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คํานํา
สถาบั น พระปกเกล า ในฐานะสถาบัน ทางวิช าการภายใต การกํ ากั บ ของประธานรั ฐ สภา
ตระหนักถึงความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยยึดมั่นในสันติวิธีและธรรมาภิบาล งานวิจัยเลมนี้ ดําเนินการวิจัยโดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา
และ ดร.เกียรติอนันต ลวนแกว ซึ่งผูอานจะไดทราบถึงการสํารวจองคความรูเกี่ยวกับดัชนีและตัวชี้วัด
ดานสันติภาพในบริบทสากล รวมถึงฐานคิดที่อยูเบื้องหลังของการใชตัวชี้วัดดังกลาว นอกจากนี้ผูอาน
จะไดทราบถึงสถานการณและอุณหภูมิของสังคมไทยในดานสันติภาพ โดยมีตัวชี้วัดที่สรางขึ้นมาให
สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย นักวิจัยไดพัฒนาตัวชี้วัดดานหลัก 4 ดานและ ตัวชี้วัดยอย 28
ตัวชี้วัดและไดวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดขอคนพบและขอเสนอแนะใน
การดําเนินโครงการวิจัยในปตอไป เพื่อประโยชนตอสังคมในการเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)
ใชเฝาระวังความขัดแยงรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป
สถาบันพระปกเกลาขอขอบคุณ นักวิจัยทั้ง 2 ทานที่ไดสรางสรรคผลงานชิ้นนี้ และผูที่มีสวน
รวมทุกทานที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลจาก
งานวิจัยจะเปนประโยชนตอวงวิชาการ ผูสนใจทั่วไป และเกิดการขับเคลื่อนใหสังคมไทยเกิดความสันติ
สุขไดอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรมตอไป

ศาสตราจารยวุฒสิ าร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย เรียกชื่อภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เข้าใจง่ายว่า Thai Peace Index-TPI มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. พัฒนาดัชนีและตัวชี้วัด
ด้านสันติภาพที่ เ หมาะสมกั บ บริบทของสัง คมไทย 2. วัดระดับ สันติภาพในสัง คมไทยเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น และ 3. นาผลของงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อทาให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านสันติภาพ จากการสารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับดัชนีและ
ตัวชี้วัดด้านสันติภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศทาให้ทราบว่า นิยามสันติภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับ สากลตั้ง อยู่บ นหลักการของการไม่ มีสันติภาพเชิง ลบและมี สันติภาพเชิง บวก กล่าวคือไม่มี
ความรุนแรงทางกายภาพที่ ปรากฏอย่างชัดเจน มี ร ะบบ กลไกที่ ทาให้สังคมมีความสงบสุข และมี
สันติภาพอย่างยั่งยืน นอกจากความหมายสันติภาพดังกล่าวแล้ว การศึกษาสันติภาพในมิติภายใน คือ
การเข้าใจตนเองมีความสาคัญ และการทาให้จิตใจของตนเองมีเมตตา กรุณา การเห็นอกเห็นใจต่อ
เพื่อนมนุษย์ จากนิยามสันติภาพของสากลดังกล่าวนามาสู่การประยุกต์แนวคิดให้สอดคล้องกับบริบท
ของสัง คมไทย และพั ฒ นาเกณฑ์ของตัวชี้วัดด้านสันติภาพให้เหมาะสม เพื่อวัดระดับ สันติภาพใน
สังคมไทย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการดาเนินในระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2563 (เก็บข้อมูลปี 2562) ซึ่งที่ผ่านมาได้
ดาเนินการจัดทาในระยะที่ 1 ปีพ.ศ.2561 (เก็บข้อมูลปี 2560) มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายงานวิจัยใน
ปีนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดด้านสันติภาพ
ทั้งเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ มีการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการกาหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน รัดกุม และวัดระดับได้ จนนาไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติม
จานวนตัวชี้วัดรวมเป็น 28 ตัวชี้วัด โดยมีการแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 4 ด้านตามกรอบหรือองค์ประกอบ
เดิมเหมือนงานวิจัยในระยะที่ 1 คือ การไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง
ในสั ง คม การยอมรั บ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ / การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี
ความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
รายงานวิจัยนี้มีการจัดทาตัวชี้วัดทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด การนาเสนอข้อมูล
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีที่ได้จัดเก็บอยู่แล้วว่ามีข้อมูลถึงระดับจังหวัดหรือไม่ ถ้าหากข้อมูลไม่สามารถระบุ
ลงระดับจังหวัดจะนาเสนอข้อมูลในระดับประเทศ การจัดทาดัชนีในระดับประเทศกับระดับจังหวัดจะ
มีความแตกต่างกัน แนวทางในการจัดทาดัชนีระดับประเทศ ได้ ยึดแนวทางของ OECD (2008) และ
Ebert and Welsh (2004) ที่เสนอว่า การสร้างดัชนีนั้น จะต้องให้ความสาคัญกับคุณสมบัติของดัชนี
แต่ละว่ามีความหมายอย่างไร ทั้งนี้การนาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วคานวณค่าดัชนีในภาพรวมไม่ใช่
แนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Adding up apples and oranges) โดยเฉพาะกรณีที่ดัชนีรวม
เกิดการผลรวมของดัชนีย่อยซึ่งมีที่มาต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้แนวทางตามที่ OECD (2008)

ค

และ Ebert and Welsh (2004) โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางด้วยกัน แนวทางที่ 1 การปรับค่าข้อมูลให้
สามารถแบ่ ง ระดั บ ได้ แนวทางที่ 2 การจั ด กลุ่ ม ของข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งมื อทางสถิ ติ ที่ เ หมาะสม
แนวทางที่ 3 คานวณดัชนีด้วยการปรับข้อมูลให้เป็นค่ากลาง สาหรับข้อมูลทุติยภูมิจะใช้การปรับ
(Principalค่าข้อมูลเพื่อให้ไม่มีหน่วย (Unit-Free) โดยการใช้ค่า Z-Score รวมถึงปรับข้อมูลให้เป็น
ค่ากลาง (Normalization) จากนั้นจัดกลุ่มของข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ Component
Analysis: PCA) สาหรับแนวทางในการจัดทาดัชนีในระดับจังหวัด เนื่องจากข้อมูลระดับจังหวัดที่จะ
ไม่มีความต่อเนื่อง เปรียบเสมือนภาพต่อที่ไม่สมบูรณ์ การนาข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องมากาหนดช่วงคะแนน
จะทาให้ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ ก่อนการทาดัชนี จึงต้องมีการประมาณค่าการกระจาย
ตัวใหม่ (Probability Density Function: PDF) โดยใช้ข้อมูลระดับจังหวัดมาเป็นฐานในการประมาณ
ค่าเพื่อให้ได้ภาพการกระจายตัวที่สมบูรณ์ แล้วจึงนาค่าที่ได้จากการประมาณการประจายตัวดังกล่าว
มากาหนดเกณฑ์ในการเลือกระดับคะแนนของดัชนี โดยวิธีการประมาณค่าที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คื อ Singh-Maddala Distribution คงคุ ณสมบั ติของตัวแปรสุ่ม จากนั้ น ผลที่ ไ ด้ ม าสร้ างเป็ นดัชนี
ประกอบ (Composite Index) ในแต่ละด้านให้ครบทั้ง 4 ด้าน
แหล่ง ข้อ มู ล ที่ นามาใช้ มี ทั้ ง ข้อมู ล สถิติจากหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องที่ได้จัดเก็ บข้อมู ลอย่าง
ต่อเนื่อง และข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นทั่วประเทศจัดเก็บข้อมูลโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่ง จะเห็นได้ว่า ข้อ มู ล ในด้านของความรุน แรงทางกายภาพและการยอมรับ ความหลากหลาย/
การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน จะเป็นข้อมูลจากการสารวจเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อมูล
ด้านความปลอดภัยและมั่นคงในสังคมและข้อมูลด้านความเหลื่อมล้าในสังคมและการกระจายตัวของ
ทรัพยากรที่เป็นธรรม จะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานเป็น หลัก ข้อมูลที่นามาใช้มีทั้งข้อมูลที่จัดเก็บใน
ระดับ ประเทศและระดับ จังหวัด ข้อมู ล บางตัวชี้วัดสามารถนาเสนอได้ในระดับ จัง หวัด แต่ข้อมูล
บางตัวชี้วัดไม่ได้จัดเก็บจึงนาเสนอข้อมูลในระดับประเทศเท่านั้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 1
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รูปที่ 1. แหล่งที่มาของข้อมูล และระดับความละเอียดของข้อมูล

สรุปผลการศึกษา
รายงานวิจัยเรื่องนี้ ยึดกรอบตัวชี้วัดบางส่วนจากสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ และ
บางส่วนจากงานชื้นอื่นมาผสมผสานกันให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย จะเห็นได้ว่าในส่วนคะแนน
สันติภาพของประเทศไทยที่วัดโดย สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ และสถาบันพระปกเกล้ามี
ความแตกต่างของคะแนนและอันดับที่ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า
1. คะแนนสันติภาพระดับประเทศของไทย วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เป็นการวัดในมิติ
ผสมผสานทั้งสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก ในขณะที่ รายงานของสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพแยกในการวัดสันติภาพของโลกเป็น 2 ส่วนคือรายงานสันติภาพเชิงลบ 1 ฉบับ รายงาน
สันติภาพเชิงบวก 1 ฉบับ กล่าวคือแยกในการวัดจากกันระหว่างสันติภาพใน 2 ความหมาย
2. องค์ประกอบและจานวนตัวชี้วัดหลักมีความแตกต่างกัน การวัดสันติภาพระดับประเทศ
ของไทย วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า มีตัวชี้วัดหลักจานวน 4 ตัว 1. การไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
2. ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม 3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ในขณะที่
การวัดสันติภาพเชิงบวกโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ มีตัวชี้วัดหลัก 8 ตัว คือ 1. การทา
หน้าที่ ของรัฐที่ ดี 2. การไม่ คอร์รัป ชั่ น 3. การท าธุร กิ จ ที่ ดี 4. การกระจายทรัพยากรที่ เป็นธรรม
ไม่ เ หลื่อมล้า 5. การยอมรับในสิทธิของคนอื่น 6. การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 7. การพัฒนา
ทุนมนุษย์ 8. ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ตัวชี้วัดย่อยยังมีความแตกต่างกัน
3. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล การวัดสันติภาพระดับประเทศและจังหวัดของไทย วัดโดย
สถาบันพระปกเกล้า ใช้ข้อมูลรายงานจากหน่วยงานที่เก็บข้อมูลอยู่แล้ว ผสมกับการเก็บข้อมูลที่เป็น
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ในขณะที่ การวัดสันติภาพเชิงบวก

จ

โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพวัดระดับสันติภาพของแต่ละประเทศ ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่
จัดเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ใช้ข้อมูลจากการสารวจความเห็น แต่ใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2562 ในงานวิจัยเรื่องนี้ พบว่า ระดับดัชนี
สันติภาพของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 3.42 คะแนน ซึ่งมีระดับดัชนีสันติภาพสูงกว่า
ปี 2562 ที่ได้ระดับดัชนีสันติภาพเท่ากับ 3.36 ในส่วนของระดับดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ระดับดัชนี
สันติภาพ ปี พ.ศ. 2562 ที่มีระดับคะแนนสันติภาพมากกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ P1 ไม่มีความรุนแรงทาง
กายภาพ ปี พ.ศ. 2562 (3.64) ปี พ.ศ. 2560 (3.60) และ P3 การยอมรับ ความหลากหลาย/
การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2562 (3.38) ปี พ.ศ. 2560 (3.37) สาหรับดัชนี
ปี 2562 ที่มีระดับคะแนนสันติภาพน้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ P2 ความปลอดภัยและความมั่นคงใน
สังคม ปี 2562 (3.06) ปี 2560 (3.24) และ P4 มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจาย
ทรัพยากรที่เป็นธรรม ปี 2562 (3.36) ปี 2560 (3.48) ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 1.
ส าหรับดัชนีสันติภาพของสังคมไทยในปี พ.ศ. 2562 ที่ มี ร ะดับคะแนนสันติภาพน้อยกว่า
ปี พ.ศ. 2560 นั้นคือ P2 ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม ปี พ.ศ. 2562 (3.06) น้อยกว่า
ปี พ.ศ. 2560 (3.24) และ P4 มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ปี พ.ศ. 2562 (3.36) น้อยกว่า ปี พ.ศ. 2560 (3.48) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. สรุประดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2562

ตัวชี้วัด
P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
P3. การยอมรั บ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
P4. มี ค วามเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมน้ อ ยและมี ก าร
กระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ภาพรวม

ปี 2560
3.60
3.24
3.37

ปี 2562
3.64
3.06
3.38

ผลต่อระดับสันติภาพ
ระดับสันติภาพเพิ่มขึ้น
ระดับสันติภาพลดลง
ระดับสันติภาพเพิ่มขึ้น

3.48

3.36

ระดับสันติภาพลดลง

3.42

3.36

ระดับสันติภาพลดลง
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จากตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน กล่าวโดยสรุป ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุดและน้อยที่สุดคือ
P1.ตัวชี้วัดด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก มีระดับสันติภาพดี
ในเชิง เปรียบเที ยบคือ P1.3 มุ ม มองต่อระดับ ความรุนแรงในครอบครัว (4.75) และจ านวนของ
ผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ต่อสู้ภายในประเทศ) (3.84) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย มี
ระดับสันติภาพไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบคือ P1.1 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ (2.67)
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก มีระดับสันติภาพดี
ในเชิงเปรียบเทียบคือ P2.1 จานวนของการฆาตกรรม P2.4 (3.86) และจานวนคดีเพศและทาร้าย
ร่างกาย (3.61) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย มีระดับสันติภาพไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบคือ ตัวชี้วัดที่ ได้
คะแนนน้อย มีระดับสันติภาพไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบ คือ P2.2 จานวนของประชากรในเรือนจา (1.0)
และ P2.5 มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว (2.96)
P3.ด้านที่ 3 การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย/การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก มีระดับสันติภาพดีในเชิงเปรียบเทียบ คือ P3.7 จานวนกรณี
ที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน (5.0) และ
P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน) (4.3) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย มีระดับสันติภาพ
ไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบ คือ P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไป
มี บ ทบาททางสังคมและการเมือง (1.96) P3.3 มุ ม มองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
(2.73)
P4.ตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย มีระดับสันติภาพไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบ คือ P4.1 มุมมองต่อความเหลื่อมล้า
ในสังคม (2.1) P4.2 ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ (2.67) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก มีระดับสันติภาพดีใน
เชิงเปรียบเทียบ คือ P4.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (4.88) P4.4 ช่องว่างความยากจน
(4.51)
สรุปการคานวณระดับสันติภาพในภาพรวมระดับจังหวัด
ในภาพรวมการคานวณระดับสันติภาพในภาพรวมระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลดัชนีย่อยทั้งหมด ที่
ครอบคลุม ดัชนีและตัวชี้วั ดสันติ ภ าพในสัง คมไทยทั้ ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้าน P1 ไม่ มี
ความรุนแรงทางกายภาพ ด้าน P2 ความปลอดภัยและความมั่ง คงในสังคม ด้าน P3 การยอมรับ
ความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/ การเคารพสิทธิมนุษ ยชน และด้าน P4 มีความเหลื่อมล้าใน
สังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดตามระดับสันติภาพได้เป็น
5 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มสีแดงเข้มคือระดับดัชนีสันติภาพมีค่าต่าที่สุด 2. กลุ่มส้มคือระดับดัชนีสันติภาพ
มีค่าต่า 3. กลุ่มสีเหลืองคือระดับดัชนีสันติภาพปานกลาง 4. กลุ่มสีเขียวอ่อนคือระดับดัชนีสันติภาพ
มีค่าสูงและ 5. กลุ่มสีเขียวแก่คือระดับดัชนีสันติภาพมีค่าสูงสุด รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มสันติภาพในสังคมไทยระหว่าง พ.ศ. 2560 กับ 2562 รายจังหวัด
ทั้ ง 77 จัง หวัด พบว่า จัง หวัดที่ อ ยู่ในกลุ่ม ระดับ สันติภาพสูง ที่ สุดได้แก่ 1. มหาสารคาม 2. ตรัง
3. ลาปาง 4. นครศรีธรรมราช เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
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ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะมีระดับสันติภาพปานกลางถึงต่า รายละเอียดตามที่
แสดงไว้ในตารางที่ 2.
ตารางที่ 2. ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภาพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
เหลือง

ส้ม
แดง

จังหวัด
มหาสารคาม ตรัง ลาปาง นครศรีธรรมราช
ชัยภูมิ พังงา ปราจีนบุรี ตราด ยะลา อุดรธานี พิจิตร สุรินทร์ อานาจเจริญ
บึงกาฬ ราชบุรี สิงห์บุรี สกลนคร ตาก ขอนแก่น อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์
สันติภาพปานกลาง พิษณุโลก สุพรรณบุรี ชุมพร ชัยนาท สุโขทัย นนทบุรี กระบี่ ระนอง
พระนครศรีอยุธยา พะเยา ยโสธร น่าน สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
นครพนม เลย ร้อยเอ็ด ภูเก็ต จันทบุรี นครนายก กาแพงเพชร ศรีสะเกษ
กาญจนบุรี ลพบุรี กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี สมุทรปราการ พัทลุง ลาพูน
หนองบัวลาภู สระแก้ว นครราชสีมา มุกดาหาร นครสวรรค์
สันติภาพมีค่าต่า
กาฬสินธุ์ หนองคาย สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร แพร่
ปัตตานี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ชลบุรี สระบุรี อ่างทอง สตูล ปทุมธานี
อุบลราชธานี ระยอง นครปฐม
สันติภาพมีค่าต่าสุด นราธิวาส เชียงราย ฉะเชิงเทรา แม่ฮ่องสอน
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รูปที่ 2 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ 1 การดาเนินการส่งเสริมสันติภาพในระดับพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้
เห็นว่าระดับ สันติภาพของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ ปานกลาง และมี ทั้ ง จัง หวัด
ที่ดาเนินการได้ดีขึ้น เท่าเดิม และแย่ลง ก่อให้เกิดความแตกต่างในการแก้ปัญหาระดับสันติภาพ ดังนั้น
การส่งเสริมสันติภาพไม่อาจให้ความสาคัญในภาพรวมได้อย่างเดียว การส่งเสริมสันติภาพในพื้นที่ต้อง
มีแนวทางที่เหมาะสม โดยพื้นที่สามารถประเมินได้จากตัวชี้วัดย่อยที่มีค่าต่า แล้วจึงหาแนวทางร่วมกัน
ที่จะยกระดับคะแนนดัชนี
ข้อเสนอแนะที่ 2 การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันดัชนีสันติภาพของ
ประเทศไทย เนื่องจากดันชีสันติภาพประกอบด้วย 28 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่ง
การประสานความร่วมมื อ จะส่ง ผลดี เช่น การร่วมมื อกั บ กระทรวงยุติธรรมในการหาทางแก้ ไ ข
ช่วยเหลือดัชนีย่อยที่ยัง ได้คะแนนไม่สูง อีกทั้งการร่วมมือหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาตั ว ชี้วัด
ความขัดแย้งทางการเมืองไทย หรือการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ดังนั้นก่อนประเมิน ดัชนีสันติภาพควรมีการประชุมหรือการวางแผนการบูรณาการความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความร่วมมือในการยกระดับคะแนนดัชนี
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ข้อเสนอแนะที่ 3 การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานที่มี
ลักษณะข้อมูลใกล้เคียงกัน ให้เหลือเพียงแค่ข้อมูลชุดเดียวหรือมีหน่วยงานหลักที่จัดเก็บข้อมูล รวมไป
ถึงการมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัดสันติภาพของสังคมไทย เพื่อให้
ข้อมูลที่จัดเก็บและคานวณตัวชี้วัดสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้ม ากที่สุดและมี ความน่าเชื่อ ถือ
มากยิ่งขึ้น
ข้ อเสนอแนะที่ 4 การเผยแพร่ข้ อมูล ความรู้ ความเข้ า ใจที่เกี่ย วกับความหมายและ
คานิยามด้านสันติภาพและส่งเสริมให้มีการรับรู้และใช้ ประโยชน์จากดัช นีสันติภาพในวงกว้า ง
เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจมุมมองของสันติภาพ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงด้านสันติภาพที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม อันจะนาไปสู่การเสริมสร้าง และป้ องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีขึ้น โดยรัฐบาล เอกชน
นัก วิชาการ ตลอดจนผู้นาทางปัญญาทั้ งในระดับประเทศและท้องถิ่น ควรสร้างการมีส่วนร่วมใน
การนิยาม ความหมายของสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในการได้มาซึ่งความจริงของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศ อี ก ทั้ ง เผยแพร่ดัชนีในภาพรวม และระดับ จัง หวัด ให้ป ระชาชนได้รับ รู้ ส่ง เสริม ให้เกิด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกั บการใช้ประโยชน์จากดัชนีสันติภาพ และมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พั ฒ นาให้ กั บ ดั ช นี ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ และน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การดาเนินการกาหนดนโยบาย
ข้ อ เสนอแนะที่ 5 ควรมี ก ารทบทวน เพิ่ ม ติ ม การศึ ก ษาแนวคิ ด และตัว ชี้ วัดใหม่ๆ
ด้วยการเพิ่มแนวคิดและตัวชี้วัดอื่นๆ เข้าไปในการวัดระดับสันติภาพครั้งต่อไป เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ covid-19 ภัยพิบัติ ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยอาจศึกษาตัวชี้วัดเพิ่มเติม ใน
ด้านโรคระบาด ภัยพิบัติ ตัวชี้วัดด้านความยุติธรรม ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนบางตัว ตัวชี้วัดที่เป็น
เรื่องในจิตใจ เช่น การมีความสุขในชีวิต นอกจากการทบทวนตัวชี้วัดแล้ว ยังรวมถึงการทบทวนข้อมูล
สถิติที่ใช้ และข้อคาถามที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม โดยปรับปรุงข้อคาถามให้สอดคล้องกับตั วชี้วัด
เช่น ด้านความเหลื่อมล้า เพื่อความเข้าใจความเหลื่อมล้ามากยิ่งขึ้น ควรศึกษาจากหลายมิติและบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการวัดระดับความเหลื่อมล้าควรวัดระดับโดยพิจารณาตัวชี้วัดที่
หลากหลาย เช่น วัดจากด้านรายได้ ทรัพย์สิน การถือครองปัจจัยการผลิต การเข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข การทางาน กระบวนการยุติธรรม อีก
ทั้ง โอกาสในการร่วมตัดสินใจในนโยบายของรัฐ การเลื่อนชั้นทางสังคม อายุขัยเฉลี่ย การเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งความแตกกต่าง นวัตกรรม เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลควรพิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งจากการสารวจความคิดเห็นและจากข้อมูลที่เป็นสถิติ ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ
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Executive Summary
The research report on Thai Peace Index – TPI is intended to 1. Develop
indexes and indicators in terms of peace suitable for the context of Thai society, 2.
Measure the level of peace in Thai society leading to suggestion in building peace and
3. exchange the research results with stakeholders in order to propel work related to
peace. The survey towards explicit knowledge concerning indexes and indicators in
terms of both domestic and overseas peace shows that the definition of peace, which
is internationally accepted, is based on the principle of non- negative peace and
positive peace. In other words, there is no obvious physical violence, but there are
systems, mechanisms making the society peaceful and sustainable peace. Apart from
the peace mentioned earlier, the inner peace study is ‘ understanding that ourselves
are important’ and ‘ making our minds kind, merciful and sympathetic with others’.
These international definitions of peace lead to utilizing the concept in accordance
with the context of Thai society including develop the criterion of indicators to be
suitable in order to measure the level of peace in Thai society.
This study was the second phase on B.E. 2563 or 2020 (gathered data on B.E.
2562 or 2019) which its phase one had already been conducted on B.E. 2561 or 2018
(gathered data on B.E. 2560 or 2017). This year’s research report was literature reviewed
from concepts, theories, and research in relation with the peace index from both Thai
and foreign documents as well as listening to suggestions from experts. The indexes
and their scoring criteria were clearly and carefully specified and could be measured,
leading to additional improvements of indexes for a total of 28 indicators. Furthermore,
those indexes were divided into 4 areas according to frames or original components
similar to the phase-1 research which were non-physical violence, safety and security
in the society, diversity acceptance/non-discrimination/Respect for Human Rights/ and
small inequality in the society and fair resource distribution.
This research report created both national and provincial indicators. The data
presentation depended on whether or not the provincial data was available in the
information which had already been stored. If the data could not identify the provincial
information, the national data would be presented. The creation of provincial and
national data is different. The method of creating national indexes held to the
principles of Organization for Economic Cooperation and Development- OECD (2008)
and Ebert and Welsh (2004) which proposed that index creators must pay attention to
the meaning of each index’ s characteristic. However, putting all of the data together
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and calculating overall index’ s value are not the right academic principle ( Adding up
apples and oranges) , especially in case the total index comes from the total of sub
index which are from different sources. In this study, the method of OECD (2008) and
Ebert and Welsh ( 2 0 0 4 ) would be used which can be divided into 3 methods
comprising the first method – adjusting the data’s value in order that its levels can be
divided, the second method – Data grouping and dimension reduction by using
appropriate statistical tools and the third method – calculating indexes by adjusting
the data to be a median. Secondary data would be adjusted (Unit-Free Principal) by
using Z-Score value as well as changing the data to be a median ( Normalization).
Afterwards, classifying the data by applying the Component Analysis Method
(Component Analysis: PCA). For the method used for creating provincial indexes, due
to the fact that provincial data was not continuous, like an incompletely formed
picture, specifying the interval of scores would lead to inexact results. Therefore,
before creating indexes, the distribution value would have to be re- evaluated
(Probability Density Function: PDF) by using provincial data as a standard for evaluation
so as to obtain a complete distribution picture. After that, bring the value gained from
the evaluation of distribution to set a criterion for selecting the level of indexes’ scores.
The evaluation method applied in the study is called Singh-Maddala Distribution which
maintains the quality of random variables. And then, collect the results and create
Composite Index for those 4 areas.
Data sources consist of statistical information from related agencies who
continuously collect the data including the information from nationwide polls
collected by National Statistical Office. It is obvious that the data regarding physical
violence and diversity acceptance/ non-discrimination/ Respect for Human Rights are
mostly the information gained from surveys. The data with reference to safety and
security in the society, inequality in the society and fair resource distribution are mostly
from agencies. The used data is composed of the information collected nationally and
provincially. Some indicator information can be presented provincially, but the other
indicator information was not collected, so it can only be presented nationally. The
details as shown in Figure 1:
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Figure 1: Sources of Data and the Delicacy Level of Data
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Study Conclusion
This research report is based on some indicators from the Institute of
Economic and Peace-IEP and some parts from other work which combined in order to
accord with the context of Thai society. It shows that the Peace scores of Thailand
measured by the Institute of Economic and Peace-IEP and King Prajadhipok's Institute
are different in terms of scores and ranks according to the reasons as follows:
1. Peace scores of Thailand conducted by the King Prajadhipok's Institute were
measured as per the combination of Negative Peace and Positive Peace, while the
report conducted by the Institute of Economic and Peace-IEP divided the global peace
measure into 2 parts consisting of one version of Negative Peace report and another
version of Positive Peace report. In other words, 2 meanings of Peace measure were
separated.
2 . Components and numbers of main indexes are different. The national
Peace measure of Thailand conducted by the King Prajadhipok's Institute consists the
following 4 indicators: 1. Non-Physical Violence, 2. Safety and Security in The Society
3. Diversity Acceptance/Non-Discrimination/Respect for Human Rights and 4. Small
Inequality in The Society and Fair Resource Distribution, while the Positive Peace
measure conducted by IEP consists of the following 8 indicators: 1. Well-functioning
Government 2. Low levels of Corruption 3. Sound Business Environment 4. Equitable
Distribution of Resources5. Acceptance of the rights of others 6 . The Free Flow of
Information 7 . The High Levels of Human Capital 8 . The good relationships with
Neighbors. Moreover, sub-indexes are also different.
3. Data sources/Data collection methodology – The national and provincial
Peace measures of Thailand conducted by the King Prajadhipok's Institute applied the
report data from agencies who usually collect the information and from the data
collection coming from polls participated by the people from the National Statistical
Office, while the Positive Peace measure conducted by the Institute of Economic and
Peace-IEP to measure Peace level in each country applied the data already collected
by agencies including the data from experts, but did not utilize data from polls.
The study result compared between B.E. 2560 (2017) and B.E. 2562 (2019) in
this research subject shows that the level of Peace index in Thailand on B. E. 2560
( 2017) amounted to 3 . 4 2 points in which its level of Peace index was higher than in
B.E. 2562 (2019) amounting to 3.36 points. Regarding the level of indicators of those 4
areas (4Ps), the levels of Peace index on B.E. 2562 (2019) which had more points than
the level of Peace index on B. E. 2560 ( 2017) were P1 - Non-Physical Violence, B. E.
2562 ( 3. 64 points) and B. E. 2560 ( 3. 60 points) , and P3 Diversity Acceptance/ Non-
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Discrimination/Respect for Human Rights, B.E. 2562 (3.38 points) and B.E. 2560 (3.37
points). Besides, the levels of Peace index on B.E. 2562 (2019) which had less points
than the level of Peace index on B.E. 2560 (2017) were P2 - Safety and Security in The
Society, B.E. 2562 (3.06 points) and B.E. 2560 (3.24 points), and P4 - Small Inequality in
The Society and Fair Resource Distribution, B.E. 2562 (3.36 points) and B.E. 2560 (3.48
points) as shown in Table 1.
The Peace indexes of Thai society on B.E. 2562 (2019) which had more peace
level points less than B.E. 2560 (2017) were P2 - Safety and Security in The Society,
B.E. 2562 (3.06 points) less than B.E. 2560 (3.24 points) and P4 - Small Inequality in
The Society and Fair Resource Distribution, B.E. 2562 (3.36 points) less than B.E. 2560
(3.48 points) as shown in Table 1.
Table 1 The Summary of Thailand’s Peace Level between B.E. 2562 (2019) and B.E.
2560 (2017)
Indicators
P1 - Non-Physical Violence

B.E. 2560
3.60

B.E. 2562
3.64

P2 - Safety and Security in The Society

3.24

3.06

P3 - Diversity Acceptance/NonDiscrimination/Respect for Human Rights
P4 - Small Inequality in The Society and
Fair Resource Distribution
Overall

3.37

3.38

3.48

3.36

3.42

3.36

Effects on Peace Level
Level of Peace
increased
Level of Peace
decreased
Level of Peace
increased
Level of Peace
decreased
Level of Peace
decreased

According to those 4 indicators, it can be summarized that the indicators
gained the most and the least points were:
P1 - Non-Physical Violence: The indicators that gained many points and had
good comparative levels of Peace were P1.3 - View towards Domestic Violence (4.75)
and P1.4 - The Death Toll from Conflict in the country (Fights in the country) (3.84).
The indicator that gained few points and had a poor comparative level of Peace was
P1.1 - View towards Violence in The Country (2.67).
P2 - Safety and Security in The Society The indicators that gained many
points and had good comparative levels of Peace were P2 . 1 – The Number of
Homicides (3.86) and P2.4 - The Number of Sex Crimes and Assaults (3.61). The
indicators that gained few points and had poor comparative levels of Peace were P2.2
- The Number of People in Prison (1.0) and P2.5 - View towards Feeling of Security/Fear
(2.96).
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P3 - Diversity Acceptance/Non-Discrimination/Respect for Human Rights
The indicators that gained many points and had good comparative levels of Peace
were P3. 7 - The Number of Massacres, Abductions, Enforced Disappearances,
Detentions as well as Journalist and Human Rights Defender Tortures (5.0) and P3.6 The Number of Human Trafficking ( Per A Hundred Thousand people) ( 4 . 3 ) . The
indicators that gained few points and had poor comparative levels of Peace were P3.1
- View towards Accepting those who are Different from normal people to have Social
and Political Roles ( 1 . 9 6 ) and P3 . 3 - View towards Freedom in Political Expression
(2.73).
P4 - Small Inequality in The Society and Fair Resource Distribution The
indicators that gained few points and had poor comparative levels of Peace were P4.1
- View towards Social Inequality (2.1) and P4.2 - Income Inequality (2.67). The indicators
that gained many points and had good comparative levels of Peace were P4.7 - Access
to Universal Health Care Coverage (4.88) and P4.4 - Gap between Poverty (4.51).
The Summary towards Levels of Peace Calculation in Provincial Overview
The calculation of Peace levels in the Provincial Overview applied the data
from all sub-indexes which covered indexes and 4 areas of Peace indicators in Thai
society, consisting of P1 - Non-Physical Violence, P2 - Safety and Security in The Society,
P3 - Diversity Acceptance/Non-Discrimination/Respect for Human Rights and P4 - Small
Inequality in The Society and Fair Resource Distribution. Provinces can be classified
based on 5 groups of Peace Levels as follows: 1. Dark Red Level – the lowest level
of Peace index, 2. Orange Level - the low level of Peace index, 3. Yellow Level - the
moderate level of Peace index, 4. Light Green Level - the high level of Peace index
and 5. Dark Green Level - the highest level of Peace index. The details are shown in
Figure 2.
When comparing the Peace trends of all 77 Provinces in Thai society between
B.E. 2562 (2019) and B.E. 2560 (2017), the results show that provinces classified in the
highest level of Peace group were 1. Maha Sarakham, 2. Trang, 3. Lampang and 4.
Nakhon Si Thammarat. When exploring each region, it is clear that the Peace levels
of Bangkok Metropolitan Region and Eastern Economic Corridor: EEC were moderate
to low, in which the details are listed in Table 2.
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Table 2 The Overview regarding Peace Level of each Province on B.E. 2562 (2019)
Color
Dark
Green
Light
Green

Peace Level
Highest level of
Peace
High level of
Peace

Yellow

Moderate level
of Peace

Orange

Low level of
Peace

Dark
Red

Lowest level of
Peace

Province
Maha Sarakham, Trang, Lampang and Nakhon Si Thammarat.
Chaiyaphum, Phangnga, Prachin Buri, Trat, Yala, Udon Thani,
Phichit, Surin, Amnat Charoen, Bueng Kan, Ratchaburi, Sing Buri,
Sakon Nakhon, Tak, Khon Kaen, Uttaradit and Buriram
Phitsanulok, Suphan Buri, Chumphon, Chai Nat, Sukhothai,
Nonthaburi, Krabi, Ranong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phayao,
Yasothon, Nan, Songkhla, Chiang Mai, Surat Thani, Nakhon
Phanom, Loei, Roi Et, Phuket, Chanthaburi, Nakhon Nayok,
Kamphaeng Phet, Si Sa Ket, Kanchanaburi, Lop Buri, Bangkok,
Uthai Thani, Samut Prakan, Phatthalung, Lamphun, Nong Bua
Lam Phu, Sa Kaeo, Nakhon Ratchasima, Mukdahan and Nakhon
Sawan
Kalasin, Nong Khai, Samut Songkhram, Prachuap Khiri Khan,
Samut Sakhon, Phrae, Pattani, Phetchabun, Phetchaburi,
Chonburi, Saraburi, Ang Thong, Satun, Pathum Thani, Ubon
Ratchathani, Rayong and Nakhon Pathom
Narathiwat, Chiang Rai, Chachoengsao and Mae Hong Son
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Figure 4 The Overview regarding Peace Level of each Province on B.E. 2562 (2019)

ดัชนีสันติภาพ – Peace Index
Suggestions from the study
Suggestion 1 Peace Promotion in Areas This study indicated that Peace level
of Thailand on B. E. 2562 ( 2019) were in moderate level including some provinces
which could manage better, some provinces were at the same level and the other
provinces were worse. This led to the difference in solution on Peace level. Hence,
Peace promotion could not only give priority to the overall image since Peace
promotion in areas must include suitable methods in which each area is able to
evaluate from low sub-indicators. And then, seek for methods for enhancing indexes’
scores together.
Suggestion 2 Cooperation and Integration in every sector to propel the
Peace indexes of Thailand. Because Peace indexes consist of 28 indicators related to
many agencies, cooperation would bring good results such as collaborating with
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Ministry of Justice in order to seek for a solution to help improve low-level sub-indexes,
working together with several agencies to solve the problem regarding political conflict
indicators or cooperating with agencies responsible for developing and eliminating
inequality in a society. So, before evaluating the Peace index, there should be a
conference or a plan in integration and cooperation from related agencies in order that
every agency work together to enhance indexes’ scores
Suggestion 3 Mutual Data Integration When storing sets of data with similar
characteristics from agencies, a person should remain only one set of data or has a
main agency store the data as well as having a ventral agency store data in accordance
with Peace indicators of Thai society in order that the stored data and processed
indicators can show facts perfectly and more reliably.
Suggestion 4 Data, knowledge and insight Distribution related to meanings
and definitions concerning Peace as well as promoting awareness and application
from Peace indexes in broader aspects in order that people will realize and
understand a perspective of peace and to gain facts about peace occurring in the
society. This will lead to reinforcement and better protection against problems
happening in the society. Besides, the government, private sectors, researchers as well
as local and national intellectual leaders should build engagement in creatively
defining the meaning of peace to provide knowledge about facts of problems to
people and to explain solutions for families, communities and the country. Apart from
that, they should also distribute the overall and provincial indexes for people in order
to promote knowledge sharing about the benefits of Peace index and conduct research
constantly in order to develop appropriate indexes according to situations and to be
applied in policy making.
Suggestion 5 There should be a review and an addition in a study regarding
concepts and new indicators. Also, they should include other concepts and
indicators in the next Peace Level Measure, for example, concepts related to COVID19 disaster, having an impact on humans’ lives. Moreover, they might study additional
indicators in terms of epidemics, disasters, justice, some Human Rights indicators or
mental indicators such as happiness in people’s lives. Apart from reviewing indicators,
there should be a review in used statistic data and questions used in surveys by
adapting questions to be in accord with indicators, such as inequality, so as to put it
into context. Researchers should study in various dimensions and contexts concerning
economy, social, politic. And this inequality level measure should be evaluated based
on various indicators such as income, assets, possession of production factors, access
to services provided by the government including infrastructures, education, public
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health, working, process of judgement as well as opportunities to be a part in making
a decision in the government’ s policy, social promotion, average age, discriminations
and innovations. Data collections should be based on suitability from surveys and
statistical information and facts.
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สรุประดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560
กับ 2562
2
ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
3
ตัวชีวัดสันติภาพเชิงลบ
4
ตัวชีวัดสันติภาพเชิงบวก
5
สมมติฐานและตัวชีวัดด้านการสร้างความปรองดอง 2004-2013
6
สมมติฐานและตัวชีวัดด้านการสร้างความปรองดอง 2015-ปัจจุบัน
7
ดัชนีและตัวชีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
8
แสดงการแบ่งระดับข้อมูลตาม Percentile
9
ค่าดัชนีและระดับคะแนนสันติภาพ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
10
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
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ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศระหว่างปี 2560
กับปี 2562
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เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
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ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน คาถามข้อ 1
15
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน คาถามข้อ 2
16
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน ระหว่างปี
2560 กับ ปี 2562
17
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน
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ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน
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เกณฑ์การให้คะแนนมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
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ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
21
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
22
ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
23
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
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เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
25
ผลการคานวณดัชนีจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
26
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณผลกระทบจากการก่อการร้ายย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่
ปี 2560 -2562
27
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีผลกระทบจากการก่อการร้าย
28
ผลการคานวณดัชนีผลกระทบจากการก่อการร้าย
29
ค่าดัชนีและระดับคะแนนสันติภาพ P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนของการฆาตกรรม (ประชากรต่อแสนคน)
30
ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
เกณฑ์ การให้คะแนนดัชนี จ านวนของการฆาตกรรม (Number of homicides)
31
ประชากรต่อแสนคน
32
ผลการคานวณดัชนีจานวนของการฆาตกรรม (Number of homicides)
ประชากรต่อแสนคน
33
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนประชากรในเรือนจาย้อนหลัง 3 ปี
ตังแต่ปี 2560- 2562
34
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนของประชากรในเรือนจา (Number of
jailed population) ประชากรต่อแสนคน
35
ผลการคานวณดัชนีจานวนของประชากรในเรือนจา (Number of jailed
population) ประชากรต่อแสนคน
36
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจย้อนหลัง 3 ปี
ตังแต่ปี 2560 – 2562
37
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (Number of police)
ประชากรต่อแสนคน
38
ผลการคานวณตัวชีวัดจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (Number of police) ประชากร
ต่อแสนคน
39
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
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เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
ผลการคานวณดัชนีจานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณมุ ม มองต่อความรู้สึก ปลอดภัย/ความหวาดกลั ว
ตังแต่ปี 2560 กับ ปี 2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ข้ อ มู ล ดิ บ จ านวนเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ย้ อ นหลั ง 3 ปี
ตังแต่ปี 2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ผลการคานวณดัชนีจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณอัตราการฆ่าตัวตายย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ผลการคานวณดัชนีอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ระดับคะแนนดัชนี P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การ
เคารพสิทธิมนุษยชน
เกณฑ์ ก ารให้ค ะแนนตัว ชี วั ด มุ ม มองต่อ การยอมรับ ให้บุค คลที่ มี ลัก ษณะ
แตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง
ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณการยอมรับ ให้บุคคลที่ มีลัก ษณะแตกต่างจากคน
ทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมืองระหว่างปี 2560 กับปี 2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่าง
จากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง
ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจาก
คนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง
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58
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
59
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
ระหว่างปี 2560 กับปี 2562
60
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
61
ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
62
เกณฑ์ การให้คะแนนตัวชีวัดมุ มมองต่อมุ มมองต่อเสรีภาพในการแสดงออก
ทางการเมือง
63
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมื อง
ระหว่าง ปี 2560 กับปี 2562
64
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
65
ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
66
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
67
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
ระหว่างปี 2560 กับปี 2562
68
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
69
ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
70
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลาย
ทางศาสนา)
71
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลาย
ทางศาสนา)ระหว่างปี 2560 กับปี 2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
72
ผลการคานวณดัชนีมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
73
74
ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ย้อนหลัง 4 ปี ตังแต่ปี
2559-2562
75
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ประชากรต่อแสนคน
76
ผลการคานวณดัชนีจานวนของจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ประชากรต่อ
แสนคน
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ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย
77
การกั ก ตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชนย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี
2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย
78
การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
ผลการคานวณดัชนีจ านวนกรณีที่ มี ก ารสัง หาร การลัก พา ท าให้สูญ หาย
79
การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณสัดส่วนของผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วน
80
ของประชากรในเรือนจาย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
81
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของ
ประชากรในเรือนจา
82
ผลการคานวณจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรใน
เรือนจา
83
ระดับ คะแนนดัชนี P4. มี ความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีก ารกระจาย
ทรัพยากรที่เป็นธรรม
84
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
85
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคมระหว่างปี 2560 กับ
ปี 2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
86
ผลการคานวณตัวชีวัดมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
87
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)
88
ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีความเหลื่อมลาด้านรายได้
89
ผลการคานวณดัชนีความเหลื่อมลาด้านรายได้
90
ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐานย้อนหลัง 3 ปี
91
ตังแต่ปี 2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน
92
ผลการคานวณตัวชีวัดการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน
93

หน้ำ
141

141
142
142
142
143
143
145
145
146
146
147
147
147
148
148
148

ฟ

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
หัวข้อ
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณช่ อ งว่ า งความยากจนย้ อ นหลั ง 3 ปี ตั งแต่ ปี
94
2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีช่องว่างความยากจน
95
ผลการคานวณดัชนีช่องว่างความยากจน
96
ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณความเหลื่อมล าด้านทรัพย์สินการเงิน (กลุ่ม ที่ มี
97
เงินฝากไม่เกินกว่า 50,000 ) ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน
98
ผลการคานวณตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน
99
100 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณร้อยละของครัวเรือนทีม่ ีบา้ นและที่ดินเป็นของตนเอง
ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
101 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน
102 ผลการคานวณตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน
103 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าย้อนหลัง
3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
104 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
105 ผลการคานวณดัชนีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
106 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
107 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
108 ผลการคานวณตัวชีวัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
109 สรุประดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560
กับ 2562
110 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
111 ระดับสันติภาพด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
112 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
113 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชนรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562

หน้ำ
149
149
149
150
150
150
151
151
151
151
152
152
153
153
153
154
156
157
158
160

ภ

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
หัวข้อ
114 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัวรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
115 ระดั บ สั น ติ ภ าพดั ช นี ย่ อ ยจ านวนของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ ง
ภายในประเทศ (ต่อสู้ภายในประเทศ) รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
116 ระดั บ สั น ติ ภ าพด้ านความปลอดภั ย และความมั่ ง คงในสัง คมรายจั ง หวัด
ปี พ.ศ. 2562
117 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน)
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
118 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ(ต่อแสนคน) รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
119 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
รายจังหวัดปี พ.ศ. 2562
120 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยอัตราการฆ่าตัวตายรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
121 ระดับสันติภาพด้านการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/
การเคารพสิทธิมนุษยชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
122 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มลี ักษณะแตกต่างจาก
คนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมืองรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
123 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
124 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
125 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
126 ระดับสันติภาพด้านมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
127 ระดับ สันติภาพด้านจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่ง แสนคน) ราย
จังหวัด ปี พ.ศ. 2562

หน้ำ
161
162
164
165
167
168
169
171
173
174
175
177
179
181

ม

สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
หัวข้อ
128 ระดับสันติภาพด้านมีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจาย
ทรัพยากรทีเ่ ป็นธรรมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
129 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคมรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
130 ระดับสันติภาพด้านความเหลื่อมลาด้านรายได้รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
131 ระดับสันติภาพด้านการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐานรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
132 ระดับสันติภาพด้านช่องว่างความยากจนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
133 ระดับสันติภาพด้านความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดินรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
134 ระดับสันติภาพด้านการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
135 ระดับสันติภาพการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
136 อันดับสันติภาพของไทยในโลก ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา
137 เปรียบเทียบคะแนนสันติภาพระดับประเทศวัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
กับสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ
138 สรุประดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2560 กับ 2562
139 สรุปผล P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560
กับ พ.ศ. 2562
140 สรุปผล P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม เปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562
141 สรุปผล P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบตั ิ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562
142 สรุปผล P4. มีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่
เป็นธรรม เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562
143 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

หน้ำ
182
183
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186
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198
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202
205
208
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ย

สำรบัญภำพ
รูปที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18

หัวข้อ
แหล่งที่มาของข้อมูล และระดับความละเอียดของข้อมูล
ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัดปี พ.ศ. 2562
ดัชนีสันติภาพโลก ค.ศ. 2019
องค์ประกอบหลักของสันติภาพ
กรอบแนวคิดความรุนแรง 3 ระดับกับตัวชี้วัดด้านสันติภาพ
องค์ประกอบย่อยของสันติภาพในประเทศไทย
การจาลองค่าการกระจายตัวของของดัชนี
เกณฑ์การให้คะแนนระดับสันติภาพ
แหล่งที่มาของข้อมูล และระดับความละเอียดของข้อมูล
ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพรายจังหวัดด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชนรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัวรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งในประเทศ
(ต่อสู้ภายในประเทศ) รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านความปลอดภัยและความมั่งคงในสังคมรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน)
รายจังหวัดปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน) รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562

หน้ำ
ง
ซ
13
42
44
45
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160
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ร

สำรบัญภำพ (ต่อ)
รูปที่
19
20
21
22
23
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26
27
28
29
30
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32
33

หัวข้อ
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อความรูส้ ึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยอัตราการฆ่าตัวตายรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/
การเคารพสิทธิมนุษยชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มลี ักษณะแตกต่างจากคน
ทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมืองรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐราย
จังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน)
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากร
ที่เป็นธรรมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคมรายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
คาว่า “สันติภาพ” หรือ “สันติสุข” (Peace)1 ในโลกมีการนิยามแตกต่างกันไป คานิยามที่
ใช้กั นมากคือ ปราศจากสงคราม ไม่ มี ความรุนแรงทางกายภาพ แต่คานิยามนี้ยัง ไม่ ครอบคลุมถึง
ความหมายที่แท้จริงของคาว่าสันติภาพ เนื่องจากสันติภาพเป็นสภาวะที่มากไปกว่าการไม่มีการสู้รบ
เท่ า นั้ น หากกล่ า วอย่ า งเฉพาะเจาะจงถึ ง สงครามในโลกนี้ ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น สงคราม
ภายในประเทศ (Non-Interstate War)และสงครามระหว่างประเทศ (Interstate War) อย่างไรก็
ตาม สงครามระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น ในปี พ.ศ. 2536
และ พ.ศ. 2537 ไม่มีสงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนมาก
เป็นสงครามภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 1) ความขัดแย้งด้านการปฏิวัติและอุดมการณ์
(Revolution/Ideology Conflict) รวมถึง การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการปกครองในรัฐ เช่น
เปลี่ยนแปลงจากระบบทุ นนิยมมาเป็นสังคมนิยม การเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการมาเป็น
ประชาธิป ไตย และการเปลี่ยนแปลงจากรั ฐทางโลกมาเป็นรัฐอิส ลาม เป็นต้น 2) ความขัดแย้ ง
ด้านอั ตลัก ษณ์/การแบ่ง แยก (Identity/Secession Conflict) เกี่ ยวข้องกั บ ชุม ชน การขึ้นอยู่กั บ
ธรรมชาติของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้อานาจในการปกครองตนเอง และการแบ่งแยกดินแดน
3) ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Factional Conflict) รวมถึงการรัฐประหาร และการต่อสู้กันเพื่อแย่ง
อานาจภายในรัฐของผู้นาเพื่อให้มี อานาจในการปกครอง (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall,
2011)
ในมุมมองของคนทางานด้านสันติภาพหลายท่านจากหลายสานัก2เห็นตรงกันว่าสันติสุขเป็นสิ่งที่ทุก
สังคมพึงประสงค์ ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และต้องหาทางในการจัดการกับปัญหา (Early
Warning) ซึ่งสามารถกระทาได้โดย 1)ระบุประเภทและตาแหน่งของความขัดแย้งที่จะกลายเป็นความ
รุนแรง 2) ตรวจสอบและประเมินว่าใกล้แค่ไหนที่จะนาไปสู่ความรุนแรง การเตือนภัย ล่วงหน้าจะเป็น
การทางานที่เน้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการใช้สถิติเข้ามาในการจัดระบบข้อมูล รวมถึงหาสาเหตุของ
ความขัดแย้งดังกล่าว และหาผู้ที่มีศักยภาพในการป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
รวมถึงหาทางป้องกัน

1 ในงานวิจัยนี้ใช้คาว่า สันติภาพและสันติสุขในความหมายเดียวกัน เนื่องจากการศึกษา peace ที่ผ่านมา มีผู้แปลและใช้

คานี้ทั้ง 2 คา คือ สันติภาพและสันติสุขในบริบทที่หลากหลาย ในงานวิจัยนี้จึงใช้คานี้สลับกันไปมา แต่ยังคงใช้ความหมายเดียวกัน
2 ศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมได้จากทัศนะ งานเขียน งานวิจัยของสานักคิดต่างๆ ได้เช่น ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC) ฯลฯ
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ข้อเสนอแนวทางในการป้องกันสงครามระหว่างประเทศและภายในประเทศมีหลายแนวทาง
แนวทางหนึ่งคือ การเตือนภัยล่วงหน้า นั้นได้ การทราบถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเพี ยงพอจะทาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงตรงและทันเวลา ภายใต้หลักความมีเหตุผลมิใช่
การใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ดังนั้นในบางประเทศจึง มีการสร้างฐานข้อมูล
ด้านการเฝ้าระวังความขัดแย้งรุนแรงที่อาจจะส่งผลบั่นทอนสันติภาพไว้อย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่าง
เช่น (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011, p 64)
1) ตัวแบบจาลองด้านความขัดแย้ง (Conflict Simulation Model)-KOSIMO ฐานข้อมูลนี้
เป็นการวัดความขัดแย้ง ที่กลายเป็นความรุนแรงและสามารถจัดการความขัดแย้งนั้นได้ พัฒนาโดย
University of Hidelberg ในประเทศเยอรมนี
2) ฐานข้อมูลความขัดแย้งและการสร้างสันติสุข พัฒนาโดย Escola de Cultura de Pau
(ECP) Autonomous University ในบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เป็นการวัดกิจกรรมด้านการสร้าง
สันติภาพ เช่น สถานะของการเจรจาสันติภาพ การท างานของคณะกรรมการสร้างสันติภาพของ
สหประชาชาติ การปลดอาวุธและการคืนสู่สังคม เป็นต้น
3) ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)-GPI จัดท าโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพ (Institute for Economics and Peace)-IEP ในประเทศออสเตรเลีย
ในบรรดาฐานข้อมูลทั้ง 3 แหล่ง ฐานข้อมูลดัชนีสันติภาพโลกมีความเป็นระบบและต่อเนื่อง
มากที่สุด ส่วนอีก 2 ฐานข้อมูลที่เหลือข้อมูลไม่ได้นามาเผยแพร่อย่างเป็นระบบเท่ากับฐานข้อมูลดัชนี
สันติภาพโลก
สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพได้พัฒนาดัชนีขึ้นมาทั้ งดัชนีสันติภาพเชิงลบ (Peace
Index) และดัชนีสันติภาพเชิง บวก (Positive Peace Index : PPI) การวัดระดับ สันติภาพในโลก
เริ่มต้นจากการวัดสันติภาพเชิงลบ ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดด้วยการวัดสันติภาพเชิงบวก การวัดระดับ
สันติภาพเชิงลบมีการวัดมาเป็นเวลานับ 10 ปี โดยในปี ค.ศ. 2019 IEP ได้วัดระดับสันติภาพในโลก
เปรียบเทียบกับ 163 ประเทศ ดัชนีสันติภาพเชิงลบวัดในด้านความรุนแรงทางกายภาพ ความมั่นคง
ปลอดภัยในสังคมและการทหาร
การวัดดัชนีสันติภาพเชิงลบประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 117 จาก 163 ประเทศ
(Institute for Economics and Peace, 2019) ส าหรับดัชนีสันติภาพเชิงบวกวัดในด้านสังคมที่มี
ความเป็นธรรมและคานึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยนิยามที่ใช้คือ ทัศนคติ สถาบันและโครงสร้าง ที่ทาