม่น่าจะเป็นประโยชน์
เท่าใดนัก 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

เพิ่มประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการปัจจัยรอง (เราใช้ค าศัพท์ว่าเครื่องบ่งชี้) ซึ่งแต่ละตัวมีน้ าหนักเท่ากัน
ในการค านวณคะแนนของปัจจัย ตัวอย่างเช่น ในการค านวณในปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้ 
การจ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมายและการจ ากัดอ านาจของรัฐโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละส่วน
มีน้ าหนักเท่ากันในการค านวณ ประเทศไทยควรจะมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และ
หากไม่ควรท าอย่างไร 

ควรถือตามมาตรฐานนี้ไปก่อน คือ เท่ากัน 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ไม่ทราบว่ามีการแบ่งอย่างไร 1,000 คนและ 25 คน แต่จะมีผลต่อต้นทุน ไม่ทราบว่า WJP ให้มา
เท่าไร ข้ึนอยู่กับต้นทุนของเรา แต่ว่าการแบ่งประชาชนและผู้เช่ียวชาญจะเหมาะหรือไม่ ต้องถามนักสถิติ 
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 ท่านคิดว่าควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าโดย
หน่วยงานในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ มีข้อแนะน าว่าควรตรวจสอบกับหน่วยงานใดบ้าง 

ไม่รู้ ว่าที่ประเทศไทยท าบ้างไหม WJP ตลกอยู่อย่าง ตัวช้ีวัดความยุติธรรมทางแพ่งต่ ามากปี  
ค.ศ. 2014 การบังคับคดีแพ่งมีประสทิธิภาพดีอยู่ การสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์กับใคร ไม่รู้ว่ารายช่ือท้ายเล่มเป็น
ใคร เค้ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ มีการลดอคติหรือไม่ 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

เฉลี่ยคนที่มีความรู้ปานกลาง ไม่ใช่คนระดับประเทศ หรือระดับผู้ใช้แรงงาน หรือระดับวิญญูชน 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ใช้ค าถามของ WJP ก็ได้ ค่อนข้างละเอียดมาก แต่การสอบถามจะมีปัญหาของความเช่ือถือ ซึ่งข้ึนอยู่
กับจ านวนค าถาม จ านวนผู้ตอบ มีการเกลี่ยจ านวนคนและค าถามว่ากระจายไหม 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ท าเป็นรายภาคดีกว่า กรุงเทพและรายภาค 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

ไม่มีค าตอบ ท าให้ครบ ข้ึนอยู่ว่า มีเป้าหมายมีตัวช้ีวัด มีแผนงานไหม มีเป้าหมายไหม มีประสิทธิภาพ
ไหม สภาพัฒน์ฯ ส านักงานสถิติแห่งชาติไหม เป็นที่ยอมรับเช่นกัน ควรมองมุมมองไม่ใช่แง่สังคม สถิติ ตัวเลข
อย่างเดียว แต่ต้องมองหลายด้าน เช่น กฎหมาย สิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งประเทศที่ดัชนีดีส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ร่ ารวยแต่ประเทศที่ดัชนีล าดับท้ายๆ
จะเป็นประเทศที่ยากจน ไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์กันด้วยหรือป่าว ถ้าคิดเร็วๆ เป็น เพราะ 2 เรื่องคือเสรีนิยม
และโลกาภิวัตน์ แต่ก็แปลกใจอย่างหนึ่งในประเทศภูฐานดัชนีความสุขสูงมากเลยทั้งๆ  ที่ไม่ร่ ารวยเลย  
มีข้อสังเกตว่าคนที่ท าดัชนีน้ีต้องหาสมดุลให้ได้ระหว่าง มองด้านความร่ ารวยและรายไดก้ับมองถึงองค์ประกอบ
อื่น แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่ประกอบกับดัชนีน้ี 
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ผ2-46 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 12 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ในระดับสากลมีการใช้ค่อนข้างมาก ในรายละเอียดในรูปแบบการใช้หลักก็จะแตกต่างกันบ้าง  
แต่โดยรวมนิติรัฐคือ หลักการในการใช้กฎหมายของฝ่ายบ้านเมือง เป็นกฎกติกาในการใช้กฎหมาย แต่เดิมมา
จากหลักการพื้นฐานที่ว่าแนวคิดของส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองเน้นค าสั่งของรัฐาธิปัตย์ เมื่อเป็นค าสั่งปัญหา
คือ ค าสั่งใดออกโดยชอบหรือค าสั่งใดออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในยุคแรกพื้นฐานของสังคมเป็นระบบ
อ านาจนิยม  ดังนั้น ทุกอย่างจึงลงตัว ต่อมาประชาชนเริ่มมีบทบาท กลุ่มการเมืองกระจายสู่ชนช้ันกลางและ
ล่างมากข้ึน ท าให้เกิดแนวคิดว่ารัฐต้องมีอะไรผูกพันไม่ท าให้การใช้อ านาจเกิดข้ึนตามอ าเภอใจส่งผลต่อ
ประชาชนมากเกินความเหมาะสม ในกลุ่มประเทศ Civil Law จะมีหลักเรื่องนี้มาประกบเพื่อดูว่ากฎหมายที่จะ
ผ่าน กติกาหรือการด าเนินการต่างๆ ต้องมีการควบคุมไม่ใช่รัฐาธิปัตย์เมื่อได้อ านาจแล้วจะท าอะไรทุกอย่างได้
ตามอ าเภอใจ ส่วนกลุ่มประเทศ Common Law แต่เดิมมองไม่ค่อยเห็น เพราะรูปแบบโครงสร้างของ
กฎหมายมองว่าเป็นเรื่องของความถูกต้องชอบธรรม เป็นสิ่งที่อยู่ในมโนส านึกโดยทั่วไปแล้วก็ย่อมเป็นสิ่งที่  
ถ้าทุกคนมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมก็ย่อมกระท าได้ 

ท าให้การพัฒนาหลักเรื่องนี้อาจช้ากว่ากลุ่ม Civil Law แต่ก็มองว่าจะต้องมีกฎกติกาที่จะเข้ามา
ควบคุมผู้ด าเนินการตามกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายรวมถึงผู้ออกกฎหมายเอง แต่ละ
ประเทศจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไป มองแตกต่างกันไปตามลักษณะสังคมวัฒนธรรมประเพณี พอถึงปัจจุบัน 
มีการมองว่าการกระท าที่เป็นเรื่องพวกนี้สามารถน ามาใช้ในส่วนของเอกชนได้ ท าให้เกิดหลายอย่าง เช่น 
Corporate Good Governance ความรับผิดขององค์กรต่อสังคม ซึ่งพัฒนามาจากหลักพวกนี้ ซึ่งคือการที่คน
ที่เป็นผู้ใช้อ านาจหรือมีอ านาจในการบริหารควรจะมีสิ่งที่ผูกโยงกับภาคส่วนต่างๆ  ดังนั้น จึงมองว่าล้วน
เหมือนกัน เป็นกติกาที่ใช้ควบคุมเครื่องมือของการใช้อ านาจ 

 ดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้วัดเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัด
ความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/
นิติรัฐแล้วหรือไม่ ควรตัดหรือเพ่ิมปัจจัยใดหรือไม่ อย่างไร 

ในส่วนของปัจจัยต่างๆ เห็นว่า โดยทฤษฎีมุมมองต่อค านี้จริงๆ ไม่ได้มีแค่นิติรัฐหรือนิติธรรม แต่ยังมี
มากกว่านั้น เช่น สหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า due process of law  ดังนั้น ด้วยความที่มีมุมมองแตกต่าง การหา
ตัวช้ีวัดจะต้องเป็นตัวช้ีวัดที่เป็นกลางที่สุด ในกรณีที่หาที่เป็นกลางที่สุดไม่ได้จะต้องมีค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถือ
เป็นบรรทัดฐานให้เป็นสากล ผู้พูดอาจมองต่างจากท่านอื่นโดยมองว่าถ้าสนใจกบัตัวช้ีวัดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะ  
ดีหรือไม่ดี กลายเป็นว่าเราไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ท าอะไรเลย การที่มีการออกค่าใดค่าหนึ่งออกมาแล้ววัดซึ่งอาจ
แปรหรือไม่แปรกับบางประเทศก็ตาม แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด  ดังนั้น เราจึงควรพิจารณาด้วยว่า 
การด าเนินงานของประเทศเรานั้น มีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล  เช่น กรณี 
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การประกันคุณภาพ ทุกคนก็จะมองแค่ว่าเราต้องท าให้ตรงกับดัชนี อาจสร้างเอกสารข้ึนมา ไม่ได้มองว่า 
ค่าที่ก าหนดไว้มีเพื่ออะไร เป็นต้น  ดังนั้น หากเรามั่นใจว่าเรามีมาตรฐาน มีนิติรัฐ มีนิติธรรมแล้ว ไม่น่าจะมี
ปัญหา แต่ถ้าเรายังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวต้องพจิารณาในล าดับต่อไปว่า จะท าอย่างไรให้หลักดังกล่าวเกิดข้ึนได้
มากกว่าจะท าอย่างไรให้ตรงกับค่าดัชนี ผู้พูดเห็นเหมือนกันหมดว่าประเทศไทยพบปัญหาว่า แทนที่จะดูว่าต้อง
พัฒนาองค์กรเพื่อให้ได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน กลับกลายเป็นว่าเราไปตามค่ามาตรฐาน ซึ่งบางครั้ง
แทบไม่ต่างกันด้วย เราท าอะไรก็ตามเพื่อให้มาตรฐานบอกว่าผ่านทั้งๆ ที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง  ดังนั้น  
จากค าถามผู้พูดจึงไม่เห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่มองว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาตัวเองว่าควร
จะท าอย่างไรให้ได้มาตรฐานสากล แล้วยังเป็นในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่ 

 ปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐขึ้นในประเทศ 

ปัญหาความรู้ความเข้าใจต่อค าๆ นี้ เพราะเราใช้มากจนไม่มีผู้ใดทราบว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร 
แม้นักศึกษานิติศาสตร์เอง เวลาตามข่าว ต่างคนต่างกล่าวถึงค าน้ี หลายครั้งมีการกลา่วถึงต าราคนละเล่ม ท าให้
เกิดความแตกต่างในความคิดเห็น ในมุมมองของนักวิชาการไม่น่าจะมีปัญหา แต่ในมุมมองของประชาชนผู้ที่
ศึกษาและรับทราบข่าว จะน ามาเป็นเรื่องที่ให้เกิดการทะเลาะและความขัดแย้งต่อไป จนกลายเป็นความไม่รู้ 
ทั้งๆ ที่ท้ายที่สุดแล้วอาจไม่มีผู้ใดทราบว่าความหมายที่แท้จริงของถ้อยค าดังกล่าวคืออะไร 

 การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ไทยสร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ 
อย่างไร 

มองว่าข้ึนอยู่กับผู้ปฏิบัติ กล่าวคือ รัฐบาลหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะใช้การจัดอันดับในรูปแบบไหน  
ถ้าเพื่อประชาสัมพันธ์ไม่ต่างอะไรจากการประเมนิโรงเรยีน สร้างเอกสารหรอืช่วยเหลอืเพื่อใหโ้รงเรยีนผ่านหรือ
ได้อันดับดีๆ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่ได้เกิดอะไรข้ึนภายในจริงๆ ซึ่งยังไม่ต้องกล่าวถึงว่า การที่สังคมมีหลัก
พวกนี้ที่แข็งแกร่งแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรข้ึน  ดังนั้น ผู้พูดเห็นว่าการจัดอันดับจะส่งเสริมหรือไม่อยู่ที่ 
ผู้ปฏิบัติหรือรัฐบาลจะให้ความส าคัญในแนวไหน ถ้ามองแค่ว่าประชาสัมพันธ์ว่าเราติดอันดับร้อยละ 25 แรก
อยู่ในล าดับต้น จะไม่ได้อะไร แต่ถ้ามองว่าการจัดอันดับจะท าให้เราหาทางพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลหรือ
ข้ึนในอันดับดีๆ ในหลายๆ ด้านแล้วเห็นว่าดี เห็นว่ามาตรฐานของ WJP เป็นแค่มาตรการหนึ่งในการท าให้ทุก
คนอยากพัฒนา อยู่ที่ผู้น าว่าอยากพัฒนาแค่ไหน ในทางไหน จริงหรือว่าย่ังยืนหรือไม่ เพราะถ้าจะให้ยั่งยืนต้อง
ท าให้ได้จริงไม่ใช่แค่ตามเอกสาร 

 ความเป็นนิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้
ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติรัฐน้ี 

มองว่าเหมือนกับการประกวด การที่เรามีอะไรดี โฆษณาได้ถึงความแข็งแกร่งสมบูรณ์ แต่สิ่งหนึ่ง 
ที่สะท้อนข้ึนมาคือการที่ประเทศมีนิติธรรม/นิติรัฐที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็น
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมต่างๆ จะเป็นไปได้ด้วยดี คือ การจัดอันดับโดยตรงไม่มีผลแต่ว่าตัวนิติรัฐเอง 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-48 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่การขับเคลื่อนประเทศก็จะดีข้ึนเท่านั้น เพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับ
ตัวช้ีวัดนี้หรือไม่ ต้องย้อนกลับไปดูว่ารัฐบาลจะมีแผนหรือโครงการที่จะพัฒนาในรูปแบบไหน ในรูปของ  
การปฏิรูปกฎหมาย การตรากฎหมายอย่างเดียวไม่พอ ถ้าคนปฏิบัติไม่ท า ต้องท าให้ครบวงจรทุกมิติ ตั้งแต่
ประชาชน ผู้ออกกฎหมายและผู้ใช้บังคับกฎหมาย 

 หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร หลักการ
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางของ UN หรือไม่ 

หลักพวกนี้ถ้าทุกคนมองความหมายสอดคล้องกัน การที่ประเทศไทยมีนิติรัฐเข้มแข็ง การพัฒนาจะไป
ได้โดยง่ายและเป็นระบบระเบียบ ไม่ได้หมายความว่าเร็วแต่ยั่งยืนจริง เช่น รัฐที่รับฟังความเห็นประชาชน  
มีการด าเนินการโดยไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน ในทางเศรษฐกิจก็เป็นรัฐที่นักลงทุนอยากลงทุน ในทางสังคม 
รัฐที่มีกฎกติกาที่เป็นรูปแบบชัดเจน ให้สิทธิของประชาชนโดยสมบูรณ์ การบังคับใช้กฎหมายไม่มีปัญหาเรื่อง
ทุจริตก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ รัฐที่ทุกคนเคารพกฎกติกา การใช้กฎกติกามีการด าเนินการชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
เกิดปัญหาภายในได้น้อยลง ด้านการเมือง ความมั่นคง เช่นนี้ท าให้เห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันคน 
ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามไม่เคารพกฎกติกา แม้แต่ศาลก็ยังไม่เคารพ เมื่อเกิดปัญหารัฐบาลและประชาชนไม่ฟังกัน
และกัน สุดท้ายมีมือที่สามเข้ามา เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นระบบที่ควรจะเป็น กล่าวคือถ้าเป็นระบบมีนิติรัฐ นิติธรรม 
ปัญหานี้ก็ไม่เกิด แต่ในความเป็นจริงปัญหาเกิดข้ึนมานานแล้ว มองว่าต้ังแต่รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 
หลักเรื่องนี้ควรจะพัฒนาข้ึนมา แต่มองเห็นว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ปัญหาเริ่มชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น ถ้าเป็น 
นิติรัฐจริงปัญหาจะเกิดไม่รุนแรงขนาดนี้ หากประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนน่าจะเป็นโอกาสที่ดี 
เพราะไม่มีนักลงทุนประเทศไหน ไม่มีรัฐบาลรัฐไหนอยากสนับสนุนรัฐบาลที่ ไม่เคยอยู่ครบวาระ ความมั่นคง 
เสถียรภาพต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การที่จะท าจริงๆ มองว่าเป็นแนวคิด  
ถ้าสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในส่วนนี้ได้ ถ้ามีทั้งหมดประเทศก็จะพัฒนาได้ ในทางปฏิบัติอาจจะได้ไม่
ครบแต่ถ้ามันมีมองว่าเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่ากัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ ไทยควรมีการ
ค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 

มองว่าในเรื่องนี้ควรจะเป็นมาตรฐาน ถ้าประเทศอื่นใช้แบบนี้ก็ควรใช้แบบเดียวกัน จะได้ได้ค่า  
ที่สอดคล้องกัน จะได้รู้ว่าเราตามหลังใครแค่ไหน แต่ถ้าจะวัดของเราเองจะตั้งอีกค่าหนึ่งมองว่าจะเป็น 
การสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกันก็จะเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็น
เครื่องมือในการหาข้ออ้างแทนที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา คือ ถ้าจะทดสอบความสามารถแล้วคิดไป
ทักท้วงกติกาในการทดสอบแล้วจะทดสอบไปท าไม ไม่ต้องทดสอบเลยดีกว่าหรือไม่ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-49 

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการก าหนดปัจจัยรอง (“เครื่องบ่งชี้”) ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีน้ าหนัก
เท่ากันในการค านวณคะแนนของปัจจัย เช่น ในการค านวณปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้ด้านการ
จ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมายและโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละส่วนมีน้ าหนักเท่ากัน ไทยควรมี
การค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 

หากประเทศอื่นใช้มาตรฐานเดียวกัน ท าไมเราต้องใช้ต่างจากเขา กล่าวคือ ถ้าเราตกเพราะรูปแบบ
ประเทศไม่ เหมือนของเขา แต่เราใช้มาตรฐานเดียวกัน เราตอบได้ ว่าของเราโดยสภาพมีความต่าง  
แต่การด าเนินงานของประเทศไทยนั้น เมื่อเราไม่สามารถด าเนินการตามดัชนีจนส่งผลให้เราแพ้ ผู้พูดมองว่าแม้
ผลจะตก เราควรแค่ยอมรับ และหากเราท าไม่สอดคล้องให้ไปปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานของประเทศไทย 

 การให้น้ าหนักของข้อมูลจากประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากัน เหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ไม่ทราบวิธีการก าหนดจ านวนประชากรและไม่ได้ศึกษาในส่วนนี้ แต่มองว่าถ้าเป็นระบบในการสุ่มที่มี
มาตรฐาน การเก็บข้อมูลไม่ใช่แบบ accidental sampling การให้สัดส่วนที่เท่ากันระหว่างนักวิชาการกับ
ประชาชนทั่วไปเห็นว่าสะท้อนในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ระหว่างผู้ให้ความรู้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ความรู้พวกนี้ในการท ามา
หากิน ถ้าความชัดเจนต่างกันก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลอยู่แล้ว นักวิชาการทราบ ในขณะที่ประชากรไม่ทราบ
ด้วยซ้ า เกิดความไม่รู้ข้ึนในส่วนนี้ ตัวช้ีวัดทั้ง 8 หรือ 9 ตัวนี้ย่อมเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าจะให้เป็นมาตรฐาน
จะต้องสอดคล้องกัน เช่น ปัจจัยเรื่องการประกันสิทธิข้ันพื้นฐาน หากไปสุ่มเรื่องนี้ต้องเก็บข้อมูลจากประชากร
ที่มีมาตรฐานในเรื่องนี้ด้วย ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นการสุ่มโดยแท้ (accidental) เป็นต้น  ดังนัน้ จึงสรุปไม่ได้ว่าควร
ใช้ระบบไหนในการหา แต่ถ้ามีมาตรฐานเป็นระบบก็เห็นด้วยเพราะจะได้ผลที่ยอมรับได้ 

 ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าโดย
หน่วยงานในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานใดบ้าง 

ไม่เห็นด้วยกับการเปรียบเทียบ เพราะมองว่าหากผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกันจะเป็นข้ออ้าง และอาจ
น าไปสู่ประเด็นทางการเมือง ผู้พูดมองว่าควรใช้มาตรฐานเดียวในการช้ีวัดเพื่อเป็นการอ้างอิงไปเลย มองว่า 
ไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยงานมาวัดเพิ่ม แต่ถ้ามีหน่วยงานวัดเพื่อการปรับปรุงท าให้ พัฒนาสอดคล้อง น่าจะ 
มีความเป็นไปได้ เช่น หากดัชนีซึ่งจะจัดท าโดยประเทศไทยวัดทุก 6 เดือนเพื่อที่จะควบคุมนโยบายแก้ปัญหา
ต่างๆ น่าจะเหมาะสม แต่ถ้าวัดเพื่อเปรียบเทียบกับ WJP อ้างว่าของเรามาตรฐานดีกว่าเพราะเข้าใจปัญหา
ดีกว่าหรือใช้เป็นประเด็นต่างๆ ไม่มีประโยชน์ จะกลายเป็นการหาเหตุผลในการอ้างเพื่อความชอบธรรมเช่นที่
เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่ผ่าน แม้แต่การประกันคุณภาพองค์กรจะพยายามหาข้ออ้างว่า 
การวัดผลไม่ได้มาตรฐาน และเป็นเหตุผลที่ เราจะยอมรับไม่ได้ว่าตกหรือพลาดส่วนไหน  ดังนั้น น่าจะ
ด าเนินการให้ชัดไปเลย ในความเห็นทางวิชาการ ถ้าอยากจะพัฒนาก็ต้องยอมรับความจริง ไม่ใช่พยายามสร้าง
เอกสารอะไรก็ตาม เพื่อให้ล าดับของประเทศไทยดีข้ึนเท่านั้น  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-50 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

ส าหรับเกณฑ์ 25 คน เบื้องต้นไม่ทราบเกณฑ์ว่าใช้อะไร ส าหรับเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าต้องเป็น 
คนที่เข้าใจค าว่านิติธรรม/นิติรัฐ เข้าใจถึงกระบวนการในการสร้าง พัฒนา เพราะในปัจจุบันดังที่บอกไปแล้วว่า 
มีการใช้ค าอย่างฟุ่มเฟือย ส่วนจะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านไหนเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องนิติศาสตร์ แต่ต้องมีความรู้ 
ความช านาญประสบการณ์ในเรื่องนี้จริง  ดังนั้น ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริงผลที่ออกมาจะชัดในระดับหนึ่ง  
ส่วนจะเอนเอียงในทางการเมืองหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้ารู้และเข้าใจผลจะตรงกว่า 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ไม่เห็นด้วยกับ accidental sampling ต้องเป็นการสุ่มแบบมีมาตรฐาน เห็นว่าจะต้องมีปัจจัยที่ชัดเจน
ข้ึนมา เช่น จากกลุ่มประชากรที่เป็นนักศึกษาส่วนหนึ่ง นักกฎหมายส่วนหนึ่ง ทนายความส่วนหนึ่ง ผู้ใช้บังคับ
กฎหมายที่มาจากประชากรที่มีโอกาสได้รับหรือพบเจอกับปัญหาตามตัวช้ีวัดทั้ง 8 ปัจจัย เป็นต้น ไม่ใช่ไปถาม
คนที่ไม่เกี่ยวข้องเลย เช่น แม่ค้าขายผลไม้ข้างทางซึ่งไม่ได้ประสบพบเจอ จะตอบตามมุมมอบที่เห็น ตามที่ได้
อ่านข่าวมา ซึ่งไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง เป็นต้น แต่ถ้าไปตามต ารวจ ทนายความ ประเด็นเรื่อง 
การบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง civil/criminal justice ก็จะได้ข้อมูลมากกว่า 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนใน 3 เมืองใหญ่ของประเทศ (กรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปากเกร็ด) หากเป็นประเทศไทย การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

เห็นว่าสามจังหวัดน้อยไป ควรกระจายตามภาค เป็นเมืองใหญ่ของแต่ละภาค บางภาคอาจสมควรเก็บ
มากกว่า 1 จังหวัดด้วยซ้ า เช่น ภาคใต้จะเก็บที่ นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ หรือปัตตานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเก็บข้อมูลจาก อุบลราชธานี ขอนแก่น หรือโคราช เป็นต้น แต่มองว่าอย่างน้อยอาจจะเลือกมา  ดังนั้น  
ในระดับประเทศ หากจะหาควรต้องเป็นเสียงที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียว กรณีกรุงเทพฯ นนทบุรี ปากเกร็ด แสดง
ถึงประเทศไทยในส่วนที่มองว่าศูนย์กลางของไทยอยู่ที่ส่วนนี้คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่โดยส่วนตัวผู้พูด
เห็นว่าควรกระจายตามภาคว่าถ้าการเก็บข้อมูล ท าวิจัยต่างๆ ถ้าไม่มีระเบียบวิธีการที่น่าเช่ือถือ ผลลัพธ์ก็จะไม่
น่าเช่ือถือ จึงไม่ให้ความเห็นเพราะไม่รู้ว่ามีการสุ่มเก็บข้อมูลแบบไหน ถ้ารู้ว่าจัดเก็บแบบไหนในส่วนของ
นักวิชาการก็จะตอบได้หมดเลยว่าท าไมต้องเป็นตัวเลขนั้นๆ การลงพื้นที่ท าวิจัยเชิงสถิติที่น่าเช่ือถือที่จะแสดง
ถึงกลุ่มประชากรประเทศไทยต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการส ารวจฐานข้อมูลกระจายตัวแค่ไหน ถ้ามี หลักการ 
แม้ส ารวจจากคน 1,000 คน สามารถสื่อถึงประชากรไทยทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่มีก็เห็นว่าการไม่รับให้เขามาวัด
น่าจะดีกว่า ถ้าจะวัดเพื่อการพัฒนาก็จะต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล มิฉะนั้นการวัดดัชนีตัวนี้ก็จะเป็นเพียง
กิจกรรมการเมืองระหว่างประเทศ 

โดยสรุป ปัญหาอยู่ที่ว่าข้อมูลที่ได้มาน่าเช่ือถือหรือไม่ โดยแท้จริงแล้วควรจะท าให้น่าเช่ือถือเพื่อ  
การพัฒนา การจัดเก็บข้อมูล 3 เมืองถ้าก าหนดเป็นกรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯ ขอนแก่น 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-51 

นครศรีธรรมราช แค่การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ผลก็ต่างกันแล้ว เว้นแต่จะสามารถวางรูปแบบของ
การสุ่ม ลักษณะของคนที่จะเข้ามา เช่น นักศึกษา ข้าราชการฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร เพื่อแสดงถึงมุมมอง
จากประชากร ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการทั่วไป เป็นต้น ก็จะเห็นภาพประชากรที่มีประสบการณ์ที่จะพบกับ
ตัวช้ีวัดพวกนี้มากกว่าคนทั่วๆ ไป 

 หน่วยงานใดควรมีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

ถ้าวัดเพื่อการพัฒนาจริงๆ เห็นว่าทีดีอาร์ไอเหมาะสมที่สุด เพราะโดยตัวองค์กรเองก็มีหน้าที่ 
ในการวิจัยอยู่แล้ว มิฉะนั้นจะต้องตั้งองค์กรอิสระอีกกี่องค์กร ควรเลือกองค์กรที่มีอยู่แล้วและมีศักยภาพ หรือ
สถาบันพระปกเกล้า ผู้พูดเห็นว่า 2 องค์กรนี้  ควรเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ แต่ ไม่ควรเป็นส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะถ้ามีหน่วยงานเพือ่ท าวิจัยในระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอยู่แล้วจะไปให้องค์กร
อื่น หรืออย่างมากก็ให้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้ ถ้าจะให้สถาบัน
พระปกเกล้ารับผิดชอบซึ่งมุมมองจะเน้นเรื่องนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์นั้น มองว่าจะได้ผลเชิงวิชาการกฎหมายจน
อาจไม่เหมาะในเรื่องการพัฒนาโดยตรง ถ้ามองในเรื่องการพัฒนาก็ต้องมีมิติของเศรษฐศาสตร์และอื่นๆ  
อีกมากเพื่อที่จะมาคุยในเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐ 

ถ้าเลือกหน่วยงานที่ เน้นวิชาการมากเกินไปกับการพัฒนาจะยิ่งซับซ้อน เห็นว่าประเทศไทย 
มีความสับสนเรื่องการออกกฎหมายกับการใช้กฎหมาย ทุกคนคิดว่ามีกฎหมายแล้วจบ แต่กลายเป็นว่า 
ออกมาแล้วแต่ใช้บังคับไม่ได้  ดังนั้น ผู้พูดจึงเห็นว่าเรื่องนิติธรรม/นิติรัฐ ประเด็นเรื่องการบังคับใช้นั้นส าคัญ  
ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหาการบังคับใช้อย่างชัดเจนต่อให้มีการออกกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด 
ในโลก แต่ถ้าคนที่จะปฏิบัติตามยังคิดเองไม่ได้ก็มีปัญหาอยู่ดี ถ้าจะท าต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องจริงๆ 
การเอางบประมาณมาใช้ควรจะต้องคุ้มค่า เมื่อได้ผลออกมาแล้วรัฐจะต้องใช้ ถ้าไม่ใช้กลายเป็นเครื่องมือ 
ทางการเมือง เห็นว่าท าไมจะต้องวัด ถ้ายังมองว่าน่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือเช่นน้ีอย่าวัดเลยจะดีกว่าหรือไม่ 
เพราะถ้าเข้าไปแข่งขันในอะไรที่ไม่ยุติธรรมแล้วต้องมานั่งวัดผลก็จะเป็นปัญหา ไม่เข้าไปแต่แรก หรือไม่ก็สร้าง
มาตรฐานที่ดีแทน 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 13 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ผู้พูดไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นการพูดตามการตีความตามความเข้าใจของคนนอกสาขาวิชานี้ 
ส าหรับหลัก Rule of Law เข้าใจว่าเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสงัคมก็ต้องท าให้สังคมมีความสงบและเจริญก้าวหน้าไป
พร้อมกัน ในกลุ่มคนหลายสังคมเห็นพ้องกันว่าควรเขียนกฎกติกาที่เหมาะสมกับคนทั้งกลุ่มขึ้นมาบังคับคนทั้ง
กลุ่มเพื่อท าให้เกิดความเป็นธรรม  ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ใช้บังคับคนในสังคมนั้นๆ ที่ตกลงกันว่าจะใช้กฎอะไรและ



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-52 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ก็ปฏิบัติตามสิ่งซึ่งเขียนข้ึนมา เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าผิดไปจากนั้นคนทั่วทั้งสังคมก็เห็นว่าควร
จะต้องมีการต าหนิหรือลงโทษที่เหมาะสมกับปัญหาที่ได้สร้างขึ้น 

 ปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐขึ้นในประเทศ 

มีหลายปัญหา อาจจ าแนกได้ 4 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง กฎหมายซับซ้อนยุ่งยากใช้ภาษา
มากกว่าประเทศอื่นๆ ถ้อยค ามีความกว้างเกินไป จนมีช่องให้ตีความ ซึ่งจะสร้างปัญหาในการใช้งาน ประการ 
ที่สอง ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต ารวจ อาจได้รับการฝึกอบรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เพียงพอท าให้ตีความกฎหมายไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงกัน กระบวนการยุติธรรมเองโดยเฉพาะต ารวจ ยังไม่ได้รับ
การฝึกอบรมให้ดีพอ และตีความคลาดเคลื่อน กลายเป็นตัวสร้างปัญหาเอง ไม่ว่าโดยจงใจหรือโดยไม่รู้ ประการ 
ที่สาม กระบวนการยุติธรรมช้าและยาวนานกว่ามาตรฐานโลกและค่าเฉลี่ยของโลก สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้น 
ท าให้ถึงแม้หลักการดี แม้กฎหมายเขียนชัด แม้ต ารวจจะคงเส้นคงวา แต่พอตอนท้ายระบบยุติธรรมนั้น
ยาวนานเกินไป ยากที่จะท าให้คนเคารพกฎหมาย และ ประการที่สี่ กฎหมายที่ดีบางฉบับถูก NGO ท าร้าย 
โดยที่ฝ่ายที่ควรปกป้องกฎหมายต่อสังคมไม่มีความพร้อมที่จะอธิบายต่อสังคมได้เท่ากับกลุ่มที่โจมตี 

 การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ไทยสร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ 
อย่างไร 

ผู้พูดไม่รู้จัก WJP ชัดเจน เช่ือว่าการที่มีคนตั้งตัวข้ึนมาที่จะตรวจเยี่ยมตามหลักเกณฑ์สากลน่าจะ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐมากขึ้น แต่ก็อยู่ที่เราเองว่าจะใช้ประโยชน์หรือไม่ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

เช่ือว่ามีความส าคัญสูงมาก อาจจะมากกว่าความเป็นประชาธิปไตยเสียอีก เพราะการท าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ผู้เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจจะต้องประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศ
ซึ่งแย่มากๆ นั้น เพิ่มความเสี่ยงแก่คนที่จะท าธุรกิจแบบตรงไปตรงมา ประเทศไทยมีช่ือเสียงว่ามีหลักนิติธรรม/
นิติรัฐแย่กว่าประเทศอื่นที่ดีหรือที่ได้รับความเช่ือถือ ดังจะเห็นได้จากสัญญาทางธุรกิจกับต่างประเทศ  
เกิน 95% ในสัญญาระบุให้ต้องใช้ศาลในประเทศอื่นโดยที่ผู้ประกอบการไทยสู้ให้ตายก็ไม่ส าเร็จ แต่ที่แย่  
กว่าน้ัน คือ ศาลที่เป็นที่ยอมรับอยู่ใกล้ๆ  ประเทศไทยเอง คือประเทศสิงคโปรแ์ละเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 
เขายอมที่จะไม่ใช้ศาลของประเทศตนแต่ไม่ใช้ศาลไทย  ดังนั้น ต้องไปดูตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์และ
ฮ่องกงตั้งแต่เริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลย ผู้น าสิงคโปร์ใช้หลักนิติธรรม/นิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมที่ได้
มาตรฐานสากล จากประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยกลายมาเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ในภูมิภาคของ
ประเทศช้ันน าทั่วโลก ประเทศไทยใหญ่กว่าประเทศสิงคโปร์มาก 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
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 หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร หลักการ
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางของ UN หรือไม่ 

สภาพประเทศไทยปัจจุบันซึ่งมีคนกล้าท าผิดกฎหมายออกนอกหน้า กล้ าปลอมลายเซ็นต์ กล้าท า
เอกสารปลอม เหมอืนเช่นเปน็เรื่องธรรมดา ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง อาจก้าวไกล
ไปจนถึงการที่ประเทศไทยต้องสะดุดตัวเอง ล้ม และหยุดชะงักอยู่แบบนี้ก็เพราะมีคนกล้าท าผิดกฎหมาย
จ านวนมาก แต่หากมองในทางกลับกันว่าถ้า TIJ หรือกระทรวงยุติธรรมเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้และท าไปจนถึง
ระดับรากหญ้ารวมทั้งเยาวชน ให้เข้าใจประโยชน์ของหลักนิติธรรมและพยายามช่วยกันป้องกันสังคมจาก  
ผู้ละเมิดกฎหมาย เพราะตัวเองเข้าใจหลักกฎหมาย ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เป็นต้นตอของการเป็นศรีธนญชัย
กฎหมายด้วยตนเอง และการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระท าความผิดควรต้องรุนแรงจริงจังและรวดเร็ว หากท า
ทั้งหมดเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศอย่างมหาศาล 

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการก าหนดปัจจัยรอง (“เครื่องบ่งชี้”) ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีน้ าหนัก
เท่ากันในการค านวณคะแนนของปัจจัย เช่น ในการค านวณปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้ด้านการ
จ ากัดอ านาจของรัฐ โดยกฎหมายและโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละส่วนมีน้ าหนักเท่ากัน ไทยควร 
มีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 

เวลาพูดถึงตัวช้ีวัดหรือถ่วงน้ าหนักในหลายๆ ด้านที่เคยท ามากับการแก้ปัญหาประเทศ พบว่าบางครั้ง
ตัวช้ีวัดบางตัวเหมาะส าหรับประเทศด้อยพัฒนา บางตัวเหมาะกับประเทศก าลังพัฒนา บางตัวเป็นประเด็น
ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะ ดังนั้น หากประเทศไทยอยู่ในสถานะที่มีปัญหากับตัวช้ีวัดแค่ 4 ตัวจาก
ทั้งหมด 8 ตัว อีก 4 ตัวที่เหลือเป็นเรื่องของอนาคตหลังจากเราดีแล้ว 4 ตัวนั้นจะไม่มีความหมายเลยกับการ
แก้ปัญหาประเทศ ดังนั้น น้ าหนักของตัวช้ีวัดจริงๆ แล้วอาจต้องวิเคราะห์ว่าอะไรมาก่อน อะไรอยู่ตรงกลาง 
อะไรอยู่หลัง ในวันที่เรายังไม่ไปถึงสถานะที่จะต้องสมบูรณ์แบบ หากจะพัฒนาประเทศไทยให้ส าเร็จอาจ
เลือกใช้ตัวช้ีวัดแค่บางส่วนก่อน เช่น 5-6 ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุของการแก้ปัญหาและหลังจากนั้นตัวที่เหลืออาจจะ
ท าได้เอง ตัวอย่างการช้ีวัดในเรื่องอื่น ตัวช้ีวัดว่าประเทศมีการพัฒนาด้าน Knowledge Society แค่ไหน 
ตัวช้ีวัด ได้แก่  ความทั่วถึงของโทรศัพท์และอินเทอร์ เน็ต สัดส่วนคนได้เรียนมหาวิทยาลัย สัดส่วน
ผู้ประกอบการเกิดใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบยุติธรรม เป็นต้น ส าหรับประเทศที่ยังมีปัญหาในเรื่อง
พื้นฐาน ซึ่งหมายถึงโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ต อาจยังไม่มีความจ าเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
สรุป คือ ในแง่มุมของการเลือกใช้ตัวช้ีวัดกับการแก้ปญัหาประเทศนั้นเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวช้ีวัดทั้งหมดกไ็ด้ 

ส าหรับตัวช้ีวัดของ WJP หากพิจารณาเบื้องต้น ระหว่างการไม่มีคอร์รัปชันกับการมีรัฐบาลที่เปิดเผย  
ผู้พูดจะให้น้ าหนักกับการมีรัฐบาลที่ เปิดเผยสูงมาก เรื่องคอร์รัปชันเอาไว้ทีหลังได้ ปัจจุบันให้เริ่มจาก 
การจัดการสิ่งที่มอียู่ทั่วไปให้เหลอืน้อยลงก่อนซึ่งการมีรัฐบาลที่เปิดเผยเป็นวิธีที่ช่วยได้ ความโปร่งใส การท าให้
ประชาชนว่ิงเข้าไปตรวจสอบความปกติของราชการได้จนเห็นความไม่ปกติ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล   ดังนั้น  
ผู้พูดเห็นว่าดัชนีเรื่องการมีรัฐบาลที่เปิดเผยนั้นส าคัญเป็นอันดับแรก เห็นว่าต่อให้พยายามท าดัชนีตัวอื่นเท่าใด 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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หากไม่ท าเรื่องการมีรัฐบาลที่เปิดเผยเลย สุดท้ายจะต้องกลับสู่สภาพเดิม เห็นว่าควรท าดัชนีตัวนี้ให้ได้แล้วค่อย
ไปท าตัวอื่นๆ ตัวช้ีวัดเรื่องการไม่มีคอรัปชันเห็นว่าควรอยู่ในล าดับสุดท้าย ให้ระบบยุติธรรมอยู่ตอนต้น  
หากเจ้าหน้าที่ตีความนิติธรรม/นิติรัฐไม่ได้มาตรฐาน เข้าข้างตัวเองจะต้องได้รับการลงโทษเนื่องจากเป็นตัว
ต้นเหตุที่ท าให้สังคมเสีย เรื่องพวกนี้ต้องอยู่ต้นๆ  อย่างไรก็ดี เหล่าน้ีเป็นความเห็นเบื้องต้น ผู้พูดศึกษาเรื่อง 
การมีรัฐบาลเปิดเผยค่อนข้างมากที่จะเกี่ยวข้องกับการแก้เรื่องคอร์รัปชันจึงเพ่งเล็งที่ดัชนีน้ีก่อน 

กล่าวโดยสรุป โดยทั่วๆ ไป การแก้ปัญหาหรือการท าดัชนีช้ีวัดนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย ปัจจัย
แต่ละปัจจัยต้องพิจารณาว่าในปัจจุบัน ปัจจัยใดคือสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ส่วนอย่างอื่นที่ส าคัญ
ก็อาจเป็นสิ่งที่ตามมาในอนาคต ถ้าแบ่งจ าพวกปัจจัยทั้ง 8 ได้ก็อาจจะรู้ได้ว่าว่าปัจจัยใดเหมาะส าหรับ 
การพัฒนาส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆ และส าหรับประเทศไทยนั้นควรสนใจกับปัจจัยใดเป็นหลัก  
บางปัจจัยแม้สนใจก็อาจไม่สมควรไปลงทุนแก้ไข ถ้าลงทุนเพื่อแก้ส่วนนี้ทั้งหมด ลืมแก้อีกส่วน เมื่อเงินหมด 
ทุกอย่างจะกลับคืนมาดังเดิม  ดังนั้น การใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาก็ต้องพิจารณาว่าเราอยู่ในสถานะไหน ปัจจัยแต่
ละตัวเห็นว่าอยู่คนละระดับของการพัฒนาประเทศ เช่น ล าดับแรกคือเรื่องความเข้าใจว่าสังคมต้องมีกฎหมาย
และต้องยึดถือกติกาเดียวกันที่เป็นธรรมกับสังคม ต่อมาภาครัฐต้องโปร่งใส ต่อมาต้องตรากฎหมายที่มี
บทลงโทษข้าราชการที่เป็นต้นเหตุให้เข้มงวดและศาลเอาจริงซึ่งจะท าให้คดีมีจ านวนน้อยลงในที่สุด เรื่องสิท ธิ
มนุษยชนอาจต้องอยู่ในล าดับหลังๆ เป็นต้น 

 การให้น้ าหนักของข้อมูลจากประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากัน เหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ค่อนข้างเช่ือในการส ารวจประชากรทั่วไปมากกว่า เห็นว่าควรให้น้ าหนักกับประชากรทั่วไปมากกว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าโดยหน่วยงาน
ในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานใดบ้าง 

เห็นว่าดัชนีนี้คล้ายกับ Network Readiness Index (NRI) ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเจริญก้าวหน้าด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการท างานของหน่วยงานที่ไปส ารวจหลายๆ ประเทศพร้อมกัน ในนั้นจะมีหลายกลุ่ม 
หลายตัว ซึ่งจะมีลักษณะดังที่ผู้พูดได้กล่าวไปแล้วว่าบางประเด็นเป็นประเด็นที่ยังไม่จ าเป็นส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนา บางประเด็นเป็นเรื่องของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งตัวเก่าๆ ที่ผ่านมา ท าได้สมบูรณ์แล้ว แต่ทั้ง 2 
ปัจจัยไม่ได้ใช้แนวคิดของผู้พูดทั้งหมด ใช้วิธีแบ่งน้ าหนักกันไป โดยที่ใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลกเพราะจ าเป็นต้อง
เป็นเช่นน้ัน ในการเทียบหลายประเทศต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน  

 

 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-55 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

เกณฑ์ควรเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกฎหมาย ส าหรับสัดส่วนประชากร
ทั่วไป 1,000 คน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 25 คนน้ันยอมรับได้ 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ควรต้องแบ่งเป็นหลายสว่นตามบทบาทในสงัคมและในระดับช้ันต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาวบ้านทั่วไป คนที่
ท าการค้า ข้าราชการ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่  

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนใน 3 เมืองใหญ่ของประเทศ (กรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปากเกร็ด) หากเป็นประเทศไทย การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

การเก็บข้อมูลประชากรเฉพาะในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปากเกร็ดนั้นน่าสงสัย สื่อได้เพียง 1 ใน 4 ของ
ประเทศไทยทั้งหมดเท่าน้ัน ผู้พูดเห็นว่าแต่ละภาคมีลักษณะที่ต่างกัน ควรต้องแบ่งการการส ารวจเป็น 4 ภาค 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถแสดงถึงประเทศไทยได้ 

 หน่วยงานใดควรมีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

เห็นว่าในระยะหลัง TIJ มีผลงานเยอะ น่าจะเป็น TIJ  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 14 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

การจัดการปกครองด้วยหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมายเป็นที่ตั้ง 

 ดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้วัดเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัด
ความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/
นิติรัฐแล้วหรือไม่ ควรตัดหรือเพ่ิมปัจจัยใดหรือไม่ อย่างไร 

ในความเข้าใจของผู้พูด เรื่องความเป็นนิติรัฐโดยสมบูรณ์หรือไม่ควรจะต้องมีการประเมินด้วยว่า 
ในบริบทของสังคม คนมีความเข้าใจและตั้งมั่นใน due process of law มากน้อยแค่ไหน โดยลักษณะของ
สังคมไทย คนไทยยังมีลักษณะอะลุ้มอล่วย การผ่อนปรน ภายใต้ความคิดที่เห็นแก่ตัวและเอาตัวเองสบาย  
จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติของกฏหมายตามที่ควรจะเป็นท าให้เรื่องนิติรัฐในไทยมีปัญหา  ดังนั้น 
เห็นว่าควรเพิ่มเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ due process of law มิฉะนั้นจะไม่มีทางเลย ยังแปลกใจมากว่าไปตั้ง
เรื่องปลอดคอร์รัปชันข้ึนมา  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-56 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐขึ้นในประเทศ 

คอร์รัปชันและปกครองเป็นอุปสรรคใหญ่ และวัฒนธรรมของคนในสังคมยังให้ความส าคัญกับเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ ซึ่งค าว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นมีนัยยะมากกว่า ละเอียดอ่อนมากกว่าค าว่า
คอร์รัปชัน เช่นว่ารู้สึกว่าตนไม่สะดวกก็ไม่ท า ไม่อยากยุ่งก็ไม่ท า ยังไม่ถึงข้ันคอร์รัปชัน 

 การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
หรือไม่ อย่างไร 

ช่วยได้มากเพราะจะเป็นฐานอ้างอิงของคนที่ศึกษาหรือก าลังท างานเกี่ยวกับเรื่องนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเหล่านี้ได้ง่ายและชัดเจนข้ึน 
เนื่องจากในการท างานทุกอย่างที่ส าคัญคือต้องมี KPI เรื่องนิติรัฐที่ผ่านมาในสังคมไทยนั้น ความเข้าใจแตกต่าง
กันอยู่มาก บ้างก็จะมองในเชิงปรชัญา บ้างก็มองเชิงการปฏิบัติตามกฎหมาย จากประสบการณ์ของผู้พูดเห็นว่า
คนยังมองค าว่านิติรัฐในเชิงปรัชญาคือเป็นอะไรที่กว้างไปกว่าระดับตัวประมวลแพ่ง อาญา ความเข้าใจของ  
คนยังน้อย จ ากัดอยู่ที่ตัวประมวลกฎหมายมากกว่า 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

แทบในทุกมิติของการเช่ือมโยงความเป็นสากล ในการที่ต่างชาติจะประเมินไทยในด้านไหนก็ตาม 
ความเป็นนิติรัฐที่สมบูรณ์จะเป็นคะแนนในเชิงบวกให้ประเทศทั้งสิ้น เช่นในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน  
ความเป็นนิติรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย ความเท่าเทียมของกฎหมาย มักจะเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมิน
ประเทศเสมอ ในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะมองส่วนนี้ด้วย เช่น ICAO Tips Report เรื่อง 
การค้ามนุษย์จะมีความเช่ือมโยงในมิติของความเป็นนิติรัฐอยู่เสมอ เป็นต้น  ดังนั้น ในส่วนนี้ถ้าประเทศไทยท า
ได้ดี จะน าไปสู่การยอมรับของสากลในมิติอื่นๆ ด้วย 

 หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร หลักการ
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางของ UN หรือไม่ 

ค าว่านิติรัฐจะเป็นเชิงลบต่อเมื่อคนตีความและน าไปใช้ในทางลบ อาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรือ
เจตนาบางอย่างเพื่อหวังผลทางการเมือง วิธีป้องกันคือการสร้างมาตรฐานที่ทุกคนเข้าใจไปในทางเดียวกันเพื่อ
ป้องกันการบิดเบือนให้เกิดผลประโยชน์สว่นตัวหรือพวกพอ้งในฝ่ายนั้น ถ้าไม่ชัดเจนก็จะเป็นอุปสรรค ถ้าถูกคน
น าไปใช้โดยเจตนาบิดเบือนหรือแม้เพราะความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นอุปสรรคและท าลายมันได้ 

ในเชิงบวกคือ ส าหรับนักธุรกิจ เช่ือว่านักธุรกิจยุคใหม่และส่วนมากอยากเห็นกติกาต่างๆ ของประเทศ
ชัดเจนและทุกคนปฏิบัติภายใต้กติกาเดียวกันซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินขีดความสามารถทางการแข่งขันกันด้วย
ศักยภาพขององค์กรนั้นๆ การที่กฎหมายหรือหลกัปฏิบัติในทางกฎหมายของประเทศไทยขาดความชัดเจนหรือ



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-57 

ขาดความเข้มแข็งจะท าให้ขีดความสามารถทางธุรกิจถูกบิดเบือนไปเช่นกัน นักลงทุนที่ดีก็จะเกิดความกลัว  
จะกลายเป็นอุปสรรคว่าคนดีก็จะลังเล ขณะเดียวกันก็เป็นเกราะคุ้มกันนักธุรกิจที่สามารถมีอิทธิพลกับ  
การบังคับใช้กฎหมายได้ ในภาพของประชาชน สังคมไทยเท่าที่จ าได้จากงานวิจัยของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
เมื่อต้นปีมีการวิเคราะห์ปัญหาของประเทศ อันดับ 1 เป็นเรื่องเศรษฐกิจ อันดับ 2 การท ามาหากิน อันดับ 3 
มักเป็นเรื่องคอร์รัปชัน อันดับ 4-6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรม สังคมไทยจึงยังต้องการความยุติธรรม  
มีงานวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองของจุฬา อ.ผาสุก พงศ์ไพจิตร และคณะ เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2557 กล่าวว่าประชาชนมองว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยและคน  
มีอ านาจ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ ค าพูดนี้ ก็จะสอดรับกับงานวิจัยแรกและสะท้อนว่า
ประชาชนเห็นความไม่เท่าเทียม เห็นความเหลื่อมล้ าทางสังคมอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างบรรทัดฐาน
ทางนิติรัฐให้ทุกคนเห็นกรอบได้ก็จะท าให้เกิดความเช่ือมั่นของคนในสังคมซึ่งก็จะน าไปสู่การพัฒนาในหลายๆ 
มิติของสังคม ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือของผู้คนในสังคม  

 WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่ากัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ ประเทศไทยควร
มีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 

ถ้าให้น้ าหนักคะแนนเท่ากันแบบนี้กับประเทศอื่น ประเทศไทยควรจะให้น้ าหนักเท่ากัน ถ้าจะมี
การศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังที่เป็นการเฉพาะเจาะจงก็เป็นไปได้แต่อยากให้ก็ควรเป็นเรื่องของการบังคับใช้ 
(regulatory enforcement) โดยผู้พูดเห็นว่าส าคัญ ประเทศไทยมีปัญหาใหญ่มาก มีกฎหมายจ านวนมากออก
มาแล้วไม่ได้ใช้หรือมีกฎหมายจ านวนมากถูกหยิบยกมาใช้เมื่อผู้มีอ านาจอยากจะใช้ ซึ่งท าให้เกิดความสับสนใน
สังคมว่าแล้วค าว่านิติรัฐคืออะไร เรื่องนี้ก้ ากึ่งกับการคอร์รัปชัน ท าให้สังคมไม่ยึดติดกับความถูกต้องของ 
ความยุติธรรม กลายเป็นเรื่องของเส้นสายและพวกพ้องและก็ความเหมาะสม ตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาก ได้แก่   
เรื่องที่รัฐบาลจะเล่นงานคนกดไลค์ กดแชร์ กรณีอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งผู้พูดเช่ือว่าท าให้คนในสังคมจ านวนมาก
มองว่ากฎหมายจะถูกใช้กับคนพวกหนึ่งและไม่ถูกใช้กับคนอีกพวกหนึ่ง เป็นการที่เอากฎหมายที่ใหม่มากคน
ไทยเองยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มาตีความเหมารวมไป ขณะที่ในภาคประชาชน อาจเป็นคนกลุ่มหนึ่งก็ แล้วแต่  
ก็พยายามบอกว่ามันไม่ใช่นะ คนทุกคนในสังคมควรมีสิทธิจะบอกว่าตนชอบหรือไม่ชอบอะไรโดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะของประเทศ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคอร์รัปชัน หรือจะเห็นว่า 
ในความเป็นจริงบางครั้งการกดไลค์กดแชร์ในอินเทอร์เน็ตเป็นเพราะเพื่อนส่ง ไม่ได้อ่านจริง เช่นนี้การกระท า
ของรัฐไปสร้างความตื่นตระหนกให้ผูค้นและท าให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของฝ่ายตน แล้วท า
กันแบบนี้เลย  

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการก าหนดปัจจัยรอง (“เครื่องบ่งชี้”) ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีน้ าหนัก
เท่ากันในการค านวณคะแนนของปัจจัย เช่น ในการค านวณปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้ด้าน 
การจ ากัดอ านาจของรัฐ โดยกฎหมายและโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละส่วนมีน้ าหนักเท่ากัน ไทย
ควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-58 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เห็นว่าการให้น้ าหนักต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน ยกเว้นว่าผู้ท าการส ารวจใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา 
และแหล่งที่มาต่างๆ จะใช้น้ าหนักที่แตกต่างกันก็ท าได้ เหมือนกรณีของ TI (ดัชนีช้ีวัดความโปร่งใส) ที่เลือกใช้ 
8 แหล่ง จากทั้งหมด 13 แหล่งแล้วแต่ละแหล่งจะใช้ค าถามหรือให้น้ าหนักกับอะไรก็แล้วแต่ ในประเทศไทย 
ทุกวันนี้มีความพยายามอธิบายเรื่องหลายๆ เรื่องโดยอ้างบริบท มักมีการหยิบยกว่าประเทศไทยมีบริบทไม่
เหมือนคนอื่นซึ่งก็มีทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม  

 การให้น้ าหนักของข้อมูลจากประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากัน เหมาะสมหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

เห็นว่าท าได้ เพียงแต่ต้องมั่นใจว่าค าถามและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นท าอย่างละเอียด ไม่ท าใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลตื่นตระหนกหรือเกิดการล าเอียง 

 ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าโดยหน่วยงาน
ในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานใดบ้าง 

ควรตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง integrity 
assessment แนะน าให้ลองอ่านย้อนรายงานของมูลนิธิเพื่อคนไทยซึ่งจะเทียบเคียงได้บ้าง ท ากว้างมาก และ
กลุ่มตัวอย่างปีละแสน และ 2 ปีย้อนหลัง น่าจะใช้ได้หลายข้อ ส่วนสถาบันพระปกเกล้าเห็นว่าไม่มี 
ความใกล้เคียง 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

ถ้าคุยเรื่องนี้อย่างน้อยควรจะมีนักวิชาการที่เข้าใจในทางรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมานุษยวิทยา  
ผู้พูดเข้าใจว่านักวิชาการทางกฎหมายก็คงจะมีแต่เห็นว่าในมุมมองของนักรัฐศาสตร์กับพวกสังคมวิทยา 
มีความจ าเป็น ถ้าเศรษฐศาสตร์ก็ควรจะเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง ทั้งนี้ในสัดส่วนที่นักรัฐศาสตร์มีความส าคัญ
มากกว่า 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

จะตอบว่าใช้การสุ่มนัน้ยาก หากน าเรื่องนิติรัฐไปถามคนที่จบครูก็ตอบไม่ได้ อย่างแรกในกลุ่มอายุควร
เป็นกลุ่มระดับนักศึกษาปริญญาตรีจนถึงอายุ 25 ปกีลุ่มหนึ่ง กลุ่มคนท างานถึงอายุ 35 ปีกลุ่มหนึ่ง และกลุ่มที่
อายุ 45 ปีข้ึนไปอีกกลุ่มหนึ่ง ประสบการณ์ของคนพวกนี้จะตีความต่างกันโดยสิ้นเชิง ในแง่ภูมิล าเนาคง 
ไม่แตกต่าง ในแง่ของวุฒิการศึกษาก็ต้องกระจาย ในแง่วิชาชีพ หากส ารวจเรื่องนี้ ผู้พูดให้ความส าคัญกับคนที่
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมากที่สุด 

 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-59 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนใน 3 เมืองใหญ่ของประเทศ (กรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปากเกร็ด) หากเป็นประเทศไทย การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ณ เวลาน้ี ประเทศไทยมีความขัดแย้งทางความคิด มีความแตกต่างกันสูงมาก การเก็บใน 3 พื้นที่นี้จะ
ได้บรรจุความคิดของคน มีความใกล้เคียงกันสูง เช่ือว่าในมุมมองของกฎหมายน่าจะกระจายออกไปอีก  เช่น 
ควรจะมีจากภาคใต้ 1 ภาคเหนือ 1 จากประสบการณ์ ทุกวันนี้เวลาท างานร่วมกับมวลชน คนในภาคกลาง  
คนกรุงเทพฯ จะมีการปกป้องตัวเอง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมาก ในขณะที่คนทางใต้ก็จะมองอีกอย่าง
หนึ่งคือมองแบบตั้งค าถาม ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมพอสมควร แต่ทางเหนือก็จะมีมุมมองที่แตกต่าง ไม่ใช่แบบ
โต้แย้ง แต่เป็นมุมมองที่แตกต่างในอีกมติิและจะพยายามมีสว่นร่วมกับกจิกรรมทางสงัคมมาก โดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ซึ่งชัดเจนมาก หากจ ากัดแค่ 3 เมืองใหญ่ก็จะมองแบบที่ได้กล่าวไป ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 
ยังก้ ากึ่งว่าแบบไหน เห็นว่าการกระจายการเก็บข้อมูลไปยังภาคเหนือภาคใต้ ข้อมูลที่ได้ก็อาจมีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

 หน่วยงานใดควรมีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของไทย 

เห็นว่า TIJ ควรเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนประเด็นที่เกรงว่าการประเมินตัวเองจะท าให้ไม่น่าเช่ือถือนั้น 
เห็นว่าไม่จริง เช่น เรื่องคอร์รัปชัน โดยหลักทุกปี คนก็จะรู้เรื่องของ CDI เอา CDI เป็นตัวตั้ง จาก CDI แล้วก็จะ
มีดัชนีตัวย่อยที่ต่างชาติท า เช่น Corruption Barometer, Transparency เป็นต้น มีตัวย่อยๆ ที่องค์กรต่างๆ 
ท า แต่ก็จะมี CDI ที่เป็นตัวหลักอยู่เสมอ ในประเทศไทยมีคนพูดเรื่องคอรัปชันอยู่หลายสถาบันมากแต่เป็น 
การตอบค าถามคอร์รัปชันแค่ 2-3 ค าถาม เสร็จแล้วก็จะใช้ในการเผยแพร่ สร้างกระแสเรื่องคอร์รัปชันข้ึนมา 
แต่เนื่องจากค าถามมีแค่ 2-3 ค าถามแล้วก็จบ ฉะนั้นจะไม่ถูกน ามาอ้างอิง เป็นเรื่องกระแสและการตั้งค าถาม
ไป เช่น สถาบัน IOD ที่สัมภาษณ์เฉพาะเจาะจงในหมู่นักธุรกิจ มีการอ้างอิงน้อยอาจเป็นเพราะเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม มหาวิทยาลัยหอการค้าที่เรียกว่า CSI (Corruption Situation Index) จุดแข็งคือท า
มาต่อเนื่องมา 5 ปี โดยจัดท า 6 เดือน/ครั้ง เป็นการส ารวจทั้งประเทศการสุ่มตัวอย่างอยู่ประมาณ 2,300 – 
2,700 ตัวอย่าง ในช่วงหลังก็ได้รับการยอมรบัเพราะทั้งหมดของชุดค าถามเป็นเรือ่งคอร์รปัชันและสว่นหนึ่งของ
ค าถามได้ไปเก็บข้อมูลจากภาคธุรกิจโดยตรง  ดังนั้น งานของเขาจะถูกอ้างอิง ถ้าของประเทศไทยจะท านั้น
สามารถท าได้ เพียงแต่ว่าต้องมีความต่อเนื่องและให้คนเช่ือในความเป็นวิชาการ 

กล่าวโดยสรุป การวัดตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้มีความน่าเช่ือถือในสายตาโลกเพราะบางอย่าง
ประเด็นค าถามที่เอามาใช้ในระดับโลกไม่ได้ครอบคลุมในหลายๆ มิติ และส่วนหนึ่งของการวัดตัวเองน าไปใช้
อ้างอิงหรือใช้ในการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าอยากได้รับการยอมรับจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และน่าเช่ือถือในเชิงวิชาการ 

 
 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-60 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 15 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติกฎหมาย โดยที่การบัญญัติกฎหมายมี  
3 ฝ่าย คือ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มีประเด็นให้ต้องพิจารณาต่อไปว่า ระบบการออกกฎหมาย 
ทัศนคติของเราเกี่ยวกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายน าไปสู่การเกิดข้ึนของนิติรัฐหรือไม่ “นิติ” เป็น
การส่งสัญญาณให้กับส่วนที่อยู่นอกรัฐว่ารัฐมีนโยบาย แนวความคิด และกฎกติกาอย่างไร ซึ่ง 3 องค์กรของรัฐ
จะต้องมีความเข้าใจถึงขอบเขตของงานของตนที่ดี ซึ่งขณะนี้ผู้พูดเห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจน เนื่องจากฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติเป็นสว่นเดียวกัน ควรจะแยกกัน แต่ไม่ได้มีผลต่อสาธารณะเท่าใดนัก ถ้าจะมีผล อาจ
มีผลบ้างเล็กน้อย เพราะฝ่ายนิติบัญญัติเวลาน้ีผกูติดกับฝ่ายบริหารมากเกินไปจนไม่ท าหน้าที่คอยถ่วงดุลอ านาจ
กับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน้าที่ส าคัญในเรื่องการเงินการคลัง ในต่างประเทศตามประวัติศาสตร์
ชัดเจนว่าครั้งหนึ่งฝ่ายบริหาร คือ พระมหากษัตริย์ การเปลี่ยนมาเป็นระบบประชาธิปไตยมาจากการถ่วงดุล
อ านาจกับกับฝ่ายบริหาร มีวัฒนธรรมในการที่จะคานอ านาจกับฝ่ายบริหารมาแต่ด้ังเดิม แม้ในประเทศอังกฤษ
หรือประเทศในเครอืจกัรภพอังกฤษจะมลีักษณะหลายอย่างคล้ายไทย กล่าวคือ ฝ่ายบริหารขาดพรรคการเมือง
ครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติเกือบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ แต่จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองไม่ได้ครอบง าสมาชิกมากเหมือน
ในประเทศไทย ระบบการถ่วงดุลอ านาจ การจ ากัดการใช้เงินของรฐัซึ่งเปน็หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในประเทศ
อย่างประเทศอังกฤษจึงเป็นบทบาทส าคัญ สหรัฐอเมริกาใช้ระบบประธานาธิบดี ท าให้ยิ่งชัดเจนว่า 
ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมาจากคนละด้านและเขาได้มีความพยายามให้ไม่อยู่ในด้านเดียวกัน 

ดังนั้น ในประเทศไทยกระบวนการกฎหมาย มี 2 ด้าน คือ ฝ่ายบริหารรวมกับฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย
ตุลาการซึ่งจะเป็นฝ่ายเดียวที่คานอ านาจ เราจึงมีความสับสนกันมากเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ซึ่งโดยปกติ
แล้วระบบอย่างของอังกฤษ รัฐบาลจะมีความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งในที่นี้หมายความว่าคนที่จะค้านหรือ
ทัดทานฝ่ายบริหารได้ ต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือแม้กระทั่งลูกพรรคของฝ่ายเสียงข้างมากก็อาจค้านหัวหน้า
พรรคได้และไล่ออกได้ และไม่ต้องรอให้ต้องไปถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

จากที่กล่าวไปทั้งหมด ประเทศไทยเมื่อไม่มี political accountability ที่ท างานได้ ด่านสุดท้ายที่จะ
ควบคุมพรรคการเมืองเสียงข้างมาก คือ ระบบตุลาการซึ่งผู้พูดรวมศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปด้วย ภาระทั้งหมดจะ
ตกมาอยู่ที่ฝ่ายนี้  ดังนั้น ปัญหาคือความไม่ชัดเจนของบทบาทของฝ่ายตุลาการ กล่าวคือ ขอบเขตของบทบาท
ควรจะเป็นแค่ไหน ผู้พูดมองว่าบทบาทของฝ่ายตุลาการ  คือ การใช้อ านาจ ดุลพินิจตีความกฎหมาย กรณี
รัฐธรรมนูญต้องตีความให้ชัดเจนในบริบทที่ฝ่ายนิติบัญญัติออก และไม่ควรก้าวล่วงไปถึงนโยบายหรือเรื่องอื่นๆ 

นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงประเด็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรอิสระ เช่น เรื่องจ าน าข้าว 
มีความคลุมเครือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มี 
การเตือนฝ่ายบริหารแล้วว่าอย่าท าจ าน าข้าว แต่ฝ่ายบริหารยืนยันว่าจะท าเพราะมีการวางนโยบายมาตั้งแต่ต้น  
ดังนั้น หากว่าระบบของเรามี political accountability ที่เหมาะสม จะต้องรับผลจากนโยบายที่ผิดพลาด  
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ในเวลานี้เป็นเรื่องเข้าสู่ศาล ซึ่งมันปะปนกัน ส่วนที่เขา legally accountable คือการคอร์รัปชันที่เกิดข้ึน
ทั้งหลาย ท าอะไรที่ผิดกฎหมายต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม ต้องให้ศาลวินิจฉัยซึ่งเป็นหน้าที่ของศาล  
แต่ปัจจุบันทับซ้อนกันอยู่พอสมควร เป็นต้น  ดังนั้น แม้แต่องค์กรอิสระอย่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เองบางที
ไม่ชัดเจนหรือสับสนในบทบาทการท างานของตน ผู้พูดมองว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นอัยการในเรื่อง 
คอร์รัปชัน เป็นเรื่องการท าผดิกฎหมาย ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ เราปะปนหลายเรื่องหลายองค์กร จึงเกิดความสับสน 
ซึ่งหากเรามีระบบประชาธิปไตยที่ดี ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหารมากเกินไป political 
accountability จะมีบทบาทมาก ซึ่งเรายังไม่มีกลไกเพือ่ด ารงไว้ซึ่ง political accountability นอกเหนือจาก
การเลือกตั้ง 

 ปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐขึ้นในประเทศ 

การไม่รู้ขอบเขตของบทบาทหน้าที่ของตนของ 3 ฝ่ายหลัก ฝ่ายที่มีอ านาจน้อยเกินไปคือนิติบัญญัติ 
มากเกินไป คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเข้าไปพิจารณาตัดสินในหลายๆ ประเด็นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติน่าจะ
จัดการกับฝ่ายบริหารได้ถ้าหากไม่ถูกฝ่ายบริหารครอบง ามากจนเกินไป 

 การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
หรือไม่ 

ต้องพิจารณาตัวเปรียบเทียบตั้งต้นว่าจะใช้ตัวเปรียบเทียบใด หากจะใช้เครื่องมือเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศเห็นว่ายากที่จะท าให้สมเหตุสมผล แต่หากจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การจะท าอย่างไรนั้น
เป็นเรื่องบริบทการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่มีมาแต่ช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น  ดังนั้น สิ่งที่จะต้องมองคือ ถ้าจะเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ต้องปรับด้วยบริบทของแต่ละประเทศ ถ้าบริบทไม่ดี ตัวเลขที่ออกมาก็อาจดีกว่าที่เป็นจริง สรุป 
การที่จะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นต้องสอดคล้องกับบริบทของประเทศ แต่ไม่มากเกินไปเพราะจะท าให้ 
ไร้ความหมาย เป็นประเด็นซับซ้อนละเอียดอ่อน ถ้าจะน าตัวเปรียบเทียบของประเทศไทยอย่างเดียว ต้อง
เปรียบเทียบเป็นช่วงเวลา เช่น ช่วงที่เป็นรัฐบาลทหารกับช่วงที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นท าให้นิติรัฐ
นั้นดีข้ึนหรือแย่ลง เป็นค าถามที่ถามได้ ไม่ได้เป็นการไม่ยุติธรรม เป็นต้น 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ต้องพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลเปน็ประการส าคัญ หากประเทศไทยต้องการจะเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นนั้น ต้องพิจารณาว่าจะสามารถน าวัฒนธรรมการเมืองของประเทศเรามาปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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 หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร หลักการ
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางของ UN หรือไม่ 

เช่ือว่าการมีนิติธรรมในการปกครองใกล้เคียงกับหลักการมากที่สุดน่าจะส่งเสริมการพัฒนาประเทศ 
หากพิจารณาแล้วยังมีปัญหาอยู่ ย่อมหมายความว่าประเทศไทยยังล้มเหลวในประเด็นเรื่องการพัฒนา 

 WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่ากัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ ไทยควร 
มีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 

ถ้าให้เหตุเท่าๆ กัน แต่วัดในส่วนที่ต่างกัน เช่น ส่วนนึ่งเป็นจ านวนหนึ่งพันล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเป็น
สองล้านคน หน่วยต่างๆ ย่อมให้ผลที่แตกต่างกัน เป็นต้น เท่ากับเป็นการเปลี่ยนน้ าหนัก เครื่องมือที่ใช้กันทาง
คณิตศาสตร์ คือ geometric mean จะใช้แก้ปัญหานั้นได้ในระดับหนึ่ง แม้ geometric mean ยังมีข้อสงสัย
อยู่ว่าให้น้ าหนักด้วยอะไร เห็นว่าถ้าใช้ geometric mean อาจท าให้ปัญหาน้ันเบาบางลง ถ้าไม่เอาข้อคิดอื่นๆ 
จากสังคมวิทยาการเมืองมาถ่วงจะเกิดค าถามตามมาด้วยว่าเป็นการตั้งน้ าหนักตามความล าเอียงอื่นๆ ที่ไม่ใช่
เป็นปัจจัยนิติธรรม/นิติรัฐ หากนิติธรรม/นิติรัฐ ผู้พูดเห็นว่าดัชนีที่ให้มานั้นครอบคลุมทั่วถึงแล้ว ไม่ควรเสียเวลา
ไปกับการถ่วงน้ าหนักซึ่งจะท าใหเ้กิดความล าเอียงอย่างอื่นข้ึนมา ถ้าต่างประเทศให้น้ าหนักเทา่กันหมดเหน็ด้วย 
แต่ต้องเป็น geometric mean 

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการก าหนดปัจจัยรอง (“เครื่องบ่งชี้”) ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีน้ าหนัก
เท่ากันในการค านวณคะแนนของปัจจัย เช่น ในการค านวณปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้ด้าน 
การจ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมายและโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละส่วนมีน้ าหนักเท่ากัน  
ไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ หากไม่ สมควรท าอย่างไร 

บางเรื่องอาจจะเป็นเชิงเทคนิคพอสมควร เช่น กฎหมายล้มละลายของไทยให้ความยุติธรรมระหว่าง
เจ้าหนี้กับลูกหนี้เหมือนกันหรือไม่ หากให้คนทั่วไปที่ไม่เคยล้มละลายตอบก็คงไม่ได้ ต้องไปถามผู้เช่ียวชาญ 
อาจน าลูกหนี้ที่เคยประสบปัญหาล้มละลายซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้เช่ี ยวชาญ 
เช่นเดียวกันหากถามเกี่ยวกับกฎหมายอาญา คนส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นอาชญากร เป็นต้น  ดังนั้น บางค าถามควร
ถามผู้เช่ียวชาญ แต่ต้องคัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่ดี ยุติธรรม และไม่มีส่วนได้เสียกับประเด็นค าถาม อาจเป็น  
ผู้พิพากษา ทนาย หรืออัยการ 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ประโยชน์จากการท าดัชนีช้ีวัดไม่ใช่เพียงตัวเลขรวมเท่านั้น ตัวเลขแต่ละตัวที่รวบรวมมานั้น  
มีประโยชน์ในตัวมันเอง จะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีการพิถีพิถันในการเก็บตัวเลขแต่ละตัวมากกว่าที่จะ  
มุ่งเอาตัวเลขรวมอย่างเดียว แน่นอนในการประชาสัมพันธ์ต่อประชาคมโลก ตัวเลขรวมใช้พาดหัวข่าวได้
มากกว่า แต่ประโยชน์ต่อการท างานของผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ศาล ภาคธุรกิจ จะสนใจแต่ละตัวช้ีวัดในเรื่องสิทธิ 
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ในทรัพย์สินซึ่งถือเป็นหนึ่งสิทธิข้ันพื้นฐาน เมื่อไปถามธนาคารกับชาวนา ความคิดเห็นย่อมต่างกัน ถ้าจะน ามา
บวกกันแล้วหารสองนั้นไม่ได้ผลแน่ ต้องเจาะจงลงไปว่าประเด็นใด อย่างไร เป็นต้น 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนใน 3 เมืองใหญ่ของประเทศ (กรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปากเกร็ด) หากเป็นประเทศไทย การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ 3 เมืองนี้ก็จัดว่าเข้าลักษณะกรุงเทพ หากต้องเลือก 3 เมืองก็ควรเป็น
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ หรือขอนแก่น หรืออุบลราชธานี หรือโคราช 

 หน่วยงานใดควรมีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

ทีดีอาร์ไอน่าจะเหมาะสม เนื่องจากในเชิงหลักการควรเป็นองค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่รู้ว่าบทบาทของ
กระทรวงยุติธรรมต่อศาลนั้นเป็นอย่างไร หากเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร พยายามปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย อาจเป็นองค์กรนั้นดีที่สุด 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 16 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ในความเข้าใจของผมหลักนิติธรรมเป็นหลักการแห่งความถูกต้องของกฎหมาย กฎหมายสามารถใช้
บังคับกับทุกคนในสังคมได้อย่างเสมอภาค รวมทั้งเป็นหลกัการทีใ่ห้อิสระแก่อ านาจตุลาการ ส่วนหลกันิติรัฐเปน็
หลักการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ไม่ให้ผู้มีอ านาจใช้กฎหมายเกินกว่า
ขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัดอันดับโดย WJP ท้ั ง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามี
ปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

เนื้อหาของตัวช้ีวัดทั้ง 8 ตัวช้ีวัดในดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติรัฐมีลักษณะที่เป็นเชิงรับ ค่อนข้างมาก 
กล่าวคือ เน้นการควบคุมอ านาจรัฐและอ านาจที่กฎหมายก าหนด ผู้พูดอยากเห็นเนื้อหาของตัวช้ีวัดความเป็น
นิติรัฐที่มีลักษณะเชิงการพัฒนาหรือเป็นเชิงรุกมากกว่านี้  เช่น ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อ 
การด าเนินงานของรัฐภายใต้หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นต้น 

 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-64 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

ปัญหาของการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่ส าคัญ คือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ไม่เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแนวคิดตามหลักนิติธรรม/นิติรัฐเท่าใดนัก และ
ประชาชนไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสิทธิต่างๆ  ที่ตนพึงมี หากทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจถึงแนวคิดตาม 
หลักนิติธรรม/นิติรัฐและสิทธิของตน ย่อมเช่ือได้ว่าประเทศไทยจะมีค่าดัชนีวัดความเป็นนิติรัฐสูงข้ึนแน่นอน 

 ท่านคิดว่า การจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

การจัดอันดับของ WJP จะช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนรู้สึกตื่นตัวต่อการสร้าง 
ความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐให้เกิดข้ึน เพราะการจัดอันดับนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญเพื่อให้ก่อให้เกิด
ความรู้สึกเปรียบเทียบ รวมทั้งท าให้ทุกฝ่ายทราบและประเมินได้ถึงสถานการณ์ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ
ประเทศไทย อันจะน ามาสู่การปรับปรุงตนเองได้ในทุกระดับ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ความเป็นนิติรัฐมีผลให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติและบริหารงานภาครัฐได้อย่างมีมาตรฐานตาม
หลักการสากล สาเหตุที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับดัชนีนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกลไก
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การสร้างหลักนิติรัฐให้เกิดข้ึนจะ
ท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างความน่าเช่ือถือต่อสังคมโลกภายนอกมากข้ึน 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ในมุมมองของตนเช่ือว่าหลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสรมิต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก เพราะ
การด าเนินงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นต้องอาศัยกติกาหรือเครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุม
กิจกรรมของฝา่ยต่างๆ ให้มีระบบระเบียบ รวมทั้งกฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน
อย่างเท่าเทียม หลักการดังกล่าวยังจะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ หากรัฐด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม จะท าให้ รัฐสามารถสร้างความเป็นธรรมในการ
กระจายรายได้ ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในทุกกลุ่ม รวมทั้งเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-65 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ปัจจัยที่ควรเพิ่มในดัชนี คือ ความพึงพอใจของประชาชน เพราะเป็นตัวช้ีวัดที่สามารถประเมินถึง  
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและสามารถสะท้อนเสียงของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของรัฐ 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัย เท่าๆ  กัน ในการค านวณคะแนน
ระดับประเทศ ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

เห็นด้วยกับการค านวณของ WJP ที่ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนของ
ประเทศไทย เพราะทุกปัจจัยมีความส าคัญเสมอกัน รวมทั้งจะได้เป็นมาตรฐานและมีความคงที่แม้ ว่า
สถานการณ์และระดับการพัฒนาของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการปัจจัยรอง (เราใช้ค าศัพท์ว่าเครื่องบ่งชี้) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีน้ าหนัก
เท่ากันในการค านวณคะแนนของปัจจัย ตัวอย่างเช่นในการค านวณปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้ด้าน
การจ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมาย และการจ ากัดอ านาจของรัฐโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละ
ส่วน มีน้ าหนักเท่ากันในการค านวณ ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และ
หากไม่ ควรท าอย่างไร 

เห็นด้วยกับการค านวณของ WJP ที่ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยรองเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนน
ของประเทศไทย เพราะทุกปัจจัยมีความส าคัญเสมอกัน 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ข้อมูลของประชากรทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จ าต้องมีการให้น้ าหนักของทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 
เพราะเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักของนิติธรรม 

 ท่านคิดว่า ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท า
โดยหน่วยงานในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ มีข้อแนะน าว่าควรตรวจสอบกับหน่วยงาน
ใดบ้าง 

ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอื่นๆ ที่จัดท าโดยหน่วยงาน 
ในประเทศไทย เพราะสามารถไปเปรียบเทียบและตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) และความเช่ือมั่น 
(reliability) กับดัชนีอื่นๆ ได้ ดัชนีนี้ควรน าไปเปรียบเทียบกับดัชนีความอยู่ดีมีสุขที่ท าข้ึนมามากมาย 
โดยหน่วยงานต่างๆ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-66 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร และผู้ทรงวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเลือกจากผู้เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาและตัวแทนของกลุ่ม
สมาคมหรือวิชาชีพต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน 10 คนข้ึนไป เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ
มากขึ้น 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

เกณฑ์การคัดเลือกประชาชนทั่วไปควรเลือกจากประชาชนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่ว่าประชาชน
คนน้ันจะมีต าแหน่งในชุมชนหรืออยู่ในกลุ่มชมรมต่างๆ หรือไม่ก็ตาม 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คน ในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ประเทศไทยควรเลือกเก็บจากประชาชนในกรุงเทพฯ และจังหวัดใดๆ อีก 3 จังหวัดของแต่ละภาค  
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่ของภาคนั้น 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรมของประเทศไทย 

หน่วยงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ในจัดท าดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติธรรมของประเทศไทยควรเป็นหน่วย
งานวิจัย อาจเป็นองค์การของรัฐหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 17 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

มีความส าคัญกับหลักวิชาชีพของเรา การปกครองที่เป็นนิติรัฐ ไม่ใช่ใช้กฎหมายเป็นการปกครองประเทศ 
ซึ่งเป็นค าอธิบายที่สั้นท าให้คนเข้าใจผิดกัน ทุกวันน้ีอ้างกฎหมายกัน ต้องเคารพกฎหมาย ต้องท าตามกฎหมาย 
การเป็นนิติรัฐนิติธรรมเป็นเจตนารมณ์ของรัฐ ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต้องควบคู่ไปกับหลักประชาธิปไตย  
ทุกคนเสมอภาคกันต่อนหน้ากฎหมาย รัฐจะมาจ ากัดเสรีภาพต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจเท่าน้ัน มีรายละเอียด
มาก ไม่ใช่ผู้ปกครองจะออกกฎหมายได้ และปกครองโดยกฎหมาย แต่กฎหมายคือหลักเกณฑ์สูงสุดที่ทุกคนต้อง
เคารพและเสมอภาคกัน ต้องจ ากัดอ านาจของรัฐ ดังนั้นโดยธรรมชาติต้องไปด้วยกันกับประชาธิปไตย 

 ท่านคิดว่าดัชนีวัดความเป็นนิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่อง 
ชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ
ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืน 
ท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-67 

โดยหลักๆ ต้องดูที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยหรือหลักนิติรัฐหรือไม่ 
ดูกระบวนการว่ามาโดยชอบหรือเปล่าความโปร่งใส ที่มาของรัฐสภา จึงตอบไม่ได้ว่าค านวณจากอะไร แต่ต้อง
เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

เราเป็นสังคมอุปถัมภ์ อาจจะดูเชิงนามธรรม แต่คิดว่าเป็นเพราะจุดเช่ือมต่อน าไปสู่การคอร์รัปชัน  
บ่อนท าลายหลักการ หลักความเสมอภาค ความโปร่งใส ไปยกเว้นทุกกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับนิติรัฐ 
เพราะว่านิติธรรมเป็นหลักที่ว่าทุกคนเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพเท่าๆ กัน แต่พอเป็นสังคมอุปถัมภ์ กลายเป็นว่า
เพื่อประโยชน์ให้คนน้ันคนน้ีมากกว่า เช่น การประมูลของรฐัเอื้อประโยชน์คนน้ันคนน้ีมากกว่า ไม่ท าให้เกิดการ
แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้คนเข้าถึงโอกาสไม่เท่ากัน อยู่ในทุกวงการ การศึกษา การท างาน ข้าราชการ 
รัฐข้าราชการมาผนวกกับสังคมอุปถัมภ์ท าให้อันตรายมาก ราชการมั่นคงตรวจสอบไม่ได้ อยู่จนเกษียณอายุ 
วัฒนธรรมของการปราบปรามคอร์รัปชันแต่เป็นการปราบปรามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น พอฝ่ายใดมีอ านาจ 
มีการเข้าไปปราบปรามอีกฝ่ายโดยใช้อ านาจพิเศษไปปราบปรามอีกฝ่ายหนึ่ง กระบวนการ Accountability 
จะต้องเสมอกันทุกฝ่าย เกิดข้ึนโดยอุดมการณ์ของตัวมันเอง ไม่ใช่เกิดการเมือง เป็นต้น  ดังนั้น อุปสรรคคือ 
สังคมอุปถัมภ์ การไม่มีความรับผิดชอบ และรัฐข้าราชการ 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิตธิรรม/นิตริัฐหรือไม่ อย่างไร 

แม้ประเด็นดังกล่าวจะไม่ใช่ประเด็นหลักในสังคม ถ้าเป็นขัดแย้งทางการเมืองและการจัดอันดับคน 
ที่ต่ าลง ท าให้คนจะสนใจ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น การรัฐประหาร เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเวลาปกติคนจะ 
ไม่สนใจ ที่ผ่านมาไม่เป็นประเด็น ที่เป็นประเด็นตอนนี้คือคนสนใจคือเพื่อจะท าลายอีกฝ่าย แต่หากถามว่า 
การช้ีวัดของ WJP เองคงไม่เลือกข้างเพราะใช้ลักษณะการวัดทั่วไป ใช้ทั่วโลก การวิจัยเป็นประโยชน์ คนท าก็
ท าโดยไม่มีอคติ จะเป็นประโยชน์ในการน ามาปรับปรุง ถูกหรือไม่จะต้องท าให้เราปรับปรุงอย่างไร เหมือน
สหประชาชาติ มีความเห็นเอามาให้ปรบัปรงุ มีกรรมการตรวจสอบ เป็นเกณฑ์ที่ไม่ครอบคลมุ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ตรง
กับสังคมไทย เช่น ถ้าเลือกตั้งได้สูง สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง ไม่ครบประโยชน์ เป็นต้น 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ส าคัญมาก มีผลมาก มาคู่กันกับประชาธิปไตยและสิท ธิมนุษยชน ในสังคมนานาประเทศ 
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีความส าคัญมาก แต่หากยิ่งอธิบายจะเหมือนประเทศไทยยกข้อ
กล่าวอ้างข้ึน หลักเหล่านี้ผ่านการคิดค้นพัฒนามานานแล้ว กว่าจะได้รับการยอมรับ ประเทศไทยเป็นสมาชิก
สหประชาชาติ เป็นคู่ค้า จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ เปรียบเหมือนหลักจริยธรรม (Code of conduct) และ



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-68 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ประเทศไทยแสดงเจตนายอมรับคุณค่านี้ โดยหลักเราต้องยอมรับไปตามนั้น หากไม่ท าตามอาจจะมีปัญหา
ตามมาในภายหลัง ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือในประเทศไทย รวมถึงประเด็นการลงทุนและระบบเศรษฐกิจของ
เราอาจมีปัญหาได้ 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชนหรือไม่ 

ไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค าถามว่าหลักนิติรัฐขัดการพัฒนาประเทศอย่างไร เห็นว่า 
ไม่น่าจะเป็นอุปสรรค อยู่ที่ว่าพิจารณาในแง่มุมใด ถ้ามองอ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ หลักนี้จะเป็นอุปสรรคทันที 
เพราะหลักนี้เอื้อให้เกิดการตรวจสอบ เอื้อให้เกิดหลักประกันสิทธิเสรีภาพ  ดังนั้น รัฐจะไม่มีอ านาจจนกว่าจะมี
กฎหมาย จะท าอะไรล าบาก เพราะต้องรอกฎหมายก่อน แต่หากมองในมุมสังคมโดยรวม หลักนี้จะท าให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะไปกันได้อย่างเป็นธรรม แม้รัฐจะอึดอัด จะไม่เกิดปัญหาภายหลัง เช่น ท าโรงไฟฟ้า
หรือท าเหมือง เกิดผลเสียหายในอนาคต หลักนิติรัฐจะประกันว่าในอนาคตประชาชนเจ้าของอ านาจไม่ถูก
กระทบสิทธิและเป็นการส่งเสริมด้วยหากรัฐมองประชนชนเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

คิดว่าปัจจัยที่มาค านวณควรเป็นหลักสากล ควรค านวณแบบเท่าๆ กัน แต่ต้องเหมือนสากล แต่หาก
สมมติว่าเป็นแบบไทยอาจจะมีตัวช้ีวัดอื่น เช่น ศีลธรรม สถาบันกษัตริย์ ความมั่นคงแบบไทยๆ ควรให้น้ าหนัก
น้อยกว่าปัจจัยหลักที่มาจากปัจจัยสากล ถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับควรเป็นปัจจัยสากลมากว่า เป็นต้น 

 ในหน่ึงปัจจัย WJP มีการปัจจัยรอง (เราใช้ค าศัพท์ว่าเครื่องบ่งชี้) ซึ่งแต่ละตัวมีน้ าหนักเท่ากัน
ในการค านวณคะแนนของปัจจัย ตัวอย่างเช่น ในการค านวณในปัจจัยท่ี 1 เครื่องบ่งชี้การ
จ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมาย และการจ ากัดอ านาจของรัฐโดยภาคส่วนอ่ืนๆ แต่ละส่วน  
มีน้ าหนักเท่ากันในการค านวณ ประเทศไทยควรจมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหาก
ไม่ควรท าอย่างไร 

การจ ากัดอ านาจรัฐในภาคส่วนอื่น รัฐเป็นนิติบุคคลเดียวกัน แต่ประเทศไทยเป็นนิติบุคคลแยกขาด
จากกัน หรือการจ ากัดอ านาจรัฐอื่นที่ไม่ใช่นิติบุคคลไม่ควรที่จะมีน้ าหนักเท่ากันหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจ  
ภาคส่วนอื่นๆ ต่างจากภาครัฐทั่วไปอย่างไร ในมุมมองเรามองว่าอ านาจรัฐคืออันเดียวกัน การพิจารณาการ
จ ากัดอ านาจรัฐ ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่เข้าใจ 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-69 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ไม่ทราบว่าผู้คุณวุฒิมาจากไหน ที่มามีความส าคัญ จะได้มีความน่าเช่ือถือ จึงต้องให้น้ าหนักที่มาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้ามีที่มาจากความน่าเช่ือ ถือ การยอมรับจากคนในสังคม ถ้ามีที่มาที่น่าเช่ือถือก็ควรให้
ความส าคัญ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ถ้าข้อมูลจากประชากรทั่วไป 1 ,000 คน ต่อ 25 คน ค่อนข้าง
ต่างกันพอสมควร ควรท าให้เท่าๆ กัน แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ปัญหาทางเทคนิคถ้าให้
เท่าๆ กันอาจจะเหมาะสมมากข้ึน แต่ที่มาต้องโปร่งใสน่าจะเทียบกับประชากรได้ แต่ถ้าที่มาเลือกกันมาเอง 
โดยเลือกไม่รอบคอบ ควรให้น้ าหนักน้อยกว่าประชากรด้วย 

 ท่านคิดว่าควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยของ WJP ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีจัดท า
โดยหน่วยงานในประเทศไทยหรือไม่ หากใช่ มีข้อแนะน าว่าควรตรวจสอบกับหน่วยงาน
ใดบ้าง 

หน่วยงานของประเทศไทย อาจมีสถาบันพระปกเกล้า แต่อาจไม่เป็นประเด็นในทางสังคม อาจ 
มีปัญหาในการเปิดเผยข้อมูล ถ้านิติรัฐไม่มี ขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้ท าทั้งประเทศ จะมีท าเป็นเรื่องๆ  
ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ประเมิน แต่ถ้าเรื่องนิติธรรมนิติรัฐโดยรวมน่าจะไม่มี 
จะมีแค่ท าเฉพาะองค์กร แต่ก็ควรมีการเผยแพร่ด้วย 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

การสุ่มจะท าให้กลุ่มใหญ่ได้ประโยชน์ เช่น เสียงของส่วนใหญ่เป็นกลาง พวกส่วนน้อยก็จะไม่ได้รับ
เลือกขึ้นมา พวกเสียงส่วนน้อย กลุ่มพวกชนเผ่า ประเด็นของเขาจะไม่ถูกหยิบยกข้ึนมา เป็นต้น  ดังนั้น เสียง
ของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จะมาเสริมให้สมดุลข้ึนว่า เสียงของคนส่วนน้อยต้องได้รับการคุ้มครองด้วย เกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีหลากหลาย ทุกฝ่าย อาจจะมาจากกลุ่มคนเล็กๆ ถ้าประเด็นส าคัญต้องมีผู้มีส่วนได้เสีย
รวมอยู่ด้วย 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ถ้าเน้นปริมาณ ใช้แบบสุ่มได้ แตไ่ม่ควรเป็นเกณฑ์การศึกษา ควรเลือกจากอาชีพกว้างๆ มากกว่า 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ถ้าประเทศไทยต้องท าเองควรท าทั่วประเทศ คนใน 3 เมืองใหญ่ไม่ใช่คนทั้งประเทศ ไม่ใช่ตัวแทน
ชนบท พวกชนเผ่า ชาติพันธ์ุของไทยมีทัศนะอื่นอย่างไร ควรเก็บ แต่ละจังหวัดควรมี ไม่สุ่มจังหวัด แต่ถ้าท าทุก



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-70 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

จังหวัดคนแต่ละจังหวัดก็จะได้น้อยลง  อย่างไรก็ดี การวิจัยน้ีเน้นปริมาณอยู่แล้ว ใช้วิธีการสุ่มป็นภาคทั่วไปตาม
เกณฑ์ของเขา ความน่าเช่ือถือต้องไปพิจารณาในข้ันตอนของการท างาน เปรียบเทียบผลที่ออกมา เรามีผลของ
เราเอามาเทียบกับของเขา แต่ทีนี้เราไม่มีผลของเรา มีเพียงแต่โพลจะอธิบายอย่างไร เราพูดไม่ได้ บ้านเรามีแต่
โพล ไม่น่าเช่ือถือ ไม่มีการวิเคราะห์ ประเทศไทยควรมี ต้องมีความโปร่งใสในการท า หากท าก็ต้องครอบคลุม 
อายุ เพศต้องมีความหลากหลาย ไม่เห็นด้วยกับการเลือกเฉพาะคนที่มสีิทธิพลเมือง ต้องส ารวจด้วยว่าท าไมเขา
ไม่มาใช้สิทธิพลเมือง ต้องมาฟังเสียงหลากหลายส่วนใหญ่ คนคิดกระแสหลักก็มาอยู่แล้ว เช่น สร้างเข่ือนเสียง 
เป็นต้น ส่วนใหญ่น่าจะยอมรับอยู่แล้ว แต่คนในพื้นที่ไม่เอา งต้องมาเสริมให้สมดุลด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

ประเทศไทยเข้าใจหลักนิติธรรม/นิติรัฐอย่างไร อธิบายหลายฝ่าย ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลย ต้องเป็น
หน่วยงานรัฐ มีอิสระพอสมควร ต้องมีความรู้จริงว่านิติธรรมคืออะไร เราไม่รู้ว่าสถาบันพระปกเกล้ามีความรู้
เรื่องนิติธรรม/นิติรัฐหรือเปล่า ค่อนข้างจะไปทางรัฐศาสตร์ การปกครอง ซึ่งให้น้ าหนักกับนิติรัฐน้อย ต้องให้
หน่วยงานที่มียุทธศาสตร์เคารพนิติรัฐ ควรเป็นหน่วยงานทางวิชาการ ไม่ควรเป็นวิชาชีพ เป็นนักวิชาการที่อยู่
ก ากับของรัฐก็ได้ เป็นมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 18 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ตามที่เข้าใจ นิติธรรมคือ กฎระเบียบ ค าสั่งที่ควรปฏิบัติตามกฎหมาย นิติรัฐคือ ด้านการปกครอง 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

การเข้าถึงบริการต่างๆ เข้าถึงยาก การคอร์รัปชัน การติดสินบน และการเลือกปฏิบัติ 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิตธิรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

เป็นการกระตุ้นให้เรากลับมามองตัวเราเอง แก้ไขส่วนที่อ่อนแอ และสร้างความเข้มแข็งได้ 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทย จึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ประเทศไทยต้องยอมรับการค้าขาย การศึกษา การค้าการติดต่อกับนานาประเทศ ถ้าเรามีหลัก  
นิติธรรม/นิติรัฐที่ดี จะท าให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-71 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชนหรือไม่ 

ตัวช้ีวัดค่อนข้างดี ประเทศไทยมีเป้าหมายเหล่านี้อยู่แล้ว ช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้ามากข้ึน และ
น่าจะเป็นไปตามแนวทางสหประชาชาติ 

 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรมีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

ควรให้แต่ละปัจจัยมีน้ าหนัก 100% การให้น้ าหนักแตกต่างกันไม่ได้ ถ้าไม่มีตัวช้ีวัดให้แตกต่างกัน  
หากไม่มีข้อมูลให้ต่างกัน ควรให้น้ าหนักเท่ากัน 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ไม่ควร ถ้าเราแยกข้อมูลประชากรและข้อมูลของผู้รงคุณวุฒิ จะได้เห็นภาพทที่แตกต่างกัน เพราะควร
ฉายภาพซ้อนกัน ไม่ควรรวมกัน จะได้เห็นภาพของคน 2 กลุ่ม ท าให้เห็นภาพที่ชัดข้ึนว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญตรงนั้น เขามีภาพเช่นไร และมีภาพของประชากรว่ารับรู้ อย่างไร ซึ่งอาจจะไม่ใช่
ข้อมูลจริง เป็นแค่การรับรู้ แต่ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิก็จะผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว โดยพื้นฐานแต่ละคน 
ไม่เท่ากัน แยกกันจะได้ชัด 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวนเท่าไหร่ 

หาก WJP ด าเนินการนั้นสามารถยอมรับได้ เปรียบเทียบภาพกว้างๆ ของแต่ละประเทศ แต่ถ้าเราท า 
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 1 อาจจะต้องมากกว่าน้ี 

เกณฑ์คัดเลือก ถ้าเราจะท าเอง เลือกที่ เกี่ยวข้อง เป็นนักวิชาการอันหนึ่ง ผู้ปฏิบัติอันหนึ่ ง  
ภาคประชาชนอันหนึ่ง อย่างละ 2 คนแต่ละภาคส่วนจะต้องเท่ากัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน ควรข้ึนอยู่กับ
ข้อมูล แต่อย่าให้น้ าหนักมากไป แต่ถ้าเราท าเองผู้ทรงคุณวุฒิต้องมากกว่าที่ WJP ก าหนดมา จ านวนคนข้ึนอยู่
ว่าเราจะท าทั้งประเทศหรือไม่ ถ้าท าทั้งประเทศควรมีทุกภาค 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ข้ึนอยู่กับค าถามที่เราจะตอบ ถ้าเราต้องการรู้ภาพรวมของทุกบริบท ควรจะรวมผู้ด้อยโอกาสด้วย  
แต่ถ้าเราต้องการภาพรวมทั่วไปของคนที่ไม่อยู่ในสภาพด้อยโอกาสเท่าไร ไม่ต้องรวมก็ได้ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-72 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

ควรแบ่งให้เท่ากัน โดยทั่วไปเก็บ 4 ภาค เหนือสุดกับเหนือกลาง เราควรแบ่งในเมืองและชนบทต้องมี
ถ้าจะท าจริง ต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศ
ไทย 

ไม่ควรเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือราชการหรือรัฐบาล หรือ NGO ที่รับ
เงินจากเมืองนอก ถ้าเป็นของรัฐบาลหรือ NGO ข้อมูลก็จะเบี่ยงเบน ถ้าเป็นส านักงานสถิติแห่งชาติเก็บข้อมูล 
ที่ดีเพราะมีทีมเก็บข้อมูล แต่ส านักงานสถิติแห่งชาติไม่เช่ียวชาญนิติธรรม ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 19 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ขอเรียนว่าค าศัพท์ค าว่านิติรัฐและนิติธรรมเหมือนเป็นค าค าเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแม้ว่าเรา
อยากให้เหมือนกัน คาดว่าต่อไปจะพัฒนาเข้าหากัน แม้แท้ที่จริงมาจากรากฐานเดียวกัน แต่ ณ ปัจจุบัน  
มีกรอบความคิดของคนที่ยึดอยู่ในความหมายของหลกันิติรัฐกับคนที่หลักนิติรัฐอย่างเคร่งครัดและผู้ที่ยึดติดกับ
ค าว่านิติธรรมอย่างเคร่งครัดน าไปสู่ผลในการใช้งาน เกิดผิดถูกในความเห็นของแต่ละฝ่ายที่ต่างกันได้ 

ศาลธรรมดาหรือศาลยุติธรรมซึ่งยังเป็นหัวใจของหลักนิติธรรม ถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจากส านักคิด
ของภาคพื้นยุโรป ถ้าไม่ปรับเข้าหากันมันจะมีความคิดด้ังเดิมที่นักคิดจ านวนหนึ่งในภาคพื้นทวีปยุโรปเขาไม่รับ
เนื้อหาสาระนิติธรรมของ Professor Dicey เพราะว่าของเขาไม่ได้ใช้ศาลธรรมดาทุกกรณี เขาจึงมีศาลเฉพาะ
ข้ึน พอเรามาเปลี่ยนของเราให้เป็นศาลคู่ขนานหลายๆ ระบบ ต้องท าให้ชัดเจนก่อนว่า อย่าไปยึดถือเอา
ความหมายของหลัก 2 หลักนี้ในอดีตที่ เกิดข้ึนมาคนละระบบ พัฒนาข้ึนมาจากบริบทของระบบกฎหมาย 
ระบบงานยุติธรรม สังคม และการเมืองของสังคมที่ต่างกัน เพราะฉะนัน้จะมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่หลายกรณี 
แต่ว่าทิศทางของมันหรือรากฐานจริงๆ คือ สิ่งเดียวกัน  

สหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า Due Process of Law และหลัก Constitutionalism วิวัฒนาการจากระบบ
ความคิดเดียวกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เป็นต้น แม้ว่าแนวคิดนี้ส่วนตัวจะเห็นด้วยกับหลายท่าน 
ในประเทศไทย รวมทั้งในต่างประเทศด้วยว่า แท้ที่จริงคือสิ่งเดียวกัน ไม่แน่ใจจะร่วมอยู่ในที่ต้องการท า คือ 
ต้องท าให้เห็นว่ามันจะเปน็ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ถ้าเราไม่แบ่งแยกมันเป็นคนละเรื่อง และเราสามารถปลงข้อยุติ
ตรงกันได้ว่า แท้ที่จริงคือสิ่งเดียวกัน เพียงแต่ว่าเกิดข้ึนในบริบททสังคมที่ต่างกัน และต้องการรักษาเอกลักษณ์
ของแต่ละระบบเอาไว้ และจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน  ดังนั้น แนวคิดน้ีจึงเอาทุกหลักนี้เอามาเป็นสารัตถะของ
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หลักนิติธรรม ในความหมาย แต่มันยังไม่เป็น as is มันเป็นความคิดความเห็นของเรา รวมทั้งทุกกรณีที่
สหรัฐอเมริกามีข้อยุติตรงกันว่า ส่วนนี้คือ due process of law ศุภนิติกระบวน รวมถึงสิ่งที่ระบบของอังกฤษ
ที่เรียกว่านิติธรรมไม่ว่าจะเป็น natural justice หรือหลายๆ ความหมาย หลายๆ ตัวอย่างที่เกิดข้ึนในอังกฤษ 
ที่เรียกว่าหลักนิติธรรม แม้จะไม่เกิดในสหรัฐอเมริกา ไม่เกิดในยุโรป ถือว่าเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหลัก 
นิติธรรมของเราด้วย รวมทั้งกรณีที่เคยเกิด เคยใช้ข้อยุติในภาคพื้นยุโรป ไม่ว่าประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศ
เยอรมันว่าอย่างนี้คืออะไร Rechtsstaat ของประเทศเยอรมัน หรือ État de droit ของประเทศฝรั่งเศส คือ
ส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม เป็นความหมายของเราด้วย เราจะไม่ยึดติดว่าถ้าเราใช้ค าว่าหลักนิติธรรม เราจะใช้
แบบอังกฤษ แล้วเราไม่ยึดติดว่าถ้าเราถ้าเราใช้นิติรัฐและต้องเหมือนประเทศฝรั่งเศส ซึ่งยังมีรายละเอียด 
ไม่ตรงกันทั้งหมด แต่คล้ายว่าเราจะร่วมยอด เอาของดีๆ ทั้งหมดที่มันเคยเกิดข้ึนจากหลักคิดใหญ่เดียวกัน 
ผสานทุกอารยธรรมทางกฎหมายของโลก รวมทั้งของเราเองด้วย แม้กระทั่งจากอินเดีย ซึ่งศาลสูงสุดของ
อินเดียเคยวินิจฉัยว่า ศาลควรมีอ านาจในการแก้ไขตรวจสอบรัธรรมนูญได้ด้วย แม้ว่าจะไม่มีหลักกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรเขียนไว้เลย เราจะเห็นตัวกรอบความคิดอย่างนี้ จากร่างมาตรา 217 ของฉบับ ดร. บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ ซึ่งตัวคนที่เป็นตัวแบบของฐานคิด คือ ดร. วิษณุ เครืองาม ความจริงคงร่วมกันร่าง ส่วนตัวคล้อย
ตามแนวคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงติดใจว่าการใช้หลักนิติธรรมนิติรัฐซ้อนกันอยู่ มีกรอบความคิดอย่างไร 

ค าที่เราใช้ ไม่ใช่ค าแปล ค าที่เราใช้มีอิทธิพลจากรากฐานอารยธรรม การปกครองของประเทศไทย 
หรือของตะวันออกรวมอยู่ด้วย รวมกับรากฐาน The Rule of Law หรือ Rechtsstaat หรือ due process of 
law หรือ good governance ของ UN เราเก็บรวมรวมมา เราจึงตกผลึกแล้วเรียกหลักนี้ในภาษาไทยว่า 
“หลักนิติธรรม” ไม่ใช่ค าแปลจาก The Rule of Law ค าว่าหลักนิติธรรมลึกซึ้งกว่า The Rule of Law ไม่ใช่
การปกครองด้วยกฎหมาย แต่คือธรรมะของกฎหมาย และค าว่านิติกว้างกว่ากฎหมาย รากฐานอารยธรรมของ
เรา นิติหรือเนติ คือ ระบอบแบบแผนในการปกครองที่ดี ค าที่เราใช้ หากใช้หลายค ามันไม่เป็นที่ยุติใช้ค าไหนจะ
มีคนแย้งว่ายังไม่ใช่ จนกระทั่งมีคนเสนอค าว่าหลักนิติธรรมข้ึนมา ค านี้มันเป็นที่น่าพอใจ เพราะในกรอบ
ความคิดที่กระจัดกระจายหลากหลายวัฒนธรรม หลายหลายอารยธรรมมันมารวมกันอยู่ในค าว่านิติธรรม 
เพราะฉนั้นค าน้ี จึงควรค าที่นอกจากจะติดตลาดและปรากฎในในรัฐธรรมนูญของไทยมั่นคงต่อไปแล้ว มันยังมี
มิติที่กว้างไกลกว่า The Rule of Law หรือ due process of law เพราะสามารถรวบรวมเอาของดีๆ จากทุก
อารยธรรม เพราะนี่คือธรรมะ จึงกว้างกว่า due process of law ของสหรัฐอเมริกา Rechtsstaat ของ
ประเทศเยอรมัน État de droit ของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงทศพิธราชธรรม 10 ประการ แล้วราชธรรมของ
พระมหากษัตริย์ที่เป็นนิติประเพณีอีก 4 ประการ มันจึงรวมถึงอารยธรรมใหม่ของโลกที่น าเสนอมาโดย UN 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและมาตรฐานข้ันต่ าของโลก สามารถจะรวมเข้ามาค าเดียวได้ว่าธรรมะทัง้
ของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติ การใช้ การตีความ รวมไปถึงการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการที่ชอบธรรม มันก็สอดคล้องเป็นเสาหลักของรัฐ ธรรมาภิบาล good governance  

ดังนั้น ค าของเราจึงใช้ได้อย่างจงใจงดงาม การปกครองโดยธรรม ธรรมาภิบาล ไม่ได้มาแต่ช่ือ แต่มา
จากนิติราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ว่าพระองค์ท่านจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม ไม่ใช่
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โดยกฎหมาย ไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่ของรัฐบาลหรือของพระมหกษัตริย์ แต่เพื่อประโยชน์และความสุขของ
มหาชนชาวสยาม มันมีความมุ่งหมายและส่งมาสู่ค าศัพท์ของเรา  ดังนั้น ตนจึงยืนยันว่าเราน่าจะใช้ให้เป็นหลัก
เลยว่า ต้องใช้ค าว่าหลักนิติธรรมในความหมายของไทยที่กว้างครอบคลุมหมด เอาทุกอย่างที่ดีๆ  ในโลกทั้ง 
ในอดีตปัจจุบัน และพร้อมที่จะเอาสิ่งดีๆ ในอนาคตได้ด้วย ไม่ได้เป็นค าช่ือที่แปลมาจาก The Rule of Law  

 ประเทศไทยจะใช้ Literature โดยการประมาณแล้วจึงเอาความหมายของต่างประเทศ 
มาเขียนและอธิบายในบริบทของไทย 

เขายังไม่ได้ตกผลึกของเรา ประเทศอังกฤษเขาพัฒนา The Rule of Law เขาไม่ได้ไปศึกษาจาก
ต่างประเทศ เขาดูเหตุการณ์ในบ้านเขา ในสังคมเขา แล้วคิดว่า แล้วมันควรหลักอะไรที่จะใช้เพื่อยับยั้ง 
ความเสื่อมโทรมมาแก้ไขปัญหาเขาได้ และตั้งช่ือเรียกมันตามบริบทของเขาจะเรียกได้ ในสหรัฐอเมริกา  
เขาทราบว่า Rule of Law ของอังกฤษเป็นรากฐานอิทธิพลนับ 100 กว่าปีในสหรัฐอเมริกา แต่เขามีบริบทของ
เขา ต้องแสดงเอกลักษณ์ของเขา เขาไม่ใช่ข้ีข้าอังกฤษต่อไป เขาจึงคิดค าใหม่ เขาจึงไม่ใช้ค าว่า Rule of Law  
ในประเทศอังกฤษ Rechtsstaat ของประเทศเยอรมัน État de droit ของประเทศฝรั่งเศส เขามีค าของเขา 
เขาไม่ได้เขียนโดยเจตนาด้วย เขียนไปเขียนมาไปเจอค าที่กว้างพอที่จะใส่หลักคิดเข้าไปได้ แล้วเขาก็ไปค้นเจอ
ใน  the Fifth and fourteenth Amendments The Due process of Law ค านี้ แคบม าก เน้ นค า ว่ า 
process แต่ค าว่านิติธรรมของเรารวมหมด ไม่ใช่ process substance และสภาพบังคับใช้ รวมไปถึง
กระบวนการของต ารวจ ทหาร อัยการ ศาล ทนายความ ค าว่านิติกว้างอย่างนั้น รวมไปถึงการปกครอง
บ้านเมืองของรัฐบาล เหมือนที่เราเรียกว่านิติราชประเพณี และผู้พูดไม่เห็นด้วยจะใช้ค าว่านิติรัฐ เพราะค าว่า
นิติรัฐแคบมาก แล้วคนไทยจ านวนไม่น้อย ไล่เรียงกันแล้วแล้วยังเข้าใจผิด ยังเข้าใจหมายถึงว่ารัฐที่ปกครอง  
โดยกฎหมาย  ดังนั้น ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย เลยเปิดช่องให้ฮิตเลอร์ใช้กฎหมายมาท าลายโลกโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เปิดช่องให้ตรากฎหมายที่สมประโยชน์บางคน ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง สิ่งนี้คือ
ข้อจ ากัดของหลักนิติรัฐ คนที่ใช้ค าว่าหลักนิติรัฐต้องปรับหลักเสียใหม่ว่าไม่ใช่รัฐที่ปกครองโดยกฎหมายเท่านั้น 
ฉะนั้น กรอบความคิดเรื่องนี้มันลึกซึ้ง กว้างขวาง ละเอียดปราณีตยิ่งกว่ากฎหมาย 100 เท่า เพราะมันคือ
ธรรมะของกฎหมาย ธรรมของการปกครอง ธรรมะของการบริหารสาธารณะทุกระดับ มันคือธรรมก ากับ
อ านาจและดุลยพินิจ มันกว้างอย่างนี้ถึงสามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ ปกป้องหลักมนุษยธรรมได้ หลักการ
ห้ามผลักดันกลับ (non - refoulement principle) ของกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่มีปัญหา ไม่ต้องใช้
ภาษาฝรั่งเศสเลย เราใช้หลักนิติธรรม มนุษยธรรมซึ่งเป็นรากฐานของระบอบการปกครองของประเทศ  
อารยธรรมของคนไทยแล้ว เราไม่เคยผลักคนออกไปตาย กรอบความคิดของเรา 

 ท่านเอาค าว่ายุติธรรมมาจากค าว่า Equity ในระบบ Common Law ของอังกฤษหรือไม่ 

ไม่มีนิยามศัพท์อยู่ดี ลองไล่เรียงนิยามศัพท์จากท่าน ความยุติธรรมอยู่ตรงไหน ท่านก็ต้องไปอ้าง 108 
แต่ท่านบอกว่ามันชัดเจนดีกว่าค าใหม่ คือหลักนิติธรรม ซึ่งยังไม่ปรากฏขอบเขตเลย แนวคิดก็ยังไม่ชัดเจน 
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อย่างแนวคิดที่ตนคิดมา ค้นมาอยู่ ไม่เป็นที่รับรู้รับทราบ ไม่เป็นที่ยอมรับของบางส านัก ถึงขนาดที่ว่าอย่างนี้ผิด 
แต่ไม่ใช่ว่าท่านพึงขนาดต่อต้านหลักนิติธรรม คือหลักนิติธรรมไม่ได้ครอบคลุมอ านาจในการตีความของศาล 
หลักนิติธรรมอันน้ีคุมทั้งหมด มันถึงยิ่งใหญ่มาก  

ทั้งหมดนี้มาจากที่เขาต้องการ เขาต้องการผลอะไร เขาต้องการตัวช้ีวัดที่จะล้อมกรอบให้เคลื่อนระบบ
ทุกระบบ เคลื่อนไปสู่ผลที่เขาต้องการ เขาไม่ได้มีหลักคิดจากวิชาการ คือถ้าทุกประเทศในโลก ท าดีตาม 9 
เกณฑ์นี้ การค้าการลงทุน การแสวงประโยชน์ในโลกนี้ของอเมริกา ของประเทศที่มีอ านาจก็จะมั่นคงปลอดภัย 
ราบรื่น รุ่งเรือง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และก็ไม่เป็นที่เสียหายแก่ประเทศที่เป็นตลาดแรงงาน เราถึงไม่ค้าน 
ยอมรับอย่างนี้ก็ได้ แต่หลักคิดของเราเราคิดว่าเรามีหลัก ตัวที่จะช้ีให้เห็นถึงหลักนิติธรรมง่ายๆ คือ ประการ 
ที่หนึ่ง ความมั่นคงของประเทศ ทุกระบบ ทุกองค์กร ทุกกฎ ล้วนจะต้องส่งผลเคลื่อนตัวให้ประเทศชาติไทย
ด ารงคงอยู่ได้อย่างมั่นคง สถาพร เพราะถ้าประเทศสยามพินาศลง ไทยอยู่ไมได้ และถ้ามันเป็นหลักที่ไปท าลาย
ความคงอยู่ได้ของประเทศไทย ไม่มีใครอยู่ได้ ประชาธิปไตยก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราเป็นข้ีข้าเขา หรือประเทศต้องล่ม
จม ล้มละลายเปน็หนี้เป็นสิน จนกระทั่งประชาชนคนไทยต้องหนี้ภัยยากแค้น อดยาก ไปท างานเป็นข้ีข้าเขาทั่ว
โลก นี่คือตัวช้ีวัดตัวที่ 1 คือความมั่นคงของประเทศชาติ ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ประเทศไป
เอาปรียบชาวบ้าน มันมีขอบเขตของมันและถ้าคุณวางระบบ ระบอบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติอย่างใดก็ตามท าให้
ประโยชน์ของประเทศคุณสูงสุด แต่ประเทศอื่นเขาเสียเปรียบ เขาเสียหาย อย่างนี้ไม่ใช่หลักนิติธรรม ต้องไป
เบียดเบียน ท าร้ายมิตรประเทศหรือมนุษยชาติ นี่คือหลักเกณฑ์ที่จะช้ีหลักนิติธรรม เราพร้อมที่จะน้อมรั บ  
เปิดประตู ที่จะโอบอุ้มหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและมาตรฐานสากลของโลกเอาไว้ด้วย และ 
ประการที่สอง กรอบความคิดของหลักนิติธรรมของเรา จะต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่สันติสุขของประชาชนส่วนรวม 
เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามกฎระเบียบ ทิศทางใดที่ท าไปแล้วประเทศชาติไม่เสื่อมเสีย หลักที่ 1 ไม่ถูกกระทบ 
ประโยชน์สุขเกิดแก่มหาชนชาวสยาม ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของไทย แต่ถ้าเมื่อใดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ไปในทิศทางที่ท าร้ายท าลายสันติสุขของประชาชนส่วนรวม ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักการปกครอง
โดยธรรม เพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวสยาม ซึ่งมีรากฐานของเรา เพราะฉะนั้นเราถึงต่อต้านและไม่ยอมรับ  
การใช้อ านาจโดยปราศจากโดยปราศจากธรรมของรัฐบาลทุกรัฐบาล ทุกรูปแบบ เราจึงปฏิเสธอุดมการณ์และ
การปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชน ไม่ใช่ต่อชาติ มันเป็นภัยต่อสันติสุขของมวลมหาประชาชน เพราะ 
ค าว่าสันติสุขในความหมายของอารยธรรมไทย ไม่ได้หมายถึง materialism วัตถุธรรมเท่านั้น ในกรอบ
ความคิดของ Karl Marx เท่าน้ัน แต่หมายถึงสันติสุขทางจิตวิญญาณด้วย หลักนิติธรรมจึงต้องครอบคลุมถึง
การปกป้องคุ้มครอง หลักธรรมในศาสนาด้วย กระบวนการใดเป็นไปในทางทิศทางที่บ่อนท าลายหลักธรรม  
ในศาสนา ไม่ว่าศาสนาไหน กระบวนการนั้นขัดต่อหลักนิติธรรม เพราะมันจะเปน็ไปเพิ่อการท าลายสนัติสุขของ
ประชาชน ถึงแม้จะเอาทรัพย์สินของเงินทางมาแบ่งให้ประชาชนเท่ากันหมด ตามอุดมคติของประชาธิปไตย
ประชาชน ไม่ใช่สันติสุข นี่คือกรอบความหมายของประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามในความหมายของเรา 
มันต้องมีประโยชน์สุขทางจิตวิญญาณด้วยซึ่งมันหนีไม่พ้นหลักธรรมในศาสนา ที่เราเคารพนับถือ เช่ือถือกันอยู่ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-76 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ปัจจัย 8 ประการน้ี ดูเหมือนไม่มีองค์ประกอบพวกน้ีอยู่เลย เพราะเกิดขึ้นมาจากคนละ  
กรอบความคิด อันน้ีเหมือนกัน Economic Liberalization มากกว่า 

เขาคิดในกรอบของคนที่ก าลังจะท าออกไป แต่เราคิดในอารยธรรมของเราและบริบทของประเทศไทย 
ซึ่งเราไม่เคยมีนโยบายว่าเราจะเป็นมหาอ านาจทางอาวุธในโลก ไม่เคยที่จะพยายามเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของ
โลก เราเป็นสังคมชุมชนที่พอใจในความสุขเป็นอยู่ของเรา นิติธรรมของไทยจึงต่อต้านทุกกิจกรรม ทุกนโยบาย 
ทุกพฤติกรรมที่ ทุกกฎที่มาท าลายสามัคคีธรรม ในหมู่คนไทย หรือในหมู่ชาวโลก เราจึงไม่เห็นด้วย ที่ IS จะใช้
วิธีรุนแรงแบบนั้นกับชาวคริสต์ แต่เราไม่เห็นด้วยที่ชาวคริสต์จะใช้วิธีรุมสกรมัแบบนั้น เพราะน่ันคือเงื่อนไขของ 
Chain of hatred เป็นปัจจัยน าไปสู่สงครามไม่ใช่สามัคคีธรรม เราถึงได้ต่อต้านพฤติกรรมรุนแรงทุกชนิด และ
อดกลั้นได้กับการรวมตัวของประชาชนโดยสงบที่ปราศจากอาวุธ ไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างฝ่ายหนึ่งและต่อต้านอีก
ฝ่ายหนึ่ง หากพฤติกรรมของคนเป็นไปในทางรุนแรง โกรธแค้น อาฆาต เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ด้วยวาทกรรม 
ศิลปะการจูงใจ การล้างสมอง อย่างนี้ขัดกับหลักนิติธรรม แต่มันไม่ผิดกฎหมาย มันก็ต้องใช้กระบวนการ 108 
ที่ท าให้ระบบงานยุติธรรมเคลื่อนตัวไปทิศทางที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เราก็พยายามท าในกรอบความคิด
แบบนี้ 

 ถ้าหลักนิติธรรม นิติรัฐแบบที่ WJP ท า และแบบไทยท่ีท่านชี้ให้เห็น จะช่วยให้การพัฒนา
ประเทศเศรษฐกิจสังคมอย่างไร 

ไม่เสียหาย เขาออกแบบดี เพียงแต่น้อยไป ในกรอบความคิดนิติธรรมของประเทศไทย สามารถดึงเอา
ธรรมะดีๆ จากทุกระบบ ทุกวัฒนธรรม ทุกหลักคิดเข้ามารวมไว้ได้ เพราะฉะนั้นตัวช้ีวัด 9 ตัวนั้น ไม่มีปัญหา 
เพียงแต่ว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าตัวไหนจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ จ ากัดขอบเขตให้พอเหมาะพอควรกับบริบท
ของเราเพราะบางอย่างมันอาจจะท าให้เราเพลี้ยงพล้ าได้ ถ้าท าให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดผูกขาด 
กลายเป็นซื้อสินค้าราคาแพง เราจะจนลง ต้องดูให้มันพอเหมาะพอควรได้ดุลยภาพ เราจึงสามารถรับเอา  
ข้อยุติของหลักนิติรัฐ ที่ไม่ขัดแย้งกับหลักใหญ่ของเรา เข้ามารวมไว้ในหลักนิติธรรมได้ เราจึงไม่ขัดแย้งกับนักคิด
ทางภาคพื้นทางทวีปยุโรป แต่กรอบความคิดของนักคิดยุโรปจะขัดแย้งกับเราในหลักความคิดนิติธรรม เพราะ
เขาไม่มีหลักธรรมะ เราจึงพร้อมที่ จะรับยุติตามหลักปฏิบัติ  the rule of Law ของอังกฤษ รวมทั้ ง  
due process of law ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาได้ด้วย เราจึงพร้อมที่จะรับเอา หลักปฏิบัติมาตรฐานข้ันต่ า
ระหว่างประเทศเข้ามาด้วย เท่าที่มันไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อระบบใหญ่ของเรา จะดูจะจัดจะบริหารกันอย่างไร 

 ฟังดเูหมือนจะไม่เห็นด้วยกับระบบแบบ one size fits all แบบท่ีต่างชาติพยายามท่ีจะครอบ
ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ดี เรื่องระบบการศึกษา เขาก็จะใช้ระบบเดียว
เพ่ือให้มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก แต่ถ้าเรามองข้อดี เช่นเรื่องประมง คนไทยเองก็ปล่อยปละ
ละเลย แต่พอฝรั่งสร้างมาตรฐาน ก็จะบีบให้เราต้องเป็นสมากชิกท่ีดีในประชาคมโลก  
ท่านเห็นว่าอย่างไร 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-77 

ดี เพราะเราก าลังเอาเปรียบมนุษยชาติ เป็นประโยชน์ของประเทศไทย แต่ท าลายโลก ท าลายมนุษย์ 
เราเบียดเบียนชาวโลก ไปฝ่าฝืนต่อมาตรฐานข้ันต่ าของโลก ไม่ใช่ด้านเดียว เป็นเหมือนแก้วเจียระไนที่
ประกอบด้วยเป็นร้อยแง่มุมที่จะสะท้อนแสงเข้าตา คิดด้านเดียวไม่ได้ก็ต้องคิดหลายๆ ด้านประกอบกัน ในการ
ใช้หลักของเรา แต่ขอว่าคณะผู้วิจัยเอง อย่าลืมอารยธรรมเดิมของเรา ด้านนี้คือความจริง เท่าที่ดูขององค์การ
สหประชาชาติก็ไม่น่าห่วง โดยเฉพาะประเทศไทยคล้อยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นนโยบายเบื้องต้น 
ที่เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุด ในแง่ที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เราไม่ไปท าลายใคร ไม่ไปท าร้ายใคร 
แม้บางครั้งเราจะต้องแบกรับภาระค่อนข้างมากก็ตาม แต่โดยรวมและระยะยาวความลึกซึ้งเป็นประโยชน์ดีกว่า
ที่จะมีปัญหาในเวทีโลก 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 20 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

นิติธรรมแปลมาจากนักกฎหมายมาจากอังกฤษ Rule of law อาจารย์ที่จบมาจากภาคพื้นยุโรป 
ประเทศเยอรมัน จะใช้ค าว่านิติรัฐ Rechtsstaat ส่วนพวกนักกฎหมายที่จบจากประเทศฝรั่งเศส Etat de 
droit ค าว่านิติรัฐแปลตรงตัวมาจากภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส พอมาถึงประเทศไทยเราก็ใช้ 2 ค าน้ีซ้อนกัน 
แต่พื้นฐานคือเรื่องเดียวกัน คือ การปกครองโดยกติกา ไม่ใช่อ าเภอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอ านาจก็ต้อง
ปกครองโดยกติกา Rule of law ถ้าเปรียบเทียบกันก็เหมือนการแข่งฟุตบอล คน 2 กลุ่มต้องการชนะ โดยยิง
เข้าประตูอีกฝ่ายให้มากกว่า เป็นความขัดแย้ง แต่สามารถแข่งกันได้ เพราะมีกติกา มีหลักนิติรัฐเช่นเดียวกัน 
รัฐบาลที่มีอ านาจตามกติกา ถ้ามีปัญหาข้ึนมามีกรรมการตัดสินว่าผิดกติกา ระบอบประชาธิปไตยแบบเดียวกัน 
มีนิติบัญญัติคือที่มาของกติกา รัฐบาลเหมือนกับนักบอล กรรมการเหมือนกับศาล ต้องจ ากัดอ านาจของ 
ผู้มีอ านาจตามกติกา อยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ  

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องของการร้องของให้ผู้มีอ านาจมีธรรมาภิบาลหรือความซื่อสัตย์สุจริต หลักนิติธรรม
ตามหลักกการปกครองด้วยกฎหมาย คือ เรื่องของการแบ่งแยกอ านาจ ฝ่ายบริหารมีอ านาจตามกฎหมาย  
ฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้กฎหมาย โดยมีอ านาจตีความกฎหมาย เพื่อให้ถ่วงดุล
อ านาจซึ่งกันและกัน และสิ่งนี้คือเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไม่ใช่ให้รัฐบาลมีอ านาจทุก
สิ่งอย่างไปจากประชาชน การเลือกตั้งเป็นแต่เพยีงการได้มาซึ่งอ านาจเปน็ผูแ้ทนของปวงชน ซึ่งจะต้องมีอ านาจ
ตามติกา และต้องถูกควบคุมโดยฝ่ายตุลาการ กล่าวคือ หลักนิติรัฐ ท าให้เกิดรัฐบาลที่ใช้อ านาจตามขอบเขต
ของกฎหมายและสามารถถูกตรวจสอบได้ 
  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-78 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ท่านคิดว่าดัชนีวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP มีความเหมาะสมต่อ 
การเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุม
องค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามีปัจจัยใดท่ีควรตัด
ออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ยอมรับได้แต่ปัจจัยย่อยมากไป เช่น ประเด็นเรื่องการตรวจสอบและการถ่วงดุล อ านาจนั้นต้องให้ฝ่าย
บริหารเท่าที่จ าเป็น ถ้าให้อ านาจเกินกว่าจ าเป็น จะเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนเกินกว่าจ าเป็น 
การปกครองด้วยกฎหมายต้องจ ากัดอ านาจ เป็นต้น  ดังนั้น จึงต้องค านึงถึงการแบ่งแยกอ านาจ และอ านาจ
ต้องให้เท่าที่จ าเป็น เพื่อจ ากัดสิทธิเท่าที่จ าเป็น ซึ่งเป็นการประกันสิทธิ นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงเรื่องของ
ความโปร่งใส รัฐบาลท าอะไรต้องโปร่งใสซึ่งหมายถึงระหว่างเรากับรัฐบาลต้องไม่มีอะไรมาขวางกั้น และ 
มีการประกันสิทธิเสรีภาพด้วย กล่าวคือ ประชาชนสามารถทักท้วงได้หากไม่ปฏิบัติตามกติกา 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทน ท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

เราไม่ค่อยเคารพกติกา การละเมิดกติกาเป็นสิ่งที่ท าได้ แต่นักบอลในสนามต้องยอมรับตามกติกาและ
ผลที่ตามมา หากมีการละเมิด แต่ว่าเรานอกจากจะไม่ยอมรับกติกาแล้ว ผลที่ตามมาเราก็ไม่ยอมรับ เราถึงเกิด
การยกเลิกรัฐธรรมนูญ เป็นระยะๆ ใน 83 ปีที่ผ่านมา โดยมีการยึดอ านาจทั้งหมด 13 ครั้ง และ 22 พฤษาคม 
2557 จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ถ้าเราไม่ตระหนักว่าจากนี้ไป เราต้องใช้กติการในการแก้ปัญหา แล้วประชาธิปไตย
มันดีย่ิงกว่าฟุตบอล คือ กติกาที่แข่งขันมาจากประชาชน เราต้องยอมรับกติกา ต้องยอมรับว่าความคิดทางการ
เมืองมีความแตกต่างได้ เราเลือกคนละพรรคการเมือง เราใส่เสื้อคนละสีได้ การเมืองขัดแย้งกันได้ แต่ต้องเป็น
การขัดแย้งกันภายใต้กติกาที่มาจากเรา เพราะประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชน โดยข้อนี้เรา
ยังยึดถือและปฏิบัติกันน้อยเกินไป ถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่ท าตามกติกาและไม่รบัผลที่ตามมา พอนักบอลเราเริ่มแพ้ 
เราก็เริ่มปิดสนาม ไม่ส าเร็จทั้ง 2 ข้าง สุดท้ายเรียกร้องให้กรรมการมายุติการแข่งขัน ส่วนนี้คือปัญหาของเรา 
รวมถึงปัญหาการให้คุณค่าในเชิงนามธรรมที่น ามาตัดสินคนอื่นมากเกินไป ซึ่งหมายรวมถึงความขัดแย้งทาง
การเมืองในเรื่องการปกครองกันเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถเห็นต่างกันได้ คนที่ท าผิด 
คนที่ใช้อ านาจมิชอบมีอยู่จริง แต่ต้องว่าไปตามกติกา นักบอลท าผิดข้ึนมาในสนาม ไม่เกี่ยวว่านักบอลเป็นคนดี
หรือไม่ ต้องรับใบเหลืองใบแดงไปตามนั้น ในสนามคือการเล่นตามกติกา เคารพค าตัดสินของกรรมการแค่ไหน 
แต่ว่าบางทีเราเอาเรื่องความดีความเลวของนักบอล มาปะปนกับเรื่องของกติกา แล้วกรรมการตัดสินของเรา 
บางทีตัดสินไปนักบอลไม่ยอมรับ บางทีกรรมการบางครั้งบางคนก็ไม่ตัดสินตามกติกา หรือตัดสินเลยจากกติกา 
อย่างนั้นหน้าที่กรรมการในการควบคุมการแข่งขันนั้นยาก หากคนดูหรือนักบอลรู้สึกว่ากรรมการไม่เที่ยงธรรม 
ท าให้การควบคุมการแข่งขันล าบาก 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-79 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิตธิรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

เป็นเรื่องที่ดี เมื่อตัวช้ีวัดมีอยู่มากและมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน แตเ่มื่อน ามาท าความเข้าใจว่าเรา
เกิดข้อผิดพลาดข้ึนตรงไหนย่อมเป็นไปได้ยาก ประชาชนต้องยอมรับก่อนว่าต้องมีหลักนิติรัฐ แต่ปัญหาของเรา 
คือ เรามักจะอ้างหลักรัฐศาสตร์มายกเลิกหลักนิติศาตร์ สังเกตจากเมื่อใดก็ตามจะเกิดการยกเว้นการใช้
กฎหมาย จะอ้างว่าหลักนิติศาสตร์ใช้ในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ เราจะพูดทุกครั้งเมื่อจะใช้ยกเว้นการใช้กติกา 
หากถามว่านักบอลในสนามสามารถพูดได้ไหมว่า กรณีนี้กรรมการขอใช้หลักรั ฐศาสตร์ แล้วยกเว้นการใช้
กติกาช้อหนึ่งข้อใด ซึ่งไม่สามารถท าได้ กติกาต้องว่าไปตามกติกา ส่วนจะตีความอย่างไร ลูกบอลโดนข้อศอก
จะแฮนด์บอลไหม อยู่ที่อ านาจของกรรมการในการตีความ แต่ไม่ใช่ยกเลิกกติกาแฮนด์บอล แต่ของเรามักกล่าว
ว่า หลักนิติศาสตร์ใช้แก้ไขปัญหาไม่ได้หมดทุกเรื่อง ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ด้วย กล่าวคือ ใช้ข้อยกเว้นเป็นหลัก
ในการด าเนินการตามกติกา ซึ่งจะน าไปสู่การปกครองโดยคน เพราะคนสามารถยกเว้นการใช้กติกาได ้

ผู้พูดสนใจดัชนีอีกช้ินหนึ่ง คือ Democracy Ranking ที่จะประกาศทุกๆ 31 ธันวาคม เราควรจะรู้ว่า
ในระดับนานาชาติเรามีเรื่องไหนระดับเท่าไร ไม่ใช่สนแต่ฟุตบอลทีมชาติ ซึ่งแม้ว่าจะล าดับดีข้ึนเรื่อยๆ แต่เรื่อง
ประชาธิปไตยของเราล าดับที่เท่าไรของประชาคมโลก คิดว่าเราต้องสนใจด้วย 

ประเด็นอีกนิดหนึ่งที่ถามต่อเนื่องกัน ผู้พูดชอบค าว่านิติรัฐมากกว่านิติธรรม เพราะนิติรัฐมีกติกา
ชัดเจน มีการแบ่งแยกอ านาจ มีตุลาการที่เป็นอินสระ ต้องมีการประกันสทิธิเสรภีาพของประชาชน อ านาจที่ให้
ต้องเท่าที่จ าเป็นเป็น แต่ในกรณีของนิติธรรม ค าว่า “ธรรม” เป็น subjective เป็นการให้คุณค่าแบบ 
subjective เราคงเคยเห็นว่าคนดีทั้งคู่ทะเลาะกัน อีกฝ่ายกลา่วหาอีกฝ่ายว่าไม่เป็นธรรม คือ จริงอยู่ที่ไม่เป็น
ธรรม แต่ว่านิติธรรมนั้นแปลในแบบที่ไม่เป็น objective ระหว่างค าว่านิติรัฐและนิติธรรม จึงชอบนิติรัฐ
มากกว่า หมายความว่าการปกครองด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นค าด้ังเดิมเลยของภาษาอังกฤษ และ Rechtsstaat 
และ Etat de droit ไม่ได้แปลว่า Legal State แต่แปลว่า Rule of Law จึงมองว่าการปกครองด้วยกฎหมาย
เป็นความหมายที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มิใช่การปกครองโดยคนหรือโดยอ าเภอใจ คือ  การปกครองภายใต้
กติกา ปัญหาของเราไปตีความหมายค าน้ีว่า นิติธรรมในเชิง subjective มากไปหน่อย นิติรัฐก็ดีหน่อย แต่ดีสุด
ชัดเจนไปเลย The rule of Law หรือการปกครองด้วยกฎหมาย 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

ในระยะยาวประเทศต้องกลับสู่ประชาธิปไตยเพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่ค าถาม 
ที่ถูกต้องที่ว่าประชาธิปไตยเหมาะกับประเทศไทยไหม ต้องตั้งว่าท าอย่างไรให้ประชาธิปไตยจึงประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย และเครื่องมือของประชาธิปไตยคือการปกครองด้วยกฎหมาย นักการเมืองที่เรา
เลือกตั้งเข้าไปต้องอยู่ภายใต้กติกาและถูกควบคุมได้ คือทิศทางเรายังคงเดินไปข้างหน้า สภาพที่เกิดข้ึน
ภายหลัง 22 พฤษภาคม 2557 เป็นบทเรียนของเราว่าจะท าอย่างไรไม่ให้ประชาธิปไตยล้มลงไปอีก ดังนั้น เรื่อง



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-80 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

พื้นฐานของประชาธิปไคยคือการปกครองด้วยกฎหมาย เราพึ่งต้องรู้ว่าขณะนั้น เรามีข้ออ่อนตรงไหนต้องแก้ไข
ปรับปรุง อีกเรื่องคือ การปกครองด้วยกฎหมายใกลชิ้ดอย่างยิ่งกับเรือ่งสภาพบังคับตามกฎหมายหรือการบังคับ
ใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหามากส าหรับประเทศไทย ประเทศซึ่งมีการปกครองด้วยกฎหมายอย่างเข็มแข็งจะมี
สภาพบังคับทางกฎหมายที่เข้มแข็ง ถ้าสังคมมีปัญหา ออกกฎหมายมาแก้ปัญหา จะเกิดการแก้ปัญหา เพราะ
เกิดการปฏิบัติการนั้น ต่อให้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จแล้วตราเป็นกฎหมาย เราไม่สามารถท าส าเร็จ
เพราะไม่ท าตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาคือกติกา และระบอบของประชาธิปไตย 
มันมาจากประชาชน เราจ าเป็นต้องใช้กติกาในการแก้ปัญหา กติกาของระบอบประชาธิปไตยคือการตกลงกัน 
ของประชาชนเพื่อไม่ให้มีปัญหา  ดังนั้น ความเป็นนิติรัฐสอดคล้องกับ Civil Society หรือความเป็นพลเมือง 
ที่ตกลงกันในการแก้ไขปัญหา และเป็นรากฐานของประชาธิปไตย การที่เรารับรู้จุดแข็งของเราเมื่อเทียบกับ
นานาประเทศก็จะเป็นประโยชน์ 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชนหรือไม่ 

แน่นอนสังคมที่ใช้กติกายั่งยืนอยู่แล้ว มีระดับของการพัฒนาไม่เท่ากันในโลก แต่ทิศทางของเรา คือ 
ก้าวไปให้พ้นจากการใช้ก าลัง แต่เดิมนั้นใครที่มีก าลังมากสุดคือผู้มีอ านาจ แต่เดิมเราใช้กฎธรรมชาติ  
ใครแข็งแรงชนะ ใครอ่อนแอแพ้ เราใช้กฎธรรมชาติโดยใช้ก าลังในการตัดสินปัญหามาโดยตลอด รัฐบาล 
Absolute Monarchy ก็ถูกเปลี่ยนได้โดยการปราบดาภิเษก ทุกประเทศมีหลักเดียวกัน การสืบทอดอ านาจ
การเปลี่ยนผู้ปกครองก็โดยการสืบสันตติวงศ์ รัชทายาทก็เป็นต่อไป หรือการท ารัฐประหาร (coup d'etat) เป็น
การเปลี่ยนราชวงศ์ เราก็อนุญาตให้ปราบดาภิเษกได้ถ้าท าส าเร็จ หลักนี้ก็สืบทอดมาถึงปัจจุบัน หากผู้อ านาจ 
ทหารสามารถยึดอ านาจส าเร็จ ศาลน าประกาศคณะปฏิวัติมาบังคับให้ สิ่งนี้คือปัญหาของเราที่เราต้องแก้  
แต่เราต้องการที่จะ ละทิ้งการแก้ปัญหาโดยใช้ก าลังมาใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา และถ้าท าส าเร็จเกิด  
นิติรัฐ หรือการปกครองด้วยกฎหมาย และกฎหมายต้องพลวัตหรือสามารถแก้ไขได้ ต้องมีพลวัตไปตาม
ประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ออกกฎหมาย ของเรายังไปไหนไม่ได้ เมื่อถึงจุดหนึ่งมีปัญหา ไม่ท าตามกติกา
ข้ึนมา เรายอมให้ทหารมาเริ่มต้นใหม่ ดังนั้น หากว่าเราไม่ก้าวเข้าสู่การปกครองด้วยกฎหมายอย่างเต็มที่  
ยังแก้ไขปัญหาด้วยก าลัง ความยั่งยืนจะไม่เกิด แต่ถ้าแก้ด้วยปัญญาจะเกิดความยั่งยืน พอมีปัญหาตรงกัน
พลเมืองก็มาตกลงกันว่าจะแก้อย่างไร ให้มาตกลงกัน ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด ถ้าแก้ไขทุกอย่างเสมอภาคกัน
จะเกิด Social Justice แล้วความยั่งยืนจะตามมา เกิดการกระจายทรัพยากร เกิดการกระจายการบริโภค และ
กลายเป็นสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน หากทรัพยากรไปกระจุกตัวอยู่ที่ใครมากไป ไม่ยั่งยืนแน่นอน ถ้าผู้ที่มีเงิน
มากเกินไป เกิดการใช้ทรัพยากรที่เกินไปกว่าที่จ าเป็นมาก มีใครบางทีเกินกว่าความต้องการได้มาก 100 เท่า  
ผู้ที่มีรถยนหลายๆ คัน มีบ้านหลายหลังเกิดข้ึนเพราะทรัพยากรกระจุกตัว ผู้ที่จนมีเท่าที่เค้าจ าเป็น การบริโภค
ทรัพยากรที่เหมาะสมจะมีทางเดียวคือต้องกระจายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า 
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 การค านวณของ WJP ให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเท่าๆ กัน ในการค านวณคะแนนระดับประเทศ 
ประเทศไทยควรีการค านวณแบบเดียวกันหรือไม่ และหากไม่ ควรท าอย่างไร 

8 ข้อตามหลักสากลนั้นดี แต่เราควรให้น้ าหนักการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยด้วย เรื่องใดที่เป็น
ปัญหาเราต้องแก้ไข ต้องให้น้ าหนักมาก แต่ 8 ปัจจัยนั้นค่อนข้างมากเกินความจ าเป็น เมื่อยิ่งมาก การที่จะ
บรรลุผลแทบจะยิ่งไม่มีความเป็นไปได้ ควรมุ่งเป้าหมายที่ 3 – 4 ปัจจัยให้ส าเร็จก่อน 

 การตอบค าถามของ WJP มีการใช้ข้อมูลของประชากรท่ัวไปและ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ  
โดยน้ าหนักของท้ังสองฝ่ายมีค่าเท่ากัน การให้น้ าหนักดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด 

ดีแล้ว อยู่ที่ค าถาม แต่มีข้อสงสัยว่าค าถามถามอะไร ถ้าเป็นการเก็บข้อมูล เป็นโพล คือ ถามความเห็น 
แต่คิดว่าการเก็บข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาคือ evidence based ต้องเป็น objective ซึ่งเป็น
ความเห็นค่อนข้างมา จึงควรปรับให้เป็น objective ซึ่งความเห็นน้ันมีได้ แต่ควรเป็นความเห็นเชิง objective 
มากกว่า เช่นนี้จะเก็บเพียงผู้ทรงคุณวุฒิคงไม่ได้ ต้องเก็บประชาชนคนทั่วไปด้วย แต่เห็นว่าการให้น้ าหนัก
เท่ากันนั้นดีแล้ว แต่ให้เป็นค าถามในการเก็บข้อมูลเชิง objective  

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นอย่างไร และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปัจจัยควรมีจ านวน
เท่าไหร่ 

ควรเป็นผู้ท าวิจัยที่มีความเช่ียวชาญที่ท าเรื่องนั้นๆ ต้องเป็น evidence based ให้มาก เป็นเรื่องของ
การเก็บข้อมูลมีตามหลักวิชาอยู่แล้ว จ านวนเท่าไรที่จะท าให้เราได้เข้าใจ 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบค าถามส าหรับประชากรท่ัวไปควรเป็นอย่างไร 

ใช้หลัก sampling การสุ่มตัวอย่าง เป็นเรื่องเทคนิค เป็นเรื่องระเบียบวิธีในการท าวิจัย  

 WJP เก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 1,000 คนในสามเมืองใหญ่ของประเทศ หากประเทศ
ไทยต้องการท าเช่นเดียวกัน การเก็บข้อมูลประชากรท่ัวไปควรท าในจังหวัดใด 

3 จังหวัดน้อยไป ต้องท าให้ครอบคลุมมิติของความหลากหลาย ความเจริญของการพัฒนา  
ความหลากหลายของพื้นที่ ความหลากหลายของประชากร 3 เมืองใหญ่มีความคล้ายคลึงกับกรุงเทพฯ มาก 
ไม่ ได้ข้อมูลที่มันกว้างขวาง สภาพอาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่ แต่ระดับความหนักเบาแตกต่างกัน  
หากต้องการสภาพปัญหาจริงๆ น่าจะเก็บให้มันหลากหลายและกว้างขวาง 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรมของประเทศไทย 

รัฐสภาควรท าเพราะมีความชอบธรรมจากประชาชน เห็นว่ากฎหมายที่ออกจากรัฐสภาไปเกิด 
การบังคับใช้แค่ไหน ถ้าสามารถวางหลักเกณฑ์ที่ เที่ยงได้ ถ้าพวกนักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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ไม่แทรกแซง น่าสนใจ ถ้าให้กระทรวงยุติธรรม อาจจะไม่ครบถ้วน ดีที่สุดคือองค์กรไม่ใช่รัฐบาลและ 
ไม่ใช่องค์กรแสวงหาก าไร อาจเป็นพวก non-profit organization แบบ TIJ คือ ในประเทศยุโรป การท าดัชนี
ช้ีวัดความเช่ือถือมากกว่าหน่วยงานรัฐอีก เช่น ในเยอรมันมีหน่วยงานที่ test สินค้าต่างๆ แล้วให้คะแนนมา 
และค่อนข้างประสบความส าเร็จ ผู้บริโภคซื้อตาม คะแนนที่ดี ท าโดย non-profit organization และ  
non-government organization ภาคเอกชนสามารถท าไดเ้ช่นกัน แตต่้องท าให้น่าเช่ือถือ TDRI ท าได้ สังคม
แก้ไขได้ด้วยมีตัวช้ีวัด ถ้าไม่ดีก็แก้ได้ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 21 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาและควรใหค้วามส าคัญเป็นประการแรก คือ ประเทศมีทิศทางโดยใช้ระบบการ
ปกครองในรูปแบบใด หากการด าเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมาย มีระบบการถ่วงดุลตรวจสอบเพื่อให้
ประชาชนอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการตรวจสอบจากหน่วยงานภาคประชาชนหรือ
องค์กรอิสระย่อมยิ่งแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยในสังคม เช่น ประเด็นเรื่องการฟอกเงิน ไม่ใช่เพียง
ประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นประเด็นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเครื่องมือของรัฐซึ่งเป็นผู้ออกและด าเนินการ 
เป็นต้น 

หลักนิติรัฐจะด าเนินการไปได้ดี หากทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน หลักนิติธรรมจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักในการพิจารณาในทางสาธารณะ แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวยังไม่
สามารถปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความเหลื่อมล้ าของประเทศไทย การขาดการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดข้ึนทั่วไปในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา  ดังนั้น ประเด็น
เรื่องหลักนิติรัฐจึงยังไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประ เด็นในเรื่องหลักนิติธรรมนั้น โดยเฉพาะ 
ในสมัยเปลี่ยนผ่าน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต้องเป็นอิสระ และปลอดจากระบบอุปถัมภ์ จึงมีการใช้  
หลักนิติธรรม ผ่านการตราและใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเห็นความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน 

 ท่านคิดว่าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้วัด มีความเหมาะสมต่อ
การเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุม
องค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามีปัจจัยใดท่ีควรตัดออก
หรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติรัฐซึ่งจัดอันดับโดย WJP ทั้ง 8 ตัวช้ีวัด เป็นประเด็นที่มีการศึกษาและพิจารณา
มาจากประเทศที่ก าลังพัฒนาที่รัฐบาลยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แน่นอน หลักเกณฑ์ทั้ง 8 ปัจจัยนั้น  
มีหลายมุมมอง หากพิจารณาในมุมมองของการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายหลายประเด็นถูกออกแบบมา
โดยผู้ใช้อ านาจฝ่ายเดียว ซึ่งน ามาสู่การละเมิดการใช้บังคับกฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นประเด็นปัญหาเบื้องต้นที่ส าคัญเป็นอันดับแรก โดยแต่ละปัจจัยจะ  
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ถ้ากระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติได้ดี ความยุติธรรมจะตกแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นประการต่อมา หากรัฐสามารถ
ขจัดการละเมิดสิทธิได้ส าเร็จนั้น รัฐต้องเปิดมุมมองของตนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสอดคล้องกับความเป็น
ประชาธิปไตย รัฐจะต้องตระหนักถึงในประเด็นการจ ากัดอ านาจของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การถูกครรหาว่าอาจมีการคอร์รัปชันเกิดข้ึนอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ดี ในข้อเท็จจริงนั้นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่กระทบมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นกลุ่มธุรกิจเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ซึ่งเป็นมุมมองจากภาคเอกชน ปัจเจกชน 
ซึ่งรัฐต้องค่อยๆ ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
ซึ่งในปัจจุบันยังมีปัญหาค่อนข้างมาก 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

รายงานการจัดอันดับของ WJP นั้น ควรมีการน าเสนอรัฐบาล เนื่องจากประเด็นในรายงานค่อนข้าง
สอดรับกับความพยายามที่จะอนุวัติการให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(sustainable development goals หรือ SDG) รายงานฉบับนี้จึงค่อนข้างสมบูรณ์มาก และสมควรที่จะ
น ามาบังคับใช้กับทุกหน่วยงานราชการ เช่น ประเด็นการประเมินผลกระทบในการออกฏหมาย (Regulatory 
Assessment Impact หรือ RIA) เป็นมุมมองซึ่งควรจะน าเข้ามาปรับใช้เพื่ อทบทวนความคุ้มค่าของ
กระบวนการออกกฎหมาย เป็นต้น 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ประเด็นเรื่องตัวช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้นมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงหลัก 
SDG โดยการหลอมรวมหลักนิติธรรมเข้าไปด้วย เช่น ปัจจัยที่  1 เรื่อ งการจ ากัดอ านาจของรัฐบาลนั้น  
ต้องพิจารณาในรายละเอียดปลีกย่อยด้วย โดยเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย เป็นต้น 

นอกจากนั้น ควรจะมีการยึดโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อบรรจุวาระของหลักนิติธรรมเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล และ
สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หรือแม้แต่ในงานของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเองนั้น  
ได้มีการจัดท าลักษณะของการตรวจสอบและช่ังน้ าหนัก (check and balance) โดยอาจใช้ตัวประเมินจาก



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-84 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ต่างประเทศที่ เป็นที่ยอมรับในทางสากล เช่น WJP ประกอบในการให้น้ าหนักในประเด็นเรื่องการลด 
ความเหลื่อมล้ าภายในสังคม เป็นต้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 22 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นหลักการส าคัญพื้นฐาน กล่าวคือ เป็นหลักประกันการใช้อ านาจ
ของรัฐให้ถูกครรลองครองธรรม ไม่เป็นไปด้วยความละเมิดกฎหมาย ไม่ละเมิดประชาชน อีกทั้งช่วยให้
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมด้วย 

หลักนิติธรรมนั้นควรที่จะครอบคลุมในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การบริการด้านต่างๆ ของรัฐ การมีอยู่ของ
รัฐ เป้าหมายของรัฐที่ควรตอบสนองการให้บริการในทุกมิติ เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ในประเด็นเกี่ยวกับ  
ความเช่ือมั่นของรัฐ ในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ ซึ่งในอดีตยังท าได้ไม่ดีมากนัก อีกทั้งยังเพื่อประโยชน์ต่อ
สมาชิกของรัฐ ให้มีความเป็นพลเมืองมากขึ้น มีส่วนร่วมมากข้ึน มากกว่าเป็นเพียงความขัดแย้งในสังคมเท่านั้น 

 เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติน้ัน มีการเชื่อมโยง 
ต่อยอดมาจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยมีวัตถุประสงค์ระยะยาวด้วยแผน 
Agenda 2030 ประเด็นดังกล่าวน้ีจะส่งผลให้รัฐมีหน้า ท่ีต้องปกป้องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
อย่างไร 

ประเด็นดั งกล่าวยังเป็น ข้อที่น่ ากังวล เนื่ องจากแนวทางการพัฒนาที่ ยั่ งยืน ( sustainable 
development goals: SDG) เป็นส่วนต่อขยายออกมาจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (millennium 
development goals: MDG) ซึ่งสามารถท าได้สะดวกมากกว่า การเป็น SDG นั้น ท าให้กว้างข้ึนมากกว่าเดิม 
เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของความยากจนและประเด็นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถพิจารณาจากเป้าหมาย  
ในหลายด้าน ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานในหลายภาคส่วน กลไกเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อ
เป้าหมายต่างๆ ของรัฐซึ่งจะต้องถูกก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางสากลด้วย น าไปสู่การสร้างความเข้าใจ  
ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเกีย่วกับการสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเป้าหมายที่ 16 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐาน แต่ในขณะนี้ ประชาชนกลับไปพิจารณาเฉพาะในประเด็น
ย่อยๆ มอง SDG เป็นด้านๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะ SDG เป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงไม่ควรมองแค่ว่า 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น 

นอกจากนั้น ประเด็นตาม SDG ยังต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมกับประเด็นเรื่อง
ของความเท่าเทียมและการขจัดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เช่น ในเป้าหมายที่ 16 มีการกล่าวถึงองค์กรต่างๆ 
ตามกระบวนการยุติธรรม แต่ยังขาดศาล พนักงานอัยการ และต ารวจ ซึ่งมีบทบาทหลักและส าคัญ ไม่ใช่แค่
การกล่าวถึงกระทรวงยุติธรรมแต่เพียงองค์กรเดียว เป็นต้น ในงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยการจัดตั้ง



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-85 

คณะอนุกรรมการถึง 3 อนุกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพฒันาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีการประชุมไป  
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 มีการประชุมฯ และกล่าวถึงประเด็นว่าประเทศไทยจะผูกพันตามแนวทาง  SDG 
เพียงใด ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องรับรองทั้งระบบ แต่ให้น ามา
ปรับเข้ากับบริบทของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี มีการถกเถียงกันว่าหากไม่รองรับทั้งหมดจะมีปัญหาหรือไม่ 
เพราะในความเป็นจริงแล้ว มีหลายเป้าหมายซึ่งประเทศไทยด าเนินการไปแล้ว 

 มีความเข้าใจว่า ประเด็นเรื่อง SDG ไม่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เพราะเป็นเรื่อง
กระบวนการทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน ท่านเห็นอย่างไร 

เป้าหมายในแต่ละประการของ SDG นั้น เมื่อพิจารณาจากช่ือเป้าหมายนั้น อาจดูเหมือนแคบ เช่น 
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ เพราะต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นทาง กล่าวคือ ต้องดูตั้งแต่  
ภาคเกษตร เริ่มจากการปลอ่ยก๊าซ ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องความยุติธรรมเชิงสังคมด้วยซ้ า แต่ไม่มีการกล่าวถึงมาก 
เนื่องจากในที่ประชุมมีการกล่าวถึงประเด็นย่อยๆ มากแล้ว เป็นต้น 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัดอันดับโดย WJP ท้ั ง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่า 
มีปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ปัจจัยที่ 1 เรื่องการจ ากัดอ านาจของรัฐบาลนั้น เป็นประเด็นที่เหมาะสมและสมควรแล้ว แต่อาจไม่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDG เท่าใดนัก 

ปัจจัยที่ 2 การปลอดจากคอร์รัปชัน เป็นปัจจัยที่ไม่เหมาะสมหากอยู่กับรัฐบาลที่ไม่มีหลักนิติธรรม 
ปัจจัยที่ 3 การมีรัฐบาลเปิดกว้างโปร่งใสนั้นเป็นประเด็นที่เหมาะสมมาก เพราะมิฉะนั้นประชาชนจะ

ไม่สามารถมองเห็นกลไกของรัฐได้เลย 
ปัจจัยที่ 4 การประกันสิทธิข้ันพื้นฐาน เป็นประเด็นที่มีความส าคัญมากและจะเช่ือมโยงกับเป้าหมายที่ 

16 ของ SDG 
ปัจจัยที่ 5 ความมั่นคงและความปลอดภัยนั้น เป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับ SDG โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับด้านสตรีและเด็ก ความแตกต่างในเรื่องเช้ือชาติ ซึ่งจะช่วยท าให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้โดยเคารพซึ่งกันและกัน 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-86 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปัจจัยที่ 6 การมีสภาพบังคับทางกฎหมายนั้น ต้องมองทั้งมิติของสภาพบังคับทางกฎหมาย และ  
การอนุวัติการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย อีกทั้งต้องมองในเชิงนโยบายให้ประสบความส าเร็จด้วย ทั้งในแง่ของ
กฎหมายและการบังคับใช้ 

ปัจจัยที่ 7 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง เป็นประเด็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ 
และอาชีพของปัจเจกบคุคลด้วย เช่น คดี waterbound ควรจะพิจารณาในมิติสากลด้วยว่า ประชาชนสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์ได้โดยกติกาที่เหมาะสมหรือไม่ และต้องไม่เป็นการกระท าโดยอ าเภอใจมากเกินไป หรือประเด็น
เรื่องภาษี หากมีการเข้มงวดกับเรื่องการตรวจสอบมากเกินไปและมีค่าปรับที่ค่อนข้างสูง ย่อมส่งผลให้ต่างชาติ
ไม่ค่อยอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เป็นต้น 

ปัจจัยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตงานของสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีการพูดถึงสิทธิของผู้ต้องหา  ดังนั้น หากสามารถท าให้กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามีประสิทธิภาพได้จริง มีระบบ due process และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การที่จะบังคับใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาก็จะมีองค์ความรู้ระดับสูงซึ่งอาจจะสูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ า ทั้งนี้ 
ต้องค านึงถึงการตรวจสอบและประเมินค่าด้วยว่า สามารถท าได้อย่างไร เนื่องจากต้องเคารพหลักการไม่
แทรกแซงอยู่พอสมควร รวมถึงการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้วย 

 ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จะสามารถส่งเสริม SDG อย่างไรได้บ้าง 

ส่งเสริมได้ ถ้าทุกคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ความมีประสิทธิภาพ คุณค่าของหลักนิติธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมากข้ึน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นเรื่องกรอบตัวช้ีวัดน้ัน ควรจะมี
ข้อเสนอจากหน่วยงานอิสระเพิ่มเติม และมีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน โดยอาจเริ่มจากการวางแผนโดย
กระทรวงยุติธรรม 
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 ประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับการท างานในประเด็นเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม
แนวทางขององค์การสหประชาชาติมีอยู่อย่างไร 

ประเด็นซึ่งน ามาใช้ คือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน KPI ซึ่งเป็นแผนที่น ามาวัดในระดับสากล 
ปรากฏให้เห็นชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แต่อย่างไรก็ดี ไม่ได้มีการลงลึกในรายละเอียด
เกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากถือว่างานที่ เกี่ยวข้องกับการอ านวยความยุติธรรม  
มีกระทรวงยุติธรรมจัดการอยู่แล้ว 

ตัวอย่างของการวัดที่น่าสนใจอยู่ในประเด็นเรื่องดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน ( International 
Institute for Management Development: IMD) ซึ่งมีการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-87 

ประเทศไทย โดยมีการประเมินจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการ สะท้อนออกมาในรูปแบบของการประเมิน 
โดยเป็นการเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย 

การท างานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ มีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และตั้งคณะอนุกรรมการย่อยข้ึนมา 3 อนุกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
เพื่อขับเคลื่อนเปา้หมายการพฒันาทีย่ั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อไป โดยต้องใหม้ีความสอดคล้องกับแนวทางเปา้หมายของการพฒันาทีย่ั่งยืนตามแนวทาง
ขององค์กรสหประชาชาติอีกด้วย 

เป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดท าในลักษณะของ composite index  
ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการด าเนินการของประเทศไทย เป้าหมายต่างๆ ของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มีปัจจัยย่อยๆ อีกถึง 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งประเทศไทยอาจไม่ต้องด าเนินการตามเป้าหมายย่อยทั้งหมด 
เพียงแต่ด าเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบ 17 เป้าหมายหลักเท่านั้น เพียงพอแล้ว 

ลักษณะงานของดัชนีหลักนิติธรรมสากล (World Justice Project: WJP) นั้น ด าเนินการตาม
แนวทางของดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD)  ดังนั้น จึงน่าจะพิจารณาประสบการณ์ของ IMD ว่ามี
ปัญหาอย่างไรบ้าง มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร และสามารถใช้เป็นตัวแทนของประเทศทั้งประเทศได้หรือไม่ 

 ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าดัชนีท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางขององค์กรของท่าน 
ท่านเห็นว่าควรต้องจัดเก็บในลักษณะใด 

การจัดเก็บข้อมูลนั้น ต้องพิจารณาก่อนว่า ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นการจัดเก็บข้อมูล  
เชิงโครงสร้างทั้งระบบหรือจัดเก็บเป็นรายประเด็นๆ ไป ซึ่งจะมีวิธีการและกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่าง
กัน อีกทั้งสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นประการส าคัญ คือ ความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดข้ึนได้ ตัวอย่างที่ดีที่สุด  
ในขณะนี้น่าจะเป็นข้อมูลจากส านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนของข้อมลู
น้อยมาก  ดังนั้น การจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น จึงควรต้องท าให้ดีและรอบด้าน เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่ตามมาในอนาคต รวมถึงการตอบค าถามที่อาจเกิดข้ึนในประเด็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลด้วย 

ประเด็นเรื่องการก าหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญเป็นอีกประเด็นที่มักเป็นปัญหาอยู่พอสมควร เช่น การเก็บ
ข้อมูลโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือการเก็บข้อมูลโดยส านักงาน
สถิตแิห่งชาติ เป็นต้น อีกทั้งการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ต้องไม่เอาต าแหน่งมาตั้งเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 
เนื่องจากหากท าเช่นน้ัน การเก็บข้อมูลจะมีความเหว่ียงของเนื้อหาที่ได้ เพราะแม้เราจะพัฒนาได้ดีในปีนี้ แต่ใน
ปีต่อๆ ไป หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง 

การจัดเก็บข้อมูลต้องจัดท าในลักษณะของการท า evidence-based ควบคู่กันไปกับท าในเชิงรูปธรม 
เป็นข้อมูลด้วย โดยอาจจัดเก็บในลักษณะของการช่ังน้ าหนักประกอบกัน เช่น การเก็บข้อมูลของ IMD ไม่ได้
จัดเก็บโดยผู้เช่ียวชาญ จึงมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลโดยอาศัยความช่วยเหลือจากส านักงานคณะกรรมการ



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-88 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงประเด็นเกี่ยวกับค าถามของการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละปี
เพื่อให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่แท้จริงของข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จึงต้องมีการพิจารณามิติต่างๆ จ านวนมาก และดูความ
เช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านใด แล้วจึงมา
พิจารณาในประเด็นย่อยๆ ต่อไป 

 ตัวอย่างในเรื่องดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD) มีแนวทางและกระบวนการ
อย่างไรในการจัดเก็บข้อมูล 

ภายหลังจากที่มีการออกรายงานการจัดท าดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD) ในปี ค.ศ. 2015 
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
(กพข.) เพื่อท าหน้าที่ในการทบทวน ตรวจสอบการด าเนินงานในส่วนของประเทศไทยเอง โดยกระบวนการ
ท างานเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างความร่วมมือ มีการตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ในการด าเนินง าน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ กลุ่มของการบริหารจัดการข้อมูล และกลุ่มต่างๆ ซึ่งไม่ได้
พิจารณาในเรื่องของตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก เป็นการมองในเชิงของการพัฒนา ยกระดับของการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายในองค์กรมากกว่า ซึ่งต้องพิจารณาในปัญหาแต่ละส่วนว่าเป็นหน่วยงานใน
ระดับใด เพื่อให้ข้อมูลมีการแก้ไขให้เหมาะสมและทันสมัยเมื่อต้องมีการประเมินในทุกๆ ปี 
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 ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าดัชนีท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางขององค์กรของท่าน 
ท่านเห็นว่าควรต้องจัดเก็บในลักษณะใด 

ลักษณะการจัดเก็บ ข้อมูลของโครงการยุติธรรมสากล (World Justice Project: WJP) นั้ น  
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากมีประสบการณ์จากการจัดท าดัชนีอยู่หลายครั้ง เพราะข้อมูลเป็นข้อมูล  
เชิงความเห็นซึ่งเป็นเรื่องของดุลยพินิจเป็นส่วนใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของข้อมูลที่ได้ ข้อมูลแต่ละ
ส่วนอาจแยกออกจากกัน แต่สูงต่ าต่างกันตามรายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งไม่มีความแน่นอน 

การเก็บข้อมูลในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) 
ไม่มีเก็บข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น แต่ใช้ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในลักษณะของ
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเมื่อข้อมูลในส่วนใดไม่ตรงกัน จะมีการเรียกหารือเพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน 
รวมถึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายร่วมกันว่าจะใช้ข้อมูลส่วนใดในการก าหนดข้อมูลประชากร 

ส าหรับดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น การเก็บข้อมูลท าโดยการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
นั้น จึงอาจมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร หากมีการใช้ข้อมูลระดับทุติยภูมิของหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น 
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น พอที่จะมีฐานรองรับอย่างมีเหตุผล  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-89 

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการเก็บข้อมูลของดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน ( IMD) นั้น ในช้ันแรก  
ต้องพิจารณาก่อนว่า กลุ่มใดเป็นข้อมูลที่ควรเก็บ หากมีความจ าเป็นต้องสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ต้องเริ่มจาก
กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้นอย่างดีเสียก่อน ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องของการสร้างการรับรู้
และการเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชุมชนซึ่งต้องมีการท าหลายเรื่อง และมีการเก็บข้อมูลในลักษณะ 
evidence-based ด้วย เพราะข้อมูลหลายส่วนนั้น ค่าคะแนน perception ในการค านวณย่อมแตกต่างกัน 
บางครั้งไม่น่าเช่ือถือ เช่น จ านวนตัวอย่าง 1,000 คนของประเทศไทยกับ 1,000 ตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ 
ย่อมมีความแตกต่างกัน เป็นต้น 

 ในมุมมองของท่าน การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐของไทยน้ัน อะไรเป็น
ปัญหาส าคัญหรือน่ากังวลเป็นประการส าคัญ 

ต้องวิเคราะห์ก่อนว่า อะไรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้หลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทยนั้นยังไม่
สามารถไปถึงเป้าหมายได้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องท าอย่างเป็นระบบ ท าทั้งระบบ เนื่องจากหากแก้ไข
เรื่องหนึ่งอาจกระทบกับอีกเรื่องหนึ่งในภาพรวมก็ได้ มิติเรื่องการพัฒนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐมีความท้าทายมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความเหลื่อมล้ า อาจเป็นมิติที่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือ  
การบรรลุสู่ เป้าหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐได้  เช่น ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมนั้น ต้องดูตั้งแต่ต้น
กระบวนการ ได้แก่ ความมีวินัยและระเบียบ ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีในสังคมไทยนั้น มีข้อมูลอยู่ ค่อนข้างน้อยมาก 
ข้อมูลหลายอย่างแม้จะหาได้ แต่ไม่สามารถแปลงรายละเอียดได้ เพราะไม่ได้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น
รูปธรรมออกมา หรือประเด็นเรื่องต ารวจซึ่งเคยมีความพยายามที่จะจัดท าตัวช้ีวัดโดยพิจารณาจากสถิติการรับ
แจ้งคดีความและให้เสร็จไปจากต ารวจ ต ารวจได้ใช้วิธีการในการไม่รับแจ้งคดีที่มีแนวโน้มว่าไม่มีทางส าเร็จ 
เพื่อให้ตัวเลขค่าดัชนีน้ันดี แต่ตัวเลขดังกล่าวกลับไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในสังคม เป็นต้น 

ประเด็นเรื่องความน่าเช่ือถือของข้อมูลเป็นประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง ต้องมีการท าให้  
มีความโปร่งใส และการแถลงถึงความชัดเจนของข้อมูลด้วย แต่ละปัจจัยของดัชนีช้ีวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ
นั้น ต้องเริ่มจากการท า checklist ในแต่ละปัจจัย เพื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการท าให้ดัชนีส าเร็จในทางปฏิบัติ
ว่า ส่วนใดสามารถด าเนินการได้ก่อน และส่วนใดจ าเป็นต้องใช้เวลา ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลซึ่งทาง
ผู้วิจัยมีอยู่หรือคาดว่าจะหาได้ต่อไป 

 ประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับการท างานในประเด็นเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม
แนวทางขององค์การสหประชาชาติมีอยู่อย่างไร 

เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีการก าหนด
ประเด็นเพื่ออนุวัตรการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะมี
การพิจารณาในแนวทางการเข้าสู่เป้าหมายกันในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ว่าจะมีการจัดล าดับความส าคัญ
อย่างไร 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-90 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป้าหมาย 8 ประการของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น ไม่ครอบคลุมถึงเป้าหมายที่แท้จริง
ของการพัฒนาตามยุคสมัย จึงได้มีความพยายามที่จะก าหนดและจัดกลุ่มเพิ่มเติมไว้ในเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยินตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ออกมาเป็น 17 เป้าหมาย และ 169 เป้าหม ายย่อย  
ซึ่งพิจารณาอย่างรอบด้านมากข้ึน 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 25 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ไม่ควรจะถามแต่นักรัฐศาสตร์หรือนักนิติศาสตร์อย่างเดียว ค าถามแรกที่ว่าเข้าใจนิติธรรม /นิติรัฐ
อย่างไร หากพิจารณาจากความเข้าใจของผู้พูดเป็นการเอานิติมาใช้ให้เกิดความเป็นธรรม แล้วน าเอาความเป็น
ธรรมมาก าหนดนิติ ส่วนนิติรัฐต้องเป็นรัฐที่ปกครองโดยนิตินั้นอาจไม่ใช่นิติธรรม เพราะนิติรัฐคือรัฐปกครอง
โดยนิติ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องนิติมีอยู่หลายประเด็น หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้น
นิติรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยนิติ แต่อาจไม่ยุติธรรมในความหมายของผู้พูด เป็นต้น 

 ท่านคิดว่าดัชนีชี้ วัดความเป็นนิติรธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัดอันดับโดย WJP ท้ัง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามี
ปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ในความคลุมเครือที่ไมชั่ดเจนใน 8 ตัวช้ีวัด ที่พิจารณาหลกัๆ เป็นเรื่องของความโปร่งใส ไม่มีคอร์รัปชัน 
มีกระบวนการยุติธรรม ในการเคารพกฎหมายซึ่งเห็นภาพใหญ่ได้ว่าเป็นอย่างนี้ พยายามท าให้กฎหมายมา  
ท าให้เกิดความเป็นธรรม ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อมาคือจะเหมาะสมหรือไม่ ถ้าลงไปในรายละเอียดคงตอบ
ไม่ได้ แต่มองในแนวคิดพื้นฐานควรจะเป็นเช่นน้ัน เพราะไม่ทราบว่าความเหลื่อมล้ าอยู่ใน 8 ตัวช้ีวัดด้วยหรือไม่ 
เพราะฉะนั้นความที่ไม่รู้ชัดใน 8 ตัวช้ีวัดน้ันท าให้ผมเห็นภาพรวมของวิธีคิดว่าควรจะเป็นเช่นน้ี ในปัจจุบันผู้พูด
เห็นว่า มีอยู่หลายกรณีที่คนหลายคนอาศัยความด้อยกว่าหรือความเหลื่อมล้ าในเชิงที่ตัวเองเสียเปรียบมาใช้
เป็นข้อกรณีที่ท าให้ตัวเองมีสิทธิเกินที่ควรจะมี เช่น หาบเร่ แผงลอยที่ไม่เคารพกฎหมายเพราะไม่มีทางเลือก 
ซึ่งไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นปัจจัยแฝงหนึ่งในกระบวนการกฎหมาย แต่หลักคิดคือว่าคุณจะอ้างความด้อยมาเป็น
โอกาสไม่ได้ 

 ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาต่อการท าให้เกิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ขึ้นในประเทศ 

การบังคับใช้กฎหมายมีข้อจ ากัดคือ กฎหมู่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดข้ึน เพราะฉะนัน้ปัจจัยที่ 
8 ประการไม่น่าจะท าให้ส าเร็จลงได้หากการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ซึ่งหมายถึง 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-91 

ความรับผิดชอบของผู้ใช้กฎหมายต้นน้ า กลางน้ า ถึงปลายน้ า เหมือนที่พูดปรองดอง ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในความเป็นจริงในสังคม การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถท าอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

นอกจากนั้น  เรื่องของการท าให้ ตัวช้ีวัดหรือ วิธีคิด หรือกระบวนการเป็นที่ ยอมรับได้นั้ น  
ต้องด าเนินการเป็นล าดับแรก มิฉะนั้นหากท า KPI ออกมา 8 – 9 ปัจจัย จะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากขาดการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย แต่การรับฟังทุกเสียงย่อมท าได้ยาก เช่น ย้อนกลับไป 20 กว่าปีที่แล้ว ก่อนที่จะ
สร้างรถไฟฟ้า BTS BTS ต้องมีศูนย์ซ่อมควรอยู่ตรงกลางที่สวนลุม จะมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนใด แต่เมื่อ
เริ่มลงมือสรา้งผูท้ี่อยู่ในท้องทีด่ังกลา่วไม่เหน็ด้วย ซึ่งสาเหตุมาจากกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็น ไม่ใช่แค่การมีส่วนร่วมแบบผิวเผินเท่านั้น สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการสร้างค่านิยม 
ในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งผู้บังคับใช้และผู้ถูกบังคับใช้ 

 ท่านคิดว่าการจัดอันดับของ WJP จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งในหลัก 
นิตธิรรม/นิติรัฐหรือไม่ อย่างไร 

เมื่อกล่าวถึงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะถูกจัดอันดับ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความ
กระตือรือล้นในการปรับตัวเองให้มีล าดับที่สูงข้ึน เช่น มหาวิทยาลัยต้องมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเราก าลังท าในส่วนที่ High-end จนกระทั่ง ไม่ได้แก้ปัญหา เช่น 
ตอนนีห้ากจะมีงานวิจัยประเด็นเรื่องโลกร้อนจะสามารถหางบประมาณสนับสนุนได้ง่าย ขณะที่ประเด็นเรื่องน้ า 
มีน้ าเน่าอยู่หลังบ้านยังไม่ได้แก้ เพราะหากหน่วยงานต้องการจะมี KPI ในด้านโลกร้อน และอาจท าให้ได้รับ
เลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เป็นต้น 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับเรื่อง
โลกาภิวัฒน์ เราอาจจะใช้ประโยชน์ได้ เป็นที่พึ่งพิงหลักของสังคมไทยว่า หากประเทศไทยไม่ด าเนินการเช่นนี้  
จะท าให้ประเทศไทยไม่สามารถอยู่ในสังคมโลกได้ จะไปค้าขายกับเขาไม่ได้ การบังคับใช้กฎหมายจะไม่เกิด 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

ประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นประเทศไทยไม่จ าเป็นต้องไปด าเนินการตามสหประชาชาติทั้งหมด 
แต่เพียงแต่ให้หลักการพื้นฐานนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดเพียงพอแล้ว  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่
เราต้องมุ่งไป ถามว่านิติธรรม/นิติรัฐจะช่วยส่งเสริมพัฒนาอย่างไร โดยหลักการพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมหลักนิติธรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นเครื่องมือให้บางกลุ่มใช้อ้างเพื่อผลประโยชน์ 
ทางการเมืองแทน 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-92 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 26 

 ท่านมีความเข้าใจกับความหมายของหลัก “นิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างไร 

ต้องพิจารณาทั้งแนวคิดในภาพกว้างและภาพลึก ซึ่งตามแนวคิดทั้ง 9 ปัจจัยของ WJP นั้น สอดคล้อง
ในเบื้องต้นกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เพียงแต่อาจไม่ครอบคลุมมิติในกระบวนการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งยึดโยงอยู่
กับปัจจัยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนั้น อาจต้องพิจารณาในส่วนของการประเมินผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder survey) ซึ่งจะท าให้การพิจารณาไม่ถูกมองในทางแคบเกินไปที่ยึดโยงอยู่กับผู้มีอ านาจมากเกิน
สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองความเป็นอิสระทางตุลาการ ซึ่งอาจไม่ได้พิจารณาถึงความส าคัญของ  
ผู้มีส่วนได้เสียเท่าที่ควร และย่อมส่งผลในเรื่องความน่าเช่ือถือของประเทศตามมา น าไปสู่การขาดความเป็น 
นิติธรรมของประเทศ 

 ท่านคิดว่าดัช นีชี้ วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐซึ่ งจัดอันดับโดย WJP ท้ั ง 8 ตัวชี้ วัด  
มีความเหมาะสมต่อการเป็นเครื่องชี้วัดความมีอยู่ของหลักการดังกล่าวหรือไม่ และท้ัง 8 
ตัวชี้วัดน้ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ อีกท้ังท่านคิดว่ามี
ปัจจัยใดท่ีควรตัดออกหรือมีปัจจัยอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประการส าคัญ คือ ประเทศไทยควรจะด าเนินการวัดดัชนีความเป็น  
นิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ เนื่องจากต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ก่อนว่า วัดไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร การท างานของ
ประเทศไทยไม่ควรอิงอยู่กับระบบของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนผ่านอยู่เสมอๆ แต่ควรหาช่องทางที่สามารถท าให้
ทุกรัฐบาลสามารถเจรจาและเห็นด้วยร่วมกันได้  ดังนั้น หากจะด าเนินการสร้างดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
โดยการเจรจาไม่ใส่เรื่องการตรวจสอบอ านาจรัฐ ในปัจจัยเรื่องการมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง (open government) 
ย่อมจะท าให้ประเทศไทยถูกตั้งค าถามในทางระหว่างประเทศได้  อย่างไรก็ดี การที่จะน าเสนอข้อมูล
ภายในประเทศในลักษณะที่เป็นการท าให้ค่าช้ีวัดของประเทศไทยต่ าลงไม่ควรท าเช่นเดียวกัน 

จุดยืนของประเทศไทยต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals) นั้น 
ค่อนข้างมีความชัดเจน โดยอาจไม่รองรับทุกเป้าหมายภายใน SDG เพียงแต่ด าเนินการให้อยู่บนฐานที่ไม่ขัดต่อ
เป้าหมายหลัก SDG ทั้ง 17 ประการเพียงพอแล้ว โดยส่วนตัวเห็นว่าในแง่ของหลักการนั้นคงไม่สามารถที่จะ
เจรจาเพื่อไม่ด าเนินการบางประการไม่ได้ แต่ในแง่ของข้ันตอนในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
สามารถตกลงเจรจาได้ 

ในมุมมองของ WJP ทั้ง 8 ปัจจัยน้ัน หากจะด าเนินการเพิ่มเติมในสว่นของประเทศไทยนั้น มีเรื่องที่ยัง
ต้องปรับปรุงอีกมากพอสมควร ไม่ใช่แค่ด าเนินการตามปัจจัยเพียง 8 ปัจจัยของ WJP ให้บรรลุผล ต้องสร้าง 
culture of lawfulness ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาในเรื่องหลักนิติธรรม  นอกจากนั้น ในปัจจัย
ย่อยเรื่องการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (constraint of government power) เป็นปัจจัยประการส าคัญ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม และน าไปสู่ความยุติธรรมทางสังคม 
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 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรในชุมชนระดับโลก เพราะเหตุใดประเทศ
ไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐน้ี 

หลักนิติรัฐเป็นปัจจัยประการส าคัญซึ่งมีการผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของ SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในประเด็นเรื่องของมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การมีรัฐบาลซึ่งใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม รัฐบาลเข้า
มาท างานโดยชอบเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย การจัดสรรงบประมาณเปน็ไปด้วยความโปร่งใส ปลอดจาก
การคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเน้นในเชิงของนโยบายเป็นส าคัญ  
ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่รวมถึงความมั่นคงทางกฎหมายและนิติฐานะ น าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ  
ความไว้เนื้อเช่ือใจ 

หลักนิติธรรมเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ประชาชนคนไทยสามารถก้าวข้าวความขัดแย้งได้ ในปัจจุบัน 
เมื่อมีผู้ที่มีความเห็นต่าง จะมีระบบในการตัดสินพิจารณาคดีเพื่อน าไปสู่การระงับข้อพิพาท ซึ่งระบบดังกลา่วยงั
ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเทา่ที่ควร เนื่องจากผู้พิจารณาคดีบางกลุ่มตัดสินคดีโดยดุลพินิจอ าเภอใจ น าไปสู่ Rule by 
Law ไม่ใช่ Rule of Law  ดังนั้น หากสามารถจัดการในส่วนนี้ได้จะท าให้เกิดภาพใหญ่ ทิศทางระหว่าง
ประเทศจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้ 

ความส าคัญของหลักดัชนีความเป็นิติรัฐของ WJP นั้น จะสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่กว้างขวาง
ของประชาชนได้ ซึ่งประเทศไทยอาจไม่ต้องปฏิบัติตาม WJP แต่ต้องพิจารณาให้รอบด้านทั้งมิติภายในประเทศ
และมิติระหว่างประเทศ ขณะนี้การด าเนินการใดๆ ในประเทศไทยอาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก  
แต่ควรด าเนินการจากภายนอกประเทศเข้ามา น่าจะเป็นผลดีในระยะยาว 

 ในมุมมองของท่าน หลักนิติธรรม/นิติรัฐสามารถส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างไร และหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติหรือไม่ 

การจะด าเนินการใดๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติรัฐนั้น 
ควรจะด าเนินการผ่าน SDG ด้วย ไม่ควรด าเนินการโดยใช้เครื่องมือของ WJP แต่เพียงอย่างเดียว มีประเด็นที่
น่าสนใจควรแก่การพิจารณา คือ เป้าหมายที่ 16 ของ SDG เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (access 
to justice) ว่า เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐอย่างไรบ้าง  ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาต่อไปอีกว่าจะวัด
อย่างไรเพื่อให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ดัชนี judicial scan ซึ่งด าเนินการโดยมูลนิธิจากเยอรมนี 

การที่จะให้รัฐบาลไทยพิจารณาเห็นคุณค่าของดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก  
ในข้ันแรก ควรที่จะด าเนินการไปในลักษณะไม่ให้ได้รับแรงต้านจากรัฐบาลก่อน และท้ายที่สุดจะมีผู้ที่สนใจเข้า
มาด าเนินการจัดการในภายหลัง และเหน็ด้วยกับการที่จะด าเนินการเพื่อบรรลุดังกล่าวผ่านเครื่องมือตามกลไก
ของ SDG 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-94 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศ
ไทย 

ควรจะเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ โดยมีกระบวนการและระบบที่ชัดเจนและเป็นอิสระ  
ด้วยเหตุน้ี องค์กรในรูปแบบของรัฐบาลจึงไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 – 5 ปีนี้  ดังนั้น หน่วยงาน
อย่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงน่าจะยังไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการ 
แต่องค์กรที่ไม่ยึดโยงกับภาครัฐมากนัก เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย หากมีความน่าเช่ือถือในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมที่มากกว่าน้ี น่าจะสามารถจัดท า
เรื่องตัวช้ีวัดได้ดี เพราะหน่วยงานดังกล่าวอาจต้องรายงานถึงเหตุผลและตอบค าถามที่อาจเกิดข้ึนจากผู้มีส่วน
ได้เสีย หรือสาธารณะได้ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่กระบวนการการจัดท าดัชนีที่มีความน่าเช่ือถือ 
สอดคล้องกับกลุ่ม post-conflict 

 WJP มีปัจจัยท่ีใช้ข้อมูลค านวณท้ังหมด 8 ปัจจัย ประเทศไทยควรจะเพิ่มการค านวณในปัจจัย
อ่ืนๆ นอกเหนือจาก WJP หรือไม่ เพราะเหตุใด 

หากประเทศไทยสามารถมีตัวช้ีวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 ปัจจัยได้ น่าจะมีความเหมาะสมพอสมควร 
แต่ประเทศไทยอาจตั้งฐานอยู่ที่การด าเนินงานของ WJP ไว้ได้ และหากประเทศไทยท าได้ดี ต่างประเทศอาจ
เดินตามแนวทางของประเทศไทย ซึ่งน าไปสู่การลงทุนในไทยตามมา  นอกจากนั้น ตัวช้ีวัดซึ่งประเทศไทยหาก
จะด าเนินการให้มีนั้น ต้องมีตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพด้วย เพราะค่อนข้างครอบคลุมและสามารถเป็นฐาน  
ในการอ้างอิงข้อมูลได้ และเป็นมาตรฐานสากลด้วย 

กฎหมายนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เมื่อน ามาจัดท าเป็นตัวช้ีวัด  
8 – 9 ปัจจัย จึงไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์เพียงใดเพราะเป็นเชิงเนื้อหาที่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ซึ่งอาจเกิด
ปัญหาในเรื่องของการน ามาพัฒนาเป็นตัวช้ีวัดต่อไป 

ในประเทศไทยมีองค์กรตรวจสอบจ านวนมาก แต่ยังมีปัญหาในแง่ของคุณภาพของการด าเนินงาน  
ที่ยังไม่สามารถท าให้ประชาชนเช่ือได้ว่ามีอยู่อย่างไร ในแง่นี้การด าเนินการของประเทศตะวันตกนั้น  
ผ่านกระบวนการในส่วนนี้มาค่อนข้างมาก  นอกจากนั้น ประเด็นเรื่องการด ารงตนในความเป็นกลางเป็น 
อีกประเด็นที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญด้วย 

2. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

คณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “ความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ในการน าเอาวิธีการของ World Justice Project มาปรับใช้ในการจัดท าดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
ในประเทศไทย” เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีก าหนดการและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-95 

 

 

ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย 
“ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าเอาวธิีการของ World Justice Project มาปรับใช ้

ในการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านหลกันิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย” 

โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคดิและกรอบยทุธศาสตร์ในการพัฒนาดัชน้ีชี้วดั 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย 

จัดโดย สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2  สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 09.15 น. น าเสนอหลักการและเหตุผล  
โดย ดร. จักรกฤษณ์  ควรพจน์ 
 ผู้อ านวยการวิจัยด้านกฎหมายเศรษฐกิจและหัวหน้าโครงการ 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

09.15 – 10.40 น. วิเคราะห์เชิงลึกถึงวิธีการเก็บและสงัเคราะห์ข้อมูลของ World Justice Project  
โดยใชว้ิธีการและแนวทางตามแบบของ World Justice Project 
โดย ดร. ณัฐนันท์  วิจิตรอักษร 
 นักวิชาการ  สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

10.40 – 11.00 น. ให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ดร. นพดล  กรรณิกา 
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิดา้นสถติิ ส านักงานสถติิแห่งชาต ิและ 
ผู้ทรงคุณวฒุดิ้านระเบียบวิธีวิจยัและการจัดท าดชันี 

 อาจารย์ อรอุมา  เตพละกุล 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
ผู้ทรงคุณวฒุดิ้านระเบียบวิธีวิจยัและการจัดท าดชันี 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-96 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

11.00 – 12.00 น. หารือประเด็นการสัมมนาโต๊ะกลม 
ความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการน าเอาวิธีการของ World Justice Project  
มาปรับใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วดัดา้นหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย 

11.45 – 12.00 น. กล่าวสรุปผลการหารือประชุมกลุ่มย่อยและปดิงาน 
โดย ดร. จักรกฤษณ์  ควรพจน์ 
 ผู้อ านวยการวิจัยด้านกฎหมายเศรษฐกิจและหัวหน้าโครงการ 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-97 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-98 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
 
 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-99 

 

 
สาระส าคัญสรุปไดด้ังนี ้

1. ท าไมต้องมีการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในประเทศไทย 

องค์การระหว่างประเทศใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดท าดัชนีเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาระดับโครงสร้าง
พื้นฐานค่อนข้างสูง มีการจัดระดับมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นองค์การระหว่างประเทศและระดับโครงการ โครงการ
ยุติธรรมโลกนั้นเป็นองค์การที่จัดต้ังข้ึนมาเป็นระยะเวลานานและมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการส ารวจเก็บ
ข้อมูลจากเพียงไม่ถึง 10 ประเทศมาเป็น 102 ประเทศภายในระยะเวลาอันสั้น  นอกจากนั้น วัตถุประสงค์ของ
โครงการดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อส ารวจความเข้มแข็งของระบบนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศต่างๆ โดยได้รับ  
แหล่งทุนสนับสนุนมาจากองค์กรจากภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกา  อย่างไรก็ ดี จ านวนงบประมาณที่ใช้ 
ในการส ารวจไม่ได้การเปิดเผย แต่หากพิจารณาจากเนื้อหาการด าเนินงานขององค์กร น่าจะอยู่ที่ประมาณ  
150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-100 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การจัดอันดับโดยใช้เครื่องมือดัชนี ช้ีวัดนั้นเป็นการจัดอันดับโดยทั่วไป ที่ เน้นการจัดอันดับ  
เชิงโครงสร้าง ความเข้มแข็ง การสร้างมาตรวัดขององค์กร และพิจารณาผลกระทบและวิจัย เช่นเดียวกับ  
การจัดการกระบวนการยุติธรรม  การวัดความเข้มแข็งดังกล่าวเป็นการวัดโครงสร้างของสถาบัน ซึ่งเป็นการวัด
เชิงแนวคิด โดยการพิจารณาว่า โครงสร้างสถาบันในลักษณะใดจะสามารถรองรับเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ได้  
ซึ่งการสร้างมาตรวัดในลักษณะนี้ท าได้ยากกว่ามาก เนื่องจากเป็นการวัดและการประเมินในเนื้อหาที่เป็น
นามธรรม เช่น หลักนิติธรรมคืออะไร เป็นต้น 

2. แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ อย่างไร 

แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตกว้างเช่นเดียวกัน เช่น จะใช้เครื่องมืออะไรที่ เป็นรูปธรรมเป็นตัวช้ีวัด  
การปลอดจากการแทรกแซงนั้นมีอยู่หรือไม่ เป็นต้น  ดังนั้น ความท้าทายของโครงการนี้จึงอยู่ที่ว่า เราจะ
สามารถสร้างมาตรวัดเรื่องที่ไม่เป็นรูปธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไร 

3. การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยการเก็บและสังเคราะห์ข้อมูลของ WJP มีอยู่อย่างไร 

ดัชนีเป็นเครื่องมือหรือมาตรวัด  ดังนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นประการส าคัญ คือ การท าความชัดเจน
ร่วมกันว่ามาตรวัดในเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐคืออะไร  WJP มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้มแข็งในเรื่อง
หลักนิติธรรม/นิติรัฐในทางการสากล การจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นไปเพื่อการประเมินหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐในเชิงกว้างและเชิงลึก อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อการพัฒนาดัชนีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความ
เสถียรภาพ และเป็นที่ยอมรับในทางสากล 

การก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ WJP นั้น มีการก าหนดปัจจัยออกเป็น  
9 ปัจจัย ได้แก่ การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers) การปลอดจากคอร์รัปชัน 
(Absence of Corruption) การมี รัฐบาลที่ เปิดกว้าง (Open Government) การรับรองสิท ธิข้ันพื้นฐาน 
(Fundamental Rights) การมีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) การบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) และกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ ( Informal 
Justice) ทั้ง 9 ปัจจัยมีการแบ่งส่วนย่อยลงไปเพื่อน าไปท าเป็นค าถาม  ทั้งนี้ ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ประชาชนทั่วไปและผู้เช่ียวชาญ 

วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (2) การประมาณค่าดัชนี และ  
(3) การตรวจสอบความความถูกต้อง ส าหรับวิธีการจัดท าแบ่งออกเป็น 5 ค าถาม โดย 4 ค าถามเป็นค าถาม
ของประชาชนคนทั่วไป อีก 1 ค าถามเป็นของผู้เช่ียวชาญ และจะมีการน าค าถามมาเฉลี่ยกันในลักษณะของ
การให้น้ าหนักเท่ากันหมด ซึ่งอาจมีข้อถกเถียงกันได้ว่า วิธีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นวิธีการ  
ที่เหมาะสมหรือไม่ 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-101 

นอกเหนือจากการเปรียบเทียบล าดับความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศต่างๆ แล้วนั้น ยังมี 
การเปรียบเทียบอีกว่า การเปลี่ยนแปลงมีเพียงใด เช่น ข้อมูลล่าสุดในปี ค.ศ. 2014 มีการน าค าตอบจาก
ตัวอย่าง 100 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มด้วยวิธี (bootstrapping) เพื่อพิจารณาว่า ค่าดัชนีที่ วัดได้จากปีก่อน 
เมื่อเทียบกับข้อมูลในปีปัจจุบันมีความแตกต่างกันหรือไม่  ทั้งนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ความแตกต่างนั้นไม่ใช่
ความแตกต่างของกลุ่มคนที่มีความคิดที่แตกต่างกัน แต่เกิดจากความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้  
ในการสัมภาษณ์ 

4. การจัดท า Rule of Law Index น้ันท าอย่างไร 

ประเด็นค าถามในแต่ละค าถามย่อยนั้น มีค าตอบที่แตกต่างกันพอสมควร  อีกทั้งน้ าหนักของ  
การให้คะแนนเพื่อน าไปหาค่าเฉลี่ยน้ันมีความแตกต่างกันพอสมควร ชุดค าถามในรูปแบบ GPP เป็นชุดค าถาม
ซึ่งมีเพื่อถามประชาชนทั่วไป ในขณะที่ชุดค าถาม GRQ1-4 นัน้ เป็นชุดค าถามเพือ่ใช้สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 25 คน 
จากจ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน หลังจากนั้น จะน ามาหาค่าเฉลี่ยรวมกันทั้งหมด โดยให้น้ าหนักของผู้เช่ียวชาญ
และประชาชนทั่วไปเท่ากัน 

ส าหรับประเทศไทยนั้น การเก็บข้อมูลกระท าโดยผ่านบริษัท IBI Partner ซึ่งเท่าที่ค้นหาข้อมูลแล้วนั้น 
การติดต่อกับบริษัทท าได้ยาก เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่มีที่ท าการอยู่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  อีกทั้ง
แนวความคิดที่เก็บข้อมูลในพื้นที่อ าเภอปากเกร็ด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตเมือง (ใหญ่ กลาง และเล็ก) มีเทศบาล 
3 ล าดับช้ัน (เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลต าบล) ซึ่งเป็นล าดับที่สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของ 
WJP ในประเทศอื่น แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ ท าให้เราทราบว่า ผู้ที่เก็บข้อมูลไม่มีความรู้
และความเข้าใจในบริบทของประเทศไทยว่า หน่วยที่ต่างกันของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร แต่ ใช้วิธีของ 
การเก็บข้อมูลโดยพิจารณาว่า พื้นที่ใดสะดวกในการเก็บข้อมูล จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่นั่น ตัวอย่างที่น่าสนใจ 
คือ การเก็บข้อมูลในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีการเก็บข้อมูลในเมืองโตเกียว และเมืองโยโกฮามา  
ส่วนในประเทศพม่า มีการเก็บข้อมูลในเมืองย่างกุ้ง เมืองเนปิดอว์ และเมืองมัณฑะเลย์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นเมืองใหญ่ จึงไม่แน่ใจว่า เหตุผลของ WJP ที่เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และอ าเภอปากเกร็ด
ของประเทศไทยมีการคัดเลือกอย่างไร  หากจะพิจารณาว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่เฉพาะกรุงเทพฯ จังหวัด
นนทบุรี และอ าเภอปากเกร็ดเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญมากกว่าท้องที่อื่นน้ัน คงพิจารณาได้ยาก เนื่องจาก
ประเทศไทยมีเมืองใหญ่จ านวนมาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 

ดังนั้น สิ่งที่เราก าลังด าเนินการอยู่ ณ ขณะนี้ คือ การวิพากษ์วิจารณ์บนความไม่รู้ จึงไม่แน่ใจว่าเรา
ควรที่จะวิเคราะห์อย่างไร เราจึงควรเริ่มที่หลักการพื้นฐาน นั่นคือ เป้าหมายของการท าโครงการนี้  
ซึ่งในลักษณะของการจัดท าตัวช้ีวัดนั้น สามารถพิจารณาแยกย่อยออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง 
การนิยามความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ และ ประการที่สอง การวัดความเป็นนามธรรมของ 
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนิยามความของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาที่ค่อนข้างง่าย สามารถเข้าถึงความเข้าใจของประชาชนที่หลากหลาย 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-102 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เนื่องจากบุคคลต่างๆ ในสังคมย่อมให้นิยามความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ชนช้ันน า และชนช้ าประชาชนทั่วไป 
เป็นต้น  

ในการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปนั้น ย่อมเกิดปัญหาตามมาว่า ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าใจ
ความหมายที่ลึกซึ้งของหลักนิติธรรม/นิติรัฐหรือไม่ เนื่องจากเมื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม จะพบว่า มีค่าความ
คลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงซึ่งปรากฏใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ข้อผิดพลาดทางวิธีการ (measurement error) 
(2) อคติของประชาชนทั่วไป (respondent’s bias) และ (3) อคติของผู้สัมภาษณ์ ( interviewer’s bias)  
ในส่วนของอคติของประชาชนทั่วไปนั้น ค าถามจะออกมาในลักษณะว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเกี่ยวพันกับ
เหตุการณ์ใดๆ ตามช่วงเวลาแต่ละช่วงอย่างไร เช่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในช่วงเวลาที่มีการยึด
อ านาจนั้น ท่านประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิทธิข้ันพื้นฐานของท่านอย่างไร ซึ่งประชาชนแต่ละ
ส่วนย่อมมีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือไม่ได้รับผลกระทบย่อม  
มีความคิดที่แตกต่างจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นต้น  ดังนั้น ในส่วนนี้ ต้องท าข้อมูลให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน โดยตั้งค าถามที่สามารถรองรับผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทุกประเภท แต่ในขณะที่อคติของ 
ผู้สัมภาษณ์ มีประเด็นต้องพิจารณาต่อว่า ผู้สัมภาษณ์มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการหลักนิติธรรม/ 
นิติรัฐอย่างไร และพนักงานสามารถเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด 

ในขณะที่การเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญนั้น จะมีการใช้วิธีการทางสถิติในลักษณะของ bootstrap 
ออกมาในรูปของโครงสร้าง 3 โครงสร้างด้วยกัน ประกอบด้วย (1) Design based กับ Confident Interval 
(CI) ซึ่งไม่ได้พิจารณาเรื่องของข้อสันนิษฐานไว้ เพียงแต่กล่าวถึงการสุ่มในเบื้องต้นว่า ได้มีการเลือกกรุงเทพฯ 
จังหวัดนนทบุรี และอ าเภอปากเกร็ด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล (2) Assumed-design based ซึ่ง
ไม่ได้กล่าวถึงการสุ่มตัวอย่างข้อมูล เพียงแต่มีการก าหนดข้อสันนิษฐานที่มีความชัดเจน ข้อสันนิษฐานเช่นว่า
นั้น ต้องสามารถใช้เป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆ ได้ทั้งประเทศ ซึ่งหมายถึงว่า กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และ
อ าเภอปากเกร็ด ต้องสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชาชนของประเทศนั้นๆ ทั้งประเทศได้ และ (3) Model 
based ซึ่งเป็นการวัดค่าการกระจายของข้อมูลซึ่งต้องมีการหาค่าเฉลี่ยที่ เป็นที่ยอมรับได้จากตัวแทน  
ทั้งประเทศ (approval distribution) 

ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ การจัดท าดัชนีช้ีวัดความเป็นธรรมทางสังคม โดยคณะสังคมวิทยา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2558  การด าเนินงานของ
โครงการดังกล่าว มีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มเขตข้ึนมาด้วยวิธีการทางสถิติ แบ่งเขตกรุงเทพฯ ออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ กรุงเทพฯช้ันนอก กรุงเทพฯช้ันกลาง และกรุงเทพฯช้ันใน รวมถึงการเพิ่มอ าเภอเมืองของจังหวัด
ปทุมธานีลงไปด้วย ค าถามซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์นั้น แบ่งออกเป็น 72 ข้อ ซึ่งมีการสร้างข้ึนมาโดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านความเป็นธรรมทางสังคม แต่ปัญหาเกิดข้ึนขณะที่มีการน าลงไปถามประชาชนทั่วไป ผลปรากฏว่า 
ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เช่น ความหมายของค าว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช้ีให้เห็นว่า ยังขาดมิติด้านอื่นๆ ซึ่งน่าจะเพิ่มเติมเข้าไป เช่น มิติเรื่อง



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-103 

ของคนชายขอบ คนพิการ คนรักร่วมเพศ เป็นต้น เพื่อน าไปสู่ความครอบคลุมในประเด็นเรื่องความเป็นธรรม
ทางสังคม 

ปัญหาที่ส าคัญยังอยู่ที่ว่า ความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐมีอยู่อย่างไร เพื่อให้มาตรวัดออกมา  
มีความครอบคลุมมากข้ึน  อีกทั้งอาจมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
ของ WJP เป็นการจัดท าโดยองค์กรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีผู้ที่พิจารณาว่า กฎหมายมีความแตกต่างกัน 
อาจส่งผลต่อมุมมองของหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น เราจึงควรต้องท าให้มีความชัดเจน 
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม/นิติรัฐคืออะไร (2) ค าถามในการสัมภาษณ์ต้องมีความชัดเจน และ  
(3) ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความชัดเจนในการถาม  อย่างไรก็ดี เป็นที่ถกเถียงกันได้ว่า ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม/
นิติรัฐ อาจยังไม่มีความชัดเจน แต่อาจพิจาณาจากเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา มีการจัดประชุมใหญ่ Bangkok 
Dialogue and the Rule of Law ซึ่งผู้ก่อตั้ง WJP ในขณะนั้น คือ Mr. Wilcom ได้เดินทางมาเข้าร่วม 
การประชุมดังกล่าวที่กรุงเทพฯ ด้วย ผู้แทนจาก WJP ได้มีการน าเสนอดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐด้วย ซึ่งมี
การใช้กระบวนการทางสถิติเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถตีความและต่อยอดได้ด้วย ดังนั้น  เมื่อพิจารณาถึงส่วนนี้  
แม้นิยามความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้นยังไม่ตกตะกอน แต่หากทฤษฎีพอมีความเป็นไปได้ น่าจะ
เหมาะสม จึงเพียงพอแล้ว 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยซึ่งเสนอโดย WJP มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 

ปัจจัยทั้ง 9 ปัจจัยของ WJP มีความส าคัญและมีประโยชน์ทั้งสิน้ ผู้ที่จะน าดัชนีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 
จะต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อหาฉันทามติระหว่างกันเองเพื่อน าไปท าความเข้าใจกับผู้มีอ านาจในสังคม และ
ประชาชนทั่วไปด้วย แต่การน าแนวคิดในแต่ละเรื่องของ WJP ไปใช้นั้น หากสามารถหาข้อสรุปได้ในเบื้องต้น 
จึงน่าจะเพียงพอแล้ว  อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาพอสมควรในแง่ของช่องว่างทางภาษา เนื่องจากแบบสอบถาม
ส าหรับเก็บข้อมูลนั้น เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการเก็บข้อมูล รวมถึงความยุ่งยากของ
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งใช้ในรูปแบบออนไลน์ (web based rational) 

6. ปัญหาเรื่องการท าตัวชี้วัดมีอยู่อย่างไร และต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้างเป็นส าคัญ 

การจัดท าตัวช้ีวัดของ WJP เป็นการวัดประเทศไทย ซึ่งมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชน
ทั่วไปเพียงแค่ 1,000 ราย และผู้เช่ียวชาญอีก 25 รายเท่านั้น จึงอาจเกิดปัญหาตามมาว่า กลุ่มดังกล่าว 
สามารถใช้เป็นตัวแทนประเทศได้หรือไม่ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการช่ังน้ าหนักของผู้เช่ียวชาญ เป็นประเด็นที่
มีความส าคัญมาก เนื่องจากหากค าถามเป็นค าถามที่มีความเป็นวิชาการมากเกินไป อาจท าให้ผู้จัดท าแบบ
ส ารวจได้ค าตอบที่ไม่สมประสงค์ที่แท้จริง  อีกทั้งยังอาจมีปัญหาในแง่ของจ านวนแบบค าถามในแบบสอบถาม
นั้น จะต้องไม่มีจ านวนที่มากเกินสมควร เพราะจะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจที่จะตอบ เช่น ประเด็น
เรื่องสิทธิพื้นฐานและการใช้บริการ เป็นประเด็นที่บริบทของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมากพอสมควร 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-104 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เป็นต้นว่า การน าใบสั่งยาจากโรงพยาบาลไปซื้อยาที่เภสัชกรนอกโรงพยาบาล บางประเทศมีการท า แต่ใน 
ขณะที่บางประเทศไม่มีการจัดท าในลักษณะดังกล่าว จึงอาจมีปัญหาทีเกิดข้ึนได้ เป็นต้น 

7. ข้อสังเกตของการน าเอาวิธีการของ WJP มาใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
มีอะไรบ้าง 

ข้อสังเกตของการน าเอาวิธีการของ WJP มาใช้ในการจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น  
แบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) สามารถน ามาใช้เพ่ือตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเพ่ือให้สอดรับกับหลักการพ้ืนฐานใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อมูลของ WJP ที่ผลิตออกมานั้นสามารถน าออกมาเปิดเผยได้อย่าง
ชัดเจน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ มีความแม่นย าค่อนข้างสูง หากประเทศไทยสามารถพัฒนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
ของตนเองนั้น สามารถท าได้ ไม่มีปัญหา โดยอาจพิจารณาจัดท าดัชนีเพียงบางมิติที่สามารถด าเนินการได้ก่อน
ในระยะเริ่มต้นได้ 

(2) สามารถน ามาสร้างโครงสร้างแนวคิดพ้ืนฐานในการเป็นสังคมท่ีมีหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ในสังคมไทยได้อย่างรอบด้านมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลซึ่งใช้ในแบบส ารวจนั้น จะถูกน ามาจากโครงสร้างของ
สังคมที่มีความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐที่ดี เช่น ประเด็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ต้องพิจารณา ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการพิจารณา ระหว่างการพิจารณา จนถึงภายหลังกระบวนการพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบทุก
ด้าน และเป็นจริง ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นอัตวิสัย หรือประเด็นเกี่ยวกับระบบการเก็บข้อมูลนอกศาล ซึ่งมีการเก็บ
ข้อมูลและสามารถน าไปใช้ประกอบพิจารณาคดีในช้ันศาลได้ เป็นต้น 

(3) สามารถน ามาพัฒนาดัชนีชี้ วัดท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  ในรายงานข้ันนี้  
มีรายละเอียดความเป็นไปได้ และความเหมาะสมที่จะน าดัชนีมาพัฒนาในสองประการ ประการที่หนึ่ง  
ความเที่ยง และ ประการที่สอง ความตรง แต่ไม่ใช่ลักษณะของการทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ ตอบ 
(cognitive test) เนื่องจากการวัดเครื่องมือในลักษณะนี้ไม่สามารถท าได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ตีความได้
แตกต่างกัน เช่น ค าถามที่ถามว่า ใช่หรือไม่ ย่อมเป็นค าถามในลักษณะที่จะช้ีน าผู้ตอบค าถาม เป็นต้น  ดังนั้น 
สิ่งที่ผู้วิจัยต้องด าเนินการให้ได้ คือ การสร้างตัวช้ีวัดที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งกับประชาชนทั่วไปและผู้เช่ียวชาญ 

เช่น ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมนั้น ประชาชนทั่วไปอาจพอเข้าใจได้ว่าหมายความว่าอย่างไร แม้จะ
ไม่สมบูรณ์มากนัก แต่ในขณะที่ค าว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” เป็นถ้อยค าทางกฎหมาย ที่แม้แต่นักกฎหมาย
บางส่วน และนักเศรษฐศาสตร์ เข้าใจในความหมายที่แตกต่างกันออกไป จึงอาจต้องท าให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน  
เป็นต้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจ านวน 1,000 เป้าหมาย 
ซึ่งเราจะเลือกจากจังหวัดนนทบุรีและอ าเภอปากเกร็ดไม่ได้ ต้องแบ่งตามเขตภูมิภาค จังหวัด ข้ึนอยู่กับบริบท
งานวิจัยของแต่ละเรื่องๆ ไป ถ้าเราท าของเราเองอาจท าการวิเคราะห์และผลลพัธ์ที่ได้คือเราจะท าอะไร ผลของ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-105 

WJP เป็นอย่างไร  การที่กลุ่มเป้าหมายในการท าโพล คือ บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆ บางประเด็นเก็บ
เฉพาะกลุ่มที่ใกล้ชิดกับโพล ซึ่งอาจท าให้ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้  ดังนั้น การจัดกลุ่มต้องกระจายทั่ว
ประเทศ ไม่ใช่การจ ากัดอยู่แค่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง  การให้น้ าหนักประชาชนจ านวน 1,000 คนเท่ากับ
ผู้เช่ียวชาญ 25 คนนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า ให้ความส าคัญในลักษณะใด WJP มีวัตถุประสงค์เช่นใด 
หากแบบสอบถามมีลักษณะเดียวกัน และไม่ได้ให้ความส าคัญกับความเป็นผู้เช่ียวชาญ การให้คะแนนที่เท่ากัน 
จึงอาจเป็นไปได้ 

ปัญหาของการนิยามหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ของผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือพนักงานอัยการ  
มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มต่างๆ มองระดับของหลักนิติธรรม/นิติรัฐในมุมมองที่แตกต่างกัน
ออกไป  ดังนั้น สิ่ งที่ ส าคัญที่ สุด คือ เป้ าหมายของผู้จัดท าดัชนี ว่าต้องการให้ผู้ เ ช่ียวชาญเป็นผู้น า 
ผลการด าเนินงานหรือต้องการให้ประชาชนเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การจ ากัดจ านวนผู้เช่ียวชาญไว้เพียง  
25 คน โดยให้ถือเป็นตัวแทนของทั้งประเทศย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะนักวิชาการทุกคนไม่ได้เห็นในลักษณะ
เดียวกันหมด 

3. สรุปผลจากการสัมมนา 

คณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “ดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ: ความท้าทายของสังคมไทย” 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องมรกต ช้ัน 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ 
ถนนรัชดาภิเษก โดยมีก าหนดการและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-106 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

ก าหนดการสัมมนา

“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นติิรัฐ: ความท้าทายของสังคมไทย” 

โครงการศึกษา เรื่อง “กรอบแนวคดิและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  

(Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 – 12.15 น. 

ห้องมรกต  ชั้น 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ  ถนนรัชดาภิเษก 

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.35 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถา (Introductory Remarks)  

หัวข้อ “ความท้าทายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐของไทย”

โดย ดร. กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

09.35 - 09.45 น. น าเสนอหลักการและเหตุผล 

ผู้น าเสนอ: 

ดร. จักรกฤษณ์  ควรพจน์  

ผู้อ านวยการวิจัยด้านกฎหมายเศรษฐกิจ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

09.45 - 11.45 น. อภิปราย “มาตรวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ คืออะไร และวัดอย่างไร” 

ผู้ร่วมอภิปราย: 

 นพ. สมศักดิ์  ชุณหรศัม์ิ 

รองประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

 นายวิทยา สุริยะวงศ์ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยความยุติธรรม 

 ดร. นพดล  กรรณิกา 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-107 

 นายวิพล กิติทัศนาสรชัย 

อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานส านักงานคดีค้ามนุษย์ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 

 ดร. พิเศษ สอาดเย็น 

ผู้อ านวยการส านักกิจการต่างประเทศฯ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

ผู้ด าเนินการอภิปราย:  

 ดร. จักรกฤษณ์  ควรพจน ์

11.45 – 12.15 น. เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น 

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

รายชื่อผู้เขา้ร่วมสัมมนา 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-108 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-109 

 
  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-110 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-111 

 
  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-112 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-113 

 
 

3.1 ปาฐกถา หัวข้อ “ความท้าทายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม/นิติรัฐของ
ไทย” โดย ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 ความส าคัญของหลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรมเป็นหลักการส าคัญที่ถูกกล่าวถึงในสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกกล่าวถึง
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเป็นหลัก นอกจากการที่หลักการดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงมาเป็น
เวลานานและมีการกล่าวถึงบ่อยข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เหตุผลที่หลักนิติธรรมเป็นหลักการที่มีความส าคัญต่อ
ประเทศไทยอย่างยิ่งนั้น เนื่องจากการที่ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมใน 2 มิติหลัก คือ  
มิติภายในประเทศและมิติระหว่างประเทศ 

มิติภายในประเทศ หลักนิติธรรมเริ่มปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
และยังคงปรากฏอยู่ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 รวมถึง 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 (ฉบับลงประชามติ)  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ 
ทุกฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ต่างกล่าวถึงและรับรอง “หลักนิติธรรม” เอาไว้อย่างชัดเจน ถึงแม้ 
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ปรากฏค าว่า “หลักนิติธรรม” นั้น จะยังมิได้ก าหนดนิยามความหมายของ 
หลักนิติธรรมไว้อย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม 

นอกเหนือจากมิติภายในประเทศ ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมในมิติระหว่างประเทศ
ด้วย เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ส่งเสริมให้ประเทศภาคีสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ  
ให้การรับรองหลักนิติธรรมและองค์ประกอบของหลักนิติธรรม ปรากฏตามข้อมติต่างๆ ของสมัชชาใหญ่  
แห่งสหประชาชาติ โดยถือว่าหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมสันติภาพ รับรองสิทธิมนุษยชน และ  
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-114 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ความเกี่ยวเน่ืองของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหลักนิติธรรม 

เมื่อกล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2543 ที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ  
ทั่วโลก รวม 189 ประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ
ร่วมกันต้ังเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายใน 
ปี พ.ศ. 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” อันประกอบด้วย  
8 เป้าหมายหลัก อาทิ เป้าหมายด้านโอกาสทางการศึกษาของเด็ก เป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศ 
เป้าหมายด้านการลดความยากจน เป้าหมายด้านสาธารณสุข เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งตลอด
ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ ง 8 ข้อ  
ได้สิ้นสุดลง โดยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้านการพัฒนา ช่วงปี พ.ศ. 2555 ในการประชุมองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า การประชุม Rio+20 ซึ่งจัดข้ึน ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลร้อยกว่าประเทศทั่วโลก ได้ริเริ่มจัดท าวาระการพัฒนา
ของสหประชาชาติ (Post-2015 Development Agenda) ซึ่งต่อมาได้มีคณะท างานระหว่างรัฐบาลเพื่อจัดท า
เป้าหมาย และเป้าประสงค์ของ SDGs ข้ึน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมอยู่ในคณะท างานนี้ด้วย และในปี พ.ศ. 2556 
ได้มีการประชุมข้าราชการการเมืองระดับสูงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นกลไกหลักใน
การด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมทั้งเพื่อทบทวนและต่อยอดการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การประชุมดังกล่าวผู้แทนจากรัฐ
ภาคีและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้ึน จนกระทั่งเมือเดือนกันยายน 2558 
ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวม 193 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยมุง่เน้นทิศทางการพัฒนา
ในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน เป้าหมายดังกล่าวถูกเรียกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าประสงค์รอง ซึ่ง SDGs ที่มาแทนเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น จะครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 
เป้าหมายนี้ เปรียบเสมือนเป้าหมายพื้นฐานหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกรัฐภาคีสามารถ
น าไปต่อยอดและพัฒนาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในประเทศต่อไป 

จากการที่หลักนิติธรรมปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ประกอบกับ  
ความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเข้าไปลงนามผูกพันในฐานะสมาชิกรัฐภาคี ส่งผลให้  
หลักนิติธรรมเข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองและการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก ทั้งในมิติ
ภายในประเทศและมิติระหว่างประเทศ 

 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-115 

 บทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกับการส่งเสริมหลักนิติธรรม 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรมหาชนที่จัดตั้งข้ึนในปี  พ.ศ. 2554 มีพันธกิจ
ส าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและพัฒนาหลักนิตธรรมและกระบวนการยุติธรรมไทยให้สอดคล้องกับ
หลักการและมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
หลักนิติธรรมทั้งภายในประเทศและในระดับระหว่างประเทศ อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ  
น ามาตรฐานสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดหญิงหรือที่เรียกว่า “ข้อก าหนดกรุงเทพฯ” 
(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures 
for Women Offenders: The Bangkok Rules) มาสู่การปฏิบัติ การผลักดันและร่วมพัฒนากลไกความ
ร่วมมือในระดับต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอนุวัติยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรฐานทางปฏิบัติของสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เนื่องจาก  
มีความเช่ือมั่นว่า การดูแลกลุ่มเปราะบางที่ เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสมนั้น ถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการยุติธรรมที่ดี และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม หรือ
ภารกิจด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยการจัด Bangkok Dialogue on the 
Rule of Law เพื่อปักหมุดให้นานาชาติได้ประจักษ์ว่า เราให้ความส าคัญและเช่ือมั่นว่า หลักนิติธรรมเป็นทั้ง
แนวทางและเป้าหมายในการพัฒนา อีกทั้ ง TIJ ยังมุ่ งเน้นการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ด้าน 
หลักนิติธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน เช่น โครงการ TIJ Youth Networl โครงการศูนย์การเรียนรู้
ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศ หรือห้องสมุดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น 

ภายใต้ความคาดหวังที่จะให้ TIJ เป็นหน่วยงานระดับชาติ และเป็นสะพานเช่ือมน าเอาบรรทัดฐาน
และองค์ความรู้ระดับระหว่างประเทศเข้ามาพัฒนาและยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้สอดคล้ องกับ
มาตรการและบรรทัดฐานสากล การท างานทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศที่ผ่านมาตลอด 
5 ปี ช่วยผลักดันให้ TIJ ได้เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าเป็นสถาบันในเครือข่ายของสหประชาชาติฯ 
(United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network of Institutes หรือ 
PNIs) เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งถือเป็น PNI แห่งแรกของ 
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นล าดับที่  18 ของโลก โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
เปรียบเสมือนการผูกพันตนเองที่จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาหลักนิติธรรมทั้งภายในประเทศและในระดับระหว่าง
ประเทศ โดยเช่ือมั่นว่า การเข้าเป็น PNI จะส่งเสริมและยกระดับการสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายและเป้าประสงค์เรื่องหลักนิติธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสันติภาพและความมั่นคงมากยิ่งข้ึน 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-116 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้ วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

จากการที่ TIJ ให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดในปี พ.ศ. 2558 TIJ จึงได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “กรอบแนวคิดและ
กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเทศไทย” โดยร่วมกับสถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการนี้ TIJ ได้มุ่งหมายให้มีการศึกษาวิจัยดูว่า ดัชนีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
หลักนิติธรรมหรอืองค์ประกอบของหลกันิติธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั้น มีรูปแบบและวิธีการจัดท า
ดัชนีขององค์กรใดบ้างที่ครอบคลุมและน่าจะน ามาเป็นต้นแบบในการจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรมของไทย 
และหากจะน ารูปแบบและวิธีการขององค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้มาใช้ ควรจะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาดัชนี
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของไทยหรือไม่ อย่างไร 

งานวิจัยช้ินนี้จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือส าหรับใช้ส่งเสริมหลักนิติธรรมในประเทศไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะน าเสนอให้เห็นถึงกรอบแนวคิด
และกรอบยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าตัวช้ีวัดหลักนิติธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการด าเนินงานของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งสามารถน าไปต่อยอดสู่การจัดท าดัชนีช้ีวัดด้าน 
หลักนิติธรรมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในสังคมไทยได้อย่างแท้จริงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 การต่อยอดโครงการวิจัยสู่ “โครงการวิจัยพัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้ วัดกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและการส ารวจความคิดเห็นประชาชนและนักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 

นอกจากโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว ในปี พ.ศ. 2559 นี้ TIJ ได้ต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวโดยเริ่มจากการ
หยิบยกเรื่องการจัดท าตัวช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ึน เนื่องจากมองว่ากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาน้ันเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นเรื่องที่ TIJ 
ให้ความส าคัญมาโดยตลอด จึงได้ริเริ่ม “โครงการวิจัยพัฒนาการด้านสถิติและตัวช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและการส ารวจความคิดเหน็ประชาชนและนักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 
เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดที่จะเป็นเครื่องมือวัดและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยตัวช้ีวัดนี้  
จะเป็นเครื่องมือส าหรับประชาชนผู้เปน็เจา้ของอ านาจให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้ ขณะนี้งานวิจัยช้ินนี้ได้ส ารวจความคิดเห็นประชาชนเกือบ 
3,000 คนเสร็จสิ้นแล้ว และก าลังอยู่ในข้ันตอนของการส ารวจความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยคาดว่างานวิจัย
ช้ินน้ีจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 
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3.2 หลักการและเหตุผล โดย ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อ านวยการวิจัยด้านกฎหมาย
เศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 กรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

กรอบแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐ มีข้อพึงต้องพิจารณาใน 3 ประการ ได้แก่ ความหมายของ
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ หลักนิติธรรม/นิติรัฐน าไปสู่อะไร และหากหลักนิติธรรม/นิติรัฐมีประโยชน์ต่อความเป็นไป
ของสังคมไทยจริง  ดังนั้น เราจะสามารถวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐได้อย่างไร 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐมีความหมายในทางกว้างและทางแคบ ในทางกว้าง หลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นเรื่อง
ของกระบวนการยุติธรรม นิติวิธีซึ่งน าไปสู่การสร้างความยุติธรรมในสังคม แต่เมื่อคณะผู้วิจัยศึกษาเชิงลึกแล้ว
พบว่า หลักนิติธรรม/นิติรัฐมีความหมายกว้างกว่านิติวิธี กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากหลักนิติธรรม/ 
นิติรัฐ มีความหมายรวมถึง กระบวนการพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนา การสร้างความสงบสุขในสังคม  
การรับรองความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  ดังนั้น นิติธรรมในแง่นี้จึงมีความหมายที่กว้าง
กว่าความหมายด้ังเดิม 

โครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project: WJP) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่สร้าง
เครื่องมือวัดหลักนิติธรรมของประเทศต่างๆ และท าได้ครบถ้วนและละเอียดมากที่สดุ หากเทียบกับองค์กรอืน่ๆ 
การสร้างมาตรวัดหลกันิติธรรม/นิติรฐัของ WJP มีความเหมาะสมในการใช้เปน็เครื่องมือในการวัดน้ัน เราจะน า
เครื่องมือนี้มาเข้าสู่กระบวนการของประเทศไทยอย่างไร คณะผู้วิจัยพบว่า องค์การสหประชาชาติสร้าง
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ึน ซึ่งมีการรับแนวคิดหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างและร่วมสมัย  
เข้าไปอยู่ด้วย และประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงต้องมีความผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวเช่นว่านั้น  ดังนั้น โจทย์วิจัยของเราจึงดูทั้งความเหมาะสมและไม่เหมาะสมของ
เครื่องมือของ WJP และประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทีม่ีแนวคิด
เรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐรวมอยู่ด้วย มากน้อยเพียงใด เพราะในที่สุดหากเราจะน าหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เข้าสู่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เราจะต้องมีมาตรวัดเช่นเดียวกัน 

 กรอบแนวคิดในการจัดท าดัชนีด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยโครงการยุติธรรมโลก (WJP) 

ความเป็นมาของโครงการยุติธรรมโลก เป็นองค์การสหวิทยาการระหว่างประเทศ ได้รับเงินสนับสนุน
จากบริษัทระหว่างประเทศ ข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา เช่น American Bar Association เป็นผู้ขับเคลื่อน 
ในการด าเนินการสร้างดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ซึ่งท ามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2511 ถึงปัจจุบัน เป็นต้น  
นอกจากนั้น มีการขยายการเก็บข้อมูลจากประเทศต่างๆ มากข้ึนเรื่อยๆ จาก 30 กว่าประเทศ ถึง 102 
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นรายงานและการส ารวจครั้งล่าสุด  นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างเครื่องมือเชิง
ปริมาณ เพื่อช้ีให้เห็นทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ โดยการจัดท า composite index ซึ่งมีการให้คะแนนและ



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 
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จัดอันดับ เป็นการพิจารณาหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จากคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น  ดังนั้น 
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ จึงถูกมองออกมาจากระบบยุติธรรมของประเทศต่างๆ 

วิธีการประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ใช้ปัจจัยต่างๆ ซึ่ง WJP เห็นว่าหลักนิติธรรม/นิติรัฐต้องมี
ปัจจัยพื้นฐาน 9 ประการ ประกอบด้วย การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล การมีรัฐบาลที่ปลอดจากรคอร์รัปชัน  
การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง การรับรองสิทธิพื้นฐานของประชาชน การบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และความปลอดภัย 
การบังคับใช้กฎ ข้อบังคับ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ ทั้ง 9 ปัจจัย ได้แบ่งออกเป็น 47 ปัจจัยย่อยที่ละเอียดยิบย่อยลงไป และมีการวัด  
โดยการตั้งค าถามเพื่อที่จะหาการมีอยู่หรือการขาดไปซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ น าไปสู่การจัดอันดับและการให้
คะแนน 

WJP ไม่ได้รวมปัจจัยที่ 9 กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการในการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับด้วย 
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมาก เช่น ศาลชนเผ่า ศาลศาสนา  
เป็นต้น ซึ่งยากมากที่จะก าหนดให้เหมือนกันและน ามาเปรียบเทียบกันตามความแตกต่างของวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การจัดอันดับของ WJP จึงยกเว้นปัจจัยในประเด็นสุดท้าย แต่การตั้งค าถามและ 
การถามความคิดเห็นรวมทั้ง 9 ปัจจัยเอาไว้ด้วย 

กรอบแนวคิดในการจัดท าดัชนีช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ถ้าแยกเป็นรายละเอียดปัจจัยย่อย 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่ 1 การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล พิจารณาว่า การตรวจสอบฝ่ายการเมืองว่าด าเนินการตาม
กฎหมายหรือไม่  Check & Balance ในเชิง constitutional และ institutional และ
พิจารณาการจัดสรรและกระจายอ านาจของรัฐบาล 

ปัจจัยที่ 2 การปลอดจากคอร์รัปชัน พิจารณาว่า การใช้อ านาจรัฐ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยงานของรฐั (ทหาร ต ารวจ ศาล อัยการ คณะกรรมการกฤษฎีกา) หรือไม่ 
โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การให้สินบน 2) การใช้อ านาจแทรกแซงหรือใช้อิทธิพล และ 
3) การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม 

ปัจจัยที่ 3 การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง พิจารณาว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของทางราชการได้ง่าย มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) กฎหมายชัดเจน เปิดเผย 
และคงเส้นคงวา 2) การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของรัฐบาล  
3) การเปิดเผยร่างกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเป็นทางการต่อประชาชน และ  
4) การจัดหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการของรัฐ 

ปัจจัยที่ 4 สิทธิข้ันพื้นฐาน พิจารณาว่า สิทธิข้ันพื้นฐานจะต้องประกอบด้วย (1) การปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทียมกัน (2) สิทธิในการด ารงชีวิตและความปลอดภัยส่วนบุคคล (3) เสรีภาพทาง
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ความคิด การแสดงออก (4) การไม่ใช้แรงงานทาสและแรงงานเด็ก (5) สิทธิส่วนบุคคล  
(6) สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา และ (7) การบังคับใช้กฎหมายที่มีผลย้อนหลัง 

ปัจจัยที่ 5 ระเบียบ ค าสั่ง และความปลอดภัย พิจารณาว่า ประชาชนมีความปลอดภัยมากน้อย
เพียงใด ประกอบด้วย (1) การปลอดจากอาชญากรรม (2) การปลอดจากความรุนแรง
ทางการเมือง และ (3) การปลอดจากความรุนแรงในสังคม 

ปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้กฎและข้อบังคับ พิจารณาว่า การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับต่างๆ 
เป็นไปด้วยดีเพียงใด มีหลายองค์ประกอบ เช่น (1) การใช้กฎ ระเบียบของทางราชการทีม่ี
ประสิทธิภาพ (2) การปลอดจากการกระท าที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ (3) การยึดมั่น
ในกระบวนการทางกฎหมาย และ (4) ปลอดการใช้ทรัพย์สินของเอกชนโดยมิได้จ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

ปัจจัยที่ 7 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง พิจารณาว่า ประชาชนโดยทั่วไปสามารถระงับข้อพิพาท
ผ่านสถาบันทางยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สันติ และสอดคล้องกับบรรทัดฐานของ
สังคมหรือไม่ 

ปัจจัยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา พิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ความสามารถในการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาพิพากษาคดีที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลาง และการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหาย 

ปัจจัยที่ 9 กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ พิจารณาการระงับข้อพิพาทที่สังคมต่างๆ น ามาใช้
เป็นการเฉพาะของสังคมนั้นๆ เช่น ศาลชนเผ่า ศาลศาสนา เป็นต้น มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลางหรือไม่ และจะต้องเคารพและปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐาน 

 ผลการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดยโครงการยุติธรรมโลก (WJP) 

ผลการจัดท าดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดย WJP ในฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่า 
ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ได้คะแนนค่อนข้างปานกลางไปจนถึงต่ า ในภาพรวมคะแนน  
อยู่ที่ 0.52 กล่าวคือ กี่งกลางพอดี ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยอยู่อันดับ 11 จาก 15 ประเทศ ในระดับโลก 
ประเทศไทยอยู่อันดับ 56 จาก 102 ประเทศ หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปัจจัย ประเทศไทยมีคะแนน
ค่อนข้างต่ า เช่น การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล อยู่อันดับที่ 76 จาก 102 การปลอดจากคอร์รัปชัน อยู่อันดับที่ 
39 จาก 102 การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง อยู่อันดับที่ 68 จาก 102 การรับรองสิทธิพื้นฐานของประชาชน  
อยู่อันดับที่ 72 จาก 102 การบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และความปลอดภัย อยู่อันดับที่ 51 จาก 102 การบังคับใช้
กฎ ข้อบังคับ อยู่อันดับที่  47 จาก 102 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง อยู่อันดับที่  74 จาก 102 และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยู่อันดับที่ 53 จาก 102 เป็นต้น 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-120 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งมีข้อคิด 
ได้หลายประการ ถามว่าประเทศไทยจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้หรือปรับปรุง หากจะมีการพัฒนา จะพัฒนาเพื่อ
อะไร และอย่างไร 

 

 การจัดท าดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ อ่ืนๆ โดยหน่วยงานภายในประเทศไทยเทียบกับ
โครงการยุติธรรมโลก (WJP) 

ในประเทศไทย มีหลายองค์กรที่ท าการส ารวจ แม้จะไม่ได้ส ารวจการมีอยู่หรือการขาดหลักนิติธรรม/ 
นิติรัฐ โดยตรง แต่ได้ท าในลักษณะที่พอเทียบเคียงได้ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้ท าในประเด็นการปลอดจากการคอร์รปัชัน และระเบียบ ค าสั่ง และความปลอดภัย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้ท าในประเด็นระเบยีบ ค าสั่ง และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ได้ท าในประเด็นเรื่องการปลอดจากการคอร์รัปชัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าในประเด็นเรื่อง  
สิทธิข้ันพื้นฐาน และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น แต่ลักษณะของการท าไม่ได้พิจารณาหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐในภาพรวม หากจะพิจารณาในการมีอยู่และความก้าวหน้าของหลักนิติธรรม/นิติรัฐในแบบ  
องค์รวม เช่นเดียวกับ WJP ซึ่งต้องมีการใช้ปัจจัยที่ 9 ประการของ WJP แต่อาจน ามาเป็นแบบอย่างและน ามา
ประยุกต์ปรับใช้ 

 ความเกี่ยวพันระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในการพัฒนาหลักนิติธรรม/นิติรัฐ องค์การสหประชาชาติได้ท าต้ังแต่การประชุม Rio ในปี ค.ศ. 1990 
ซึ่งมีการหยิบยกในประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรับจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น องค์การ
สหประชาชาติได้พัฒนามาเป็น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่พิจารณาแบบองค์รวม และพิจารณาว่า 
จะต้องสามารถประเมินได้ จึงได้ท าออกมาเป็น 17 เป้าหมาย และ 169 เป้าหมายย่อย และประเทศต่างๆ 
สามารถสร้างเป้าหมายและตัวช้ีวัด เพื่อพิจารณาว่า สามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันได้มากน้อยเพียงใด 

หลักการของ WJP ที่ส าคัญ คือ การจัดท าโดย NGO ซึ่งไม่มีผลผูกพันโดยตรงกับรัฐ แต่อาจผูกพันโดย
อ้อมกับนักลงทุน ไม่มีกรอบระยะเวลาการด าเนินการข้ึนอยู่กับงบประมาณ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
บางอย่าง การวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ตามแนวทาง WJP ไม่ได้ผูกพันประเทศไทย แต่หากน ามาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักนิติธรรม/นิติรัฐเข้ามาผูกพันกับประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ หากจะอ้างว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่มีผลผูกพันในทางระหว่าง
ประเทศ แต่หากมองในฐานะที่เป็นกฎหมายอย่างอ่อน (Soft law) จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีพันธกรณีในเชิง
กฎหมาย ศีลธรรม ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 
เป้าหมายจะถูกน ามาบรรจุในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งในวาระปี ค.ศ. 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-121 

2030 คณะท างานน่าจะก าลังด าเนินการตามแผนการนี้อยู่ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ต้อง
ผลักดันให้เป็นรูปธรรม สร้างเครื่องช้ีวัด และเป้าหมายให้เกิดผลได้จริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเป้าหมายที่ 16 นั้น ได้รับรองหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เอาไว้อย่างชัดเจนว่า สังคม
ของประเทศจะต้องเป็นสังคมที่สงบสุข ไม่แตกแยก ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
มีสถาบันที่พิทักษ์ความยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากเป้าหมายที่ 16 แล้ว ยังมีเป้าหมายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ถ้าเรายอมรับการก าหนดความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ โดย WJP  
ยังมีเป้าหมายที่ 8, 10, 13, 14, 15, 16 และ 17 ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐด้วย 

หากประเทศไทยยอมรับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ประเทศไทยจะมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย
เหตุผลใน 5 ประการ ดังนี้  

ประการแรก ปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นหลักนิติธรรมล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิด 
การเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การบังคับสิทธิทางแพ่งและสิทธิ
ตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ การรับรองและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ  

ประการที่ 2 หลักนิติธรรมจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ท าให้มีการ
รับรองสถานภาพของบุคคล ให้บุคคลมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีสิทธิเรียกร้องสิทธิ
ที่จะได้รับบริการจากรัฐอย่างเป็นธรรมมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และท าให้เกิดการกระจายและการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะไปน าสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ในที่สุด  

ประการที่ 3 หลักนิติธรรมจะช่วยป้องกัน ขจัด และยับยั้งความขัดแย้ง อาชญากรรม ความรุนแรง 
การที่สังคมใดมีความสงบเรียบร้อย มั่นคงและปลอดภัย จะท าให้สังคมนั้นมีความเติบโตทางเศรษฐกิจและ  
มีการพัฒนาด้านสังคม ในทางตรงกันข้ามอาชญากรรมและความรุนแรง จะท าลายสาธารณสมบัติ ทรัพย์สิน
ของเอกชน โครงสร้างพื้นฐาน กระทบต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

ประการที่ 4 หลักนิติธรรมจะท าให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคมและช่วยสร้างดุลอ านาจสังคมที่จะมี
ความเติบโตในทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมของภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ และมีกลไกระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ และ 

ประการที่ 5 หลักนิติธรรมช่วยปกป้องทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อันเป็นหลักการส าคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรจะท าให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล เพื่อประโยชน์ของผู้คนในรุ่นน้ีและรุ่นต่อไปในอนาคต 

 

 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-122 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

3.3 การอภิปราย หัวข้อ “มาตรวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ คืออะไร และวัดอย่างไร” 

 ความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ ในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ก่อนที่จะมีการประเมินในเรื่องใดๆ ต้องพิจารณาในค่านิยมประการส าคัญของหลักการนั้นๆ ก่อน  
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่าน 3 องค์กรส าคัญ คือ ศาล  อัยการ และต ารวจ เป็นองค์กรที่ต้อง
พิจารณาในค่านิยมขององค์กรก่อนว่ามีการกล่าวถึงหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วหรือไม่ ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการของสถาบันต่างๆ เหล่าน้ัน ตัวช้ีวัดไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนมาก เพียงแต่
ให้สอดคล้องกับความเป็นหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดต้องเป็นตัวช้ีวัดที่เสถียร สามารถประเมินได้ 
ในทุกปี ไม่ใช่เปลี่ยนตัวช้ีวัดในทุกๆ ปี เพราะจะท าให้การช้ีวัดไม่เสถียร 

ปัญหา คือ การวัดอย่างไร เพราะการสร้างดัชนีที่มีความชัดเจน และเป็นการใช้อย่างเสถียรภาพ 
ส าหรับโครงการ WJP นั้น มีการสร้างมาตรวัดโดยเริม่จากก าหนดปจัจยัต่างๆ ทั้งสิ้น 9 ปัจจัย และไปตั้งค าถาม
ในแต่ละปัจจัย โดยแบ่งออกเป็นค าถามเพื่อสัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มบุคคลทั่วไป ทั้งหมด 102 
ประเทศ ประเทศละ 1,000 คน ส าหรับประเทศไทยนั้น สัมภาษณ์ในกรุงเทพมหานคร ปากเกร็ด และนนทบุรี 
และมีการท าแบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยคัดเลือกมาจากนักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสาธารณสุข จ านวน 25 ท่านต่อประเทศ และหลังจากนั้นมีการให้คะแนน 
จากค าถามทั้งในเชิงประสบการณ์และในเชิงความคิดเห็น และมีการน าคะแนนทั้งหมดมารวมกันในแต่ละกลุ่ม 
สุดท้ายน ามาจัดอันดับในแต่ละประเทศ 

 ความคลาดเคลื่อนและอคติจากการวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

การลดอคติ ความคลาดเคลื่อนในการวัด การวัดมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การวัดในเชิงปริมาณและ  
การวัดในเชิงคุณภาพ สิ่งที่เน้นในวันนี้เป็นเชิงปริมาณมากกว่าในเชิงคุณภาพ การวัดน้ันในงานวิจัยเชิงส ารวจ 
เราต้องทราบก่อนว่า สิ่งที่เราจะวัดคืออะไร ต้องทราบแนวคิดพื้นฐานก่อน และน าไปสู่การวัดอย่างไร 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐ คืออะไร การให้ค านิยามเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นประการแรก ประเด็นอยู่
ที่ว่า มีความยากล าบากพอสมควร เพราะสิ่งที่เราก าลังวัด ประชาชนทั่วไปนั้นไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้
อย่างชัดเจน เช่น ค าว่า “นโยบาย” เป็นค าที่สามารถเข้าใจได้ยากมาก เนื่องจากเป็นค าที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้
ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือแม้แต่ค าว่า “มาตรการ” ประชาชนเข้าใจได้ยากเช่นเดียวกัน  ดังนั้น การแปล
ความหมายให้สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน จึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการจัดการให้เข้าใจได้ง่าย เป็นค าที่ประชาชนใช้
ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

ทั้งอคติและความคลาดเคลื่อนน้ัน มาจากผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งหมายถึง แหล่งของอคติ 
ดังนั้น เวลาที่ก าลังพิจารณาเรื่องตัวช้ีวัด ต้องทราบว่า ต้องนิยามว่าความหมายคืออะไร เนื่องจากหลักนิติธรรม/
นิติรัฐ เป็นเรื่องที่ยากที่จะนิยาม และแต่ละคนให้ความหมายที่แตกต่างกัน อคติจึงเกิดข้ึน ความคลาดเคลื่อนจึง
เกิดข้ึนตามมา หลักการ คือ สิ่งที่ต้องการวัด เป้าหมายของเราเป็นอย่างไร วัดเพื่ออะไร หากเราวัดไปเพื่อ



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-123 

ประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนทั้งประเทศ นักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญทั้งหลาย จะต้องพูดภาษาเดียวกันกับประชาชน ถ้อยค าที่ใช้ต้องมีลักษณะสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน
ของเขา เช่น ค าว่า “อัยการ” ประชาชนทั่วไปบางคนไม่ทราบว่าคืออะไร เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ี คือ อคติจากผู้ถูก
สัมภาษณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนตามมา ซึ่งมี 2 ส่วน คือ Non-sampling errors และ Sampling errors 

โครงการ WJP เราต้องร่วมมือกับเขา กล่าวคือ ท าให้ข้อมูลจากประเทศไทยที่ออกไปถูกต้อง เป็นไป
ตามหลักวิชาการ ข้อมูลสามารถเป็นตัวแทนของประเทศได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เสียงของประชาชน
กรุงเทพมหานคร ปากเกร็ด และนนทบุรีเท่านั้น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ในกรณีของ Non-sampling errors กล่าวคือ คลาดเคลื่อนที่เกิดจากการไม่ครอบคลุม ในมิติต่างๆ 
ของประชาชนไทย ตามหลักการของ WJP สามารถสร้างหลักการตัวช้ีวัดต่างๆ ได้ดี ประชาชนไทย 
มีลักษณะเฉพาะของตนเอง กล่าวคือ ประเด็นเรื่องความขัดแย้งของคนในชาติ กฎหมู่เหนือกฎหมาย เป็นค า  
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ซึ่ง WJP ไม่มีการวัดในมิตินี้ และการวัดของ WJP เป็นลักษณะของ 
การยกสถานการณ์ให้มา เช่น โรงงานปล่อยของเสียลงมาในแม่น้ า แล้วท่านคิดว่าอะไรจะเกิดข้ึนตามมา 
โรงงานยอมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือโรงงานให้สินบน หรือจะไม่มีอะไรเกิดข้ึน เป็นต้น แต่ในหลายมิติ ไม่ได้
ตรงกับประชาชนไทยที่ก าลังเผชิญอยู่ ในแง่ของความเป็นธรรม ดังนั้น จึงอาจต้องใช้ค าที่ต้องสื่อกับประชาชน
ทั่วไป 

นอกจากนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญคือ ผู้สัมภาษณ์จะต้องไม่ถามน า ไม่สร้างอคติ ไม่สร้าง  
ความคลาดเคลื่อนให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ เนื่องจากหลายครั้งผู้ให้สัมภาษณ์อาจไม่ทราบความหมายของถ้อยค าใดๆ 
ผู้สัมภาษณ์จึงอาจอธิบายโดยใส่ความเห็นของตนเองลงไป ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ถูกชักจูงโดยผู้สัมภาษณ์ 

 มุมมองของกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างมาตรวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นเรื่องความพึงพอใจส่วนบุคคล สังคมไทยในอดีตเป็ นสังคมลักษณะ
สามเหลี่ยม กล่าวคือ ชนช้ันบนปกครองชนช้ันล่าง แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน คนที่อยู่
ด้านล่างมีจ านวนมากข้ึน และรู้สึกว่าการด าเนินการและการปฏิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม ในความเป็น
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมไม่ได้เป็นกระทรวงกฎหมายของประเทศไทย เช่น ประเด็นเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว เป็นต้น 

สภาพปัญหาของกระทรวงการยุติธรรมของประเทศไทย คือ การขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง  กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องหลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐ คืออะไรนั้น อยู่ที่ว่า ถามใคร เนื่องจากโดยทั่วไป หากเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่ง ย่อมส่งผลเสีย
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมดา 

ปัญหาที่ส าคัญซึ่งควรต้องพิจารณาในเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ค าถามคือ เราจะท าอย่างไรต่อไป 
เนื่องจากตอนนี้เราทราบแล้ว ประชาชนบางส่วนอาจมองว่า ดัชนีดังกล่าวเป็นมุมมองจากสายตาของ  



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-124 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

คนต่างชาติเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเขา โครงสร้างเหล่าน้ีอยู่ในสังคมไทยเป็น
ระยะเวลานาน การจะบอกให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เปรียบเสมือนการรื้อสร้างบ้านใหม่ 
ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะโครงสร้างของประเทศไทยเป็นแบบนี้มาช้านาน แต่ถ้าให้แก้ไขเป็นจุดๆ เป็นส่วนๆ 
อาจพอไปได้ ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกเรื่อง มีทั้งการวัดในทางระหว่างประเทศ หลัก 
นิติธรรม/นิติรัฐไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น จึงต้องไป
พิจารณากติกาในทางระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่หากจะน า
มาตรฐานมาวัดในเรื่องหลักกฎหมาย หลักทฤษฎีต่างๆ ประเทศไทยไม่แพ้ต่างชาติ แต่มีปัญหาในเรื่อง 
การบังคับใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม หลายหน่วยงานอาจมีภารกิจมากจนเกินไป กฎหมายต่างๆ เช่น 
กฎหมายอาญาถูกบังคับใช้โดยต ารวจร้อยละ 99 องค์กรอื่นๆ แทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น  ดังนั้น  
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ เราต้องพยายามจัดการให้เกิดข้ึนได้ 

การแก้ไขในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ท าได้ไม่ง่ายนัก เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ ตั้งแต่
ประเด็นเรื่องอ านาจรัฐบาล การใช้บังคับกฎหมายที่ดี กระบวนการบังคับใช้ การตรวจสอบการใช้อ านาจ และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี ทุกหน่วยงานของประเทศไทยมีการพัฒนา แต่อาจจะ
ยังไม่ถึงจุดที่ประชาชนทั่วไปจะพอใจได้ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว ปรับปรุงและแก้ไข 

หลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลก หากจะให้ต่างประเทศมอง
ว่า ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ไม่ดีน้ัน ประเทศไทยคงไม่อยากให้เกิดเช่นเดียวกัน  แต่อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูล
ออกไปนอกประเทศ เราก็ต้องการจะให้ข้อมูลที่ออกไปมีความถูกต้องและเหมาะสม การประเมินของ WJP  
คงมีการเก็บข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์พอสมควร น่าเช่ือถือ และปราศจากอคติพอสมควร   ดังนั้น เราต้อง
พิจารณาว่า WJP นั้น สิ่งที่เราวัดน้ันสอดคล้องหรือขัดแย้งกับการวัดโดย WJP หรือไม่ 

ตัวช้ีวัดในประเทศไทยมีจ านวนมาก และเป็นปัญหากับพนักงานราชการจ านวนมาก เนื่องจากตัวช้ีวัด
มักถูกจ ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเรื่องต่างๆ ในสังคมไทย แต่ตัวช้ีวัดเองก็ไม่ได้มีผลกระทบในทางปฏิบัติ
เท่าใดนัก เช่น ตัวช้ีวัดเรื่องเงินเดือน แม้จะมีผลออกมาต่างกัน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเงินเดือนต่างกันเพียง  
หลักร้อยบาทเท่านั้น เป็นต้น  ดังนั้น เราจึงต้องท าให้ตัวช้ีวัดมีประโยชน์ด้วย 

 โครงการหลักประกันสุชภาพถ้วนหน้า: กรณีตัวอย่างของสิทธิขั้นพ้ืนฐานในด้านสุขภาพ 

การที่ประเทศไทยน าเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐไปผูกโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ัน ค่อนข้าง
เหมาะสมมาก เนื่องจากหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องน าไปสู่
การพัฒนาของรัฐในทุกๆ ด้าน อีกทั้ง WJP มีผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพด้วย ซึ่งน่าสนใจมาก  แต่อย่างไรก็ดี  
หากมีการประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐของประเทศไทย โดยเช่ือมโยงกับการพัฒนาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากมีเป้าหมายที่หลากหลายและเพียงพอ 
หากมีการประเมินไม่ครบทุกด้าน เราอาจจะได้มุมมองที่ไม่ครบทุกด้าน 



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-125 

ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเด็นนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจาก
ความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพน้ันต้องมีความยั่งยืน นโยบายที่เกิดข้ึนใหม่ๆ ในสังคมไทยนั้น ถูกตั้งค าถาม
จ านวนมาก เช่น ประเทศไทยมีจ านวนงบประมาณเพียงพอหรือไม่ในการด าเนินการในเรื่องใดๆ เป็นต้น  
แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา 10 ปีนั้น ประเด็นเรื่องเงินทุน เป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ ในสังคมไทยนั้น  
มีผู้ที่สงสัยในประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีจ านวนมาก ความส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและระบบ 
เพื่อให้มีความยั่งยืน เพราะความยั่งยืนของระบบอยู่ที่กลไกในการท างานด้วย ความยั่งยืนข้ึนอยู่กับการปฏิบัติ 
ที่ดีของวิธีคิดและวิธีท า ในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ เป็นเรื่องที่ตรงกับความโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าพอสมควร เป็นต้น 

ในมุมมองเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐในประเด็นเรื่องหลักประกันสุขภาพมีอยู่ทั้งหมด 3 มุม มุมที่หนึ่ง 
คือ สุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากการมีบริการสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่รวมไปถึงปัจจัยทางสังคมด้วย เช่น ประเด็นเรื่อง
ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา เป็นต้น เนื่องจากหากอยากมีสุขภาพดี ต้องมีนโยบายแห่งรัฐที่ดี ซึ่งต้อง
พิจารณาเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่ารายได้ มุมที่สอง คือ สุขภาพที่ดีกลายเป็นสิทธิ รัฐสามารถจัดการเรื่อง
สิทธิกับความรับผิดชอบไปด้วยกันได้หรือไม่ การรักษาสิทธิ สร้างความเป็นธรรมในสังคมนั้นส า คัญพอๆ กัน 
และ มุมที่สาม คือ กลไกและการด าเนินการของกลไก การมีกลไก โครงสร้าง และเครื่องมือที่ดี แสดงถึงการมี
หลักนิติธรรม/นิติรัฐด้วย  ดังนั้น การประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ไม่ได้มองแค่ในเชิงโครงสร้าง แต่รวมไปถึง
การปฏิบัติของผู้มีหน้าที่ด้วย 

การจัดการนโยบายและระบบนั้น ในเรื่องหลกัประกันสุขภาพของแต่ประเทศ มีความไม่แน่นอนสูงมาก 
เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล รัฐบาลใหม่ย่อมคิดหนักอยู่พอสมควร เนื่องจากภาระการเงินมี
ค่อนข้างมาก ทั้งฝั่งประชาชนและรัฐบาล เช่น สหรัฐอเมริกาห่วงทั้งเรื่องภาระของรัฐ ค่าใช้จ่ายสุขภาพของ
ประชาชนทัง้ประเทศ มีข้อมูลว่ามีการใช้เงนิรอ้ยละ 17 ของ GDP ซึ่งสูงที่สดุในโลก ในประเด็นเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ การที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่สูงเกินไปย่อมเป็นภาระของประเทศโดยแท้ ในยุโรปใช้อีกมุมหนึ่ง ซึ่งมองว่า 
เป็นภาระของรฐับาล ซึ่งท าให้ต้องใช้ภาษีจ านวนมาก เป็นต้น ดังนั้น ภาระการเงินจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวล
ของรัฐบาลทุกรฐับาลในโลก ค าถามจึงอยู่ที่รฐัต้องมีบทบาทมากหรอืน้อยเพือ่ใหบ้ทบาทยั่งยืน เนื่องจากบทบาท
ที่ส าคัญในประเทศต่างๆ หากรัฐมีอ านาจในการจดัการเรยีกเก็บภาษีและบริหารจดัการให้เหมาะสมเพื่อสามารถ
ก ากับตลาดได้ 

ในประเด็นเรื่องการจัดท าตัวช้ีวัดนั้น ควรต้องมีการวัดจากมุมมองของประเทศไทย โดยน า
ประสบการณ์ของต่างประเทศมาใช้ แต่อย่างไรก็ดี การวัดไม่ได้หมายความว่า จะได้ความจริงที่ถูกต้องทั้งหมด 
เช่น การวัดเรื่อง การคุกคามทางเพศ ประเทศเดนมาร์กนั้นมีประเด็นด้านการคุกคามทางเพศมากที่สุด โดยให้
เหตุผลว่า มองกันเป็นเรื่องปกติ จึงมีการรายงานออกมาบ่อยครั้ง เป็นต้น  อย่างไรก็ดี การที่พบข้อมูลมากอย่า
แปลความหมายว่าประเทศน้ันมีประเด็นเรื่องนั้นมาก แต่อาจเป็นเพราะบางประเทศไม่กล้าพูด ไม่กล้ารายงาน 
หรืออาจเป็นเพราะผู้หาข้อมูลหาข้อมูลดี 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-126 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กล่าวโดยสรุป การวัดเพื่อเก็บข้อมูลนั้น ไม่ควรเป็นการวัดเพื่อการจัดล าดับ แต่เป็นการวัดเพื่อพัฒนา 
ต้องไม่ใช่การวัดเพื่อให้ประชาชนอุ่นใจในประเด็นเรื่องนั้นๆ แต่ต้องท าไปเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ เห็นโอกาสใน
การพัฒนา เพื่อให้มีการพัฒนาประเทศต่อไป 

 บทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยต่อหลักนิติธรรม 

บทบาทหลักของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีขึ้นเพื่อเป็นสะพานเช่ือมในประเด็นเรื่อง
หลักนิติธรรม ซึ่งจะน าทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย รวมทั้งศึกษาในประเด็นต่างๆ อย่าง
รอบด้าน  ดังนั้น สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจึงสามารถด าเนินการได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 

หลักนิติธรรมเป็นทั้งเงื่อนไข กลไก และปัจจัย รวมถึงเป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคมได้ด้วย  
การวัดสามารถวัดได้ 2 มิติ มิติแรก คือ ในฐานะที่เป็นกลไก กระบวนการในการตอบสนองโจทย์การพัฒนา 
และมิติที่สอง คือ การวัดในฐานที่เป็นเป้าหมาย โดยวิธีคิดที่สองวิธีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ ไม่มีสูตร
ส าเร็จในการบรรลุเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง ลักษณะเด่นของหลักนิติธรรม คือ ความเป็นพหุลัก ษณะ 
เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็นหลายอย่างมาก มีความซับซ้อนในตัวเอง โดยพิจารณาลงไปในเชิงลึกว่า ในการท า
หน้าที่ตอบโจทย์การพัฒนา ทุกแง่มุมของหลักนิติธรรมไม่ได้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ข้ึนอยู่กับการนิยาม
เป้าหมายเรื่องหลักนิติธรรมของเรา เช่น หากมองว่าหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือซึ่งน าไปสู่ความเท่าเทียมกัน 
หรือสิทธิพลเมือง กระบวนการซึ่งหลักนิติธรรมเข้าไปท างานจึงอาจเน้นในบางมิติ กล่าวคือ การส่งเสริมพลัง
ทางกฎหมายของประชาชน โดยส่งเสริมให้หนักแน่นกว่าการส่งเสริมกลไกเชิงสถาบัน เชิงรัฐบาล ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเดี่ยว เปรียบเสมือนเส้นทางเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะมีเส้นทางเพียงเส้นทางเดียว เป็นต้น 

นอกจากนั้น ความพยายามที่จะท าให้การพัฒนาการของหลักนิติธรรมน าไปสู่ความสมบูรณ์นั้น ท าได้
ค่อนข้างยากมาก มีการศึกษามาว่า แม้แต่ในประเทศที่มีความก้าวหน้าในการส่งเสริมหลกันิติธรรม โดยเฉลี่ยใช้
เวลาประมาณ 41 ปี เพื่อให้หลักนิติธรรมมีความเข้มแข็ง  ดังนั้น การท างานในเรื่องนี้จึงต้องพิจารณาไปใน
ระยะยาว 

แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมาก  ดังนั้น แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาตรวัด 
ที่ใช้ได้ครอบคลุมในทุกบริบท ซึ่งอาจมีได้หลายวิธี หลายปัจจัยที่สามารถท าได้ในการวัด ทั้งมีจุดเด่นและจุด
ด้อยหลากหลายต่างกันออกไป บทเรียนของนานาชาติที่เราน ามาปรับใช้นั้น มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ 
กล่าวคือ เราควรให้ความส าคัญกับรูปแบบให้น้อยลง แต่ให้ความส าคัญกับระบบของหลักนิติธรรมให้มากข้ึน 
เนื่องจากหากเน้นในรูปแบบมากนัก การน าระบบสากลมาใช้โดยตรง โดยไม่พิจารณาถึงบรบิทของประเทศไทย 
จะไม่ตอบโจทย์ท าให้ระบบนิติธรรมมีประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง  นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาในเรื่อง
ของผู้มีส่วนได้เสียด้วย กล่าวคือ ไม่พิจารณาในตัวตั้งต้นหรือผู้เริ่มด าเนินการ แต่ให้พิจารณาถึงประชาชนเป็น



ภาคผนวกที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผ2-127 

หลักว่ายังขาดในเรื่องใดเป็นส าคัญ ประชาชนยังประสบปัญหาในเรื่องใดเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้องได้ 

ท้ายที่สุด โดยสภาพของแนวคิดหลักนิติธรรม ซึ่งมีทางเลือกจ านวนมาก เป็นสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกัน
ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับ ไม่ว่าจะน าหลักนิติธรรมไปสนับสนุนในเรื่องใด  
แต่ต้องมีการสร้างองค์ความรู้รับรองในเรือ่งนั้นๆ ด้วย เพื่อให้ได้ค าตอบว่า การด าเนินการที่จะเกิดข้ึนเหมาะสม
และถูกต้องหรือไม่ เช่น ปัญหาการดูแลผู้กระท าความผิดในเรื่องยาเสพติด ไม่ใช่เรื่องกระบวนการยุติธรรม  
ทางอาญา แต่มีเรื่องแนวคิดของสุขภาพมารวมด้วย เป็นต้น 

 การน าตัวชี้วัดมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ: การส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม 

หน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ตัวช้ีวัดที่เกิดข้ึนมีจ านวนมาก มีทั้งที่รัฐบาล
ก าหนดให้ท า แต่สิ่งหนึ่งที่มุ่งหวัง คือ นโยบาย ประเทศไทยยังขาดเจตจ านงทางการเมือง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนผ่านของรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง ท าให้เรายังไม่สามารถบรรลุถึงหลักนิ ติธรรมอย่างแท้จริงได้ แต่ละ
หน่วยงานบริหารงานตามแนวทางของตนเอง ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมสู่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถจับต้องได้ งานของกระทรวงยุติธรรมมีโครงสร้างหลัก 
แต่มีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ท า คือ งานส่งเสริมความเป็นธรรมต่างๆ มีกรมเล็กๆ คือ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการเยียวยาและส่งเสริมให้ประชาชนเคารพกฎหมาย เยียวยาประชาชน แต่ด้วย
เหตุปัจจัยทางนโยบาย การจัดอัตราก าลังคน จึงเป็นกรมที่เล็กมาก มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 กว่าคน จึงไม่
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ แต่ในช่วงหลัง มีการใช้กลไกของกรมคุมประพฤติในการท าหน้าที่ดูแล
ส่งเสริมความยุติธรรมในระดับจังหวัด รวมถึงหมู่บ้านด้วย การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นต้องกลับไปสู่
ชุมชน คือ การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทระดับชุมชน เพื่อให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกที่ได้รับความพึงพอใจทุกฝ่าย หลักนิติธรรมน่าจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 

ภาระหน้าที่ของกรมต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรมที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการนั้น ประชาชนไม่ค่อย  
พึงพอใจ จึงมีการออกพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล มีการปรับปรุงการบริการต่างๆ ของหน่วยงานให้ดีข้ึน 

 บทสรุป: มาตรวัดความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐ 

การสร้างมาตรวัดของหลักนิติธรรม/นิติรฐัเป็นเรือ่งที่ค่อนข้างยากมาก แต่การเริม่ต้นจากส่วนน้ีถือเป็น
เรื่องที่ดี เนื่องจากมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
เพียงแต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทย คือ การขาดเจตจ านงทางการเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ปัจจัยเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น ความหมายของค าว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” กับปัจจัยเพื่อน าไปสู่
การวัดอาจไม่จ าเป็นต้องพิจารณาไปพรอ้มกัน ตัวช้ีวัดน้ันควรจะวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลหลากหลาย
แหล่ง ทั้งจากสถิติของทางภาคราชการด้วย เช่น สถิติการจับกุมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 



โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัด 
ด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย” 

 

ผ2-128 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

นอกเหนือไปจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน หรือการสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ   นอกจากนั้น  
ในส่วนของการจัดท าตัวช้ีวัด ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมน่าจะเริ่มจากส่วนย่อยๆ ก่อน แล้วจึงค่อย
พิจารณาในวงกว้างมากขึ้น แล้วประเมินว่า ตัวช้ีวัดใดจ าเป็นหรือไม่จ าเป็นกับประเทศไทย แล้วเหลือไว้เฉพาะ
ตัวช้ีวัดที่มีประโยชน์โดยตรงกับหลักนิติธรรมเท่านั้น 

ตัวช้ีวัดเรื่องหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จะเป็นฐานในการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อน าไปสู่การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป หากตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐนิ่งในระดับหนึ่งแล้ว แม้ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยน
ผ่านไปกี่สมัย รัฐบาลจะน าตัวช้ีวัดน้ีเป็นพื้นฐานในการด าเนินงานได้ 

ตัวช้ีวัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ท าให้เราต้องพิจารณาว่า เราอยู่ตรงไหน เราจะก าลังไปที่ไหน และเราจะ
ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร ส าหรับประเด็นแรก เราอยู่ตรงไหน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ไม่สื่อกับประชาชนทั่วไป  
ค านิยาม ตัวช้ีวัดคืออะไรนั้น ส าหรับ WJP นั้น กล่าวว่า กฎหมายต้องชัด ท าให้ทราบกันโดยทั่วไป ในประเด็นนี้
จึงอยากมากแล้ว หลักนิติธรรม/นิติรัฐกลา่วถึงกันเยอะมากในสังคมไทย แต่มีการนิยามที่แตกต่างกันไป  ดังนั้น 
จึงอยากท าให้อยู่ในทิศทางเดียวกันก่อน 

การประเมินความเป็นนิติธรรม/นิติรัฐนั้น เราเช่ือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญเพื่อน าไปสู่การพัฒนา  
ที่ยั่งยืน  ดังนั้น จึงต้องประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐในมุมมองของการพัฒนาในบางด้านก่อน เช่น WJP 
กล่าวถึงเรื่องสิทธิ ความปลอดภัย และความสัมพันธ์ของกฎหมายแพ่งและอาญา เป็นต้น พอสมควร  ดังนั้น 
ควรต้องน ามาพิจารณาในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพปัญญา เพื่อเป็นโครงสร้างที่น าไปสู่การพัฒนา โดยไม่ได้
เป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ การไกล่เกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ไม่ได้ท าให้สังคมจากไม่ปลอดภัย
เป็นปลอดภัย แต่เป็นการน าไปสู่การพัฒนาที่ดีข้ึน 

ยิ่งไปกว่านั้น การประเมินหลักนิติธรรม/นิติรัฐนั้น เราควรจะประเมินในเรื่องที่พร้อมก่อน ซึ่งสามารถ
คิดโจทย์ต่อยอดจากงานที่ยังด าเนินการอยู่ได้ งานของ WJP จัดท าออกมาในกรอบใหญ่ แต่เราสามารถหา
ผู้ด าเนินการร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนากรอบการวัดร่วมกัน 
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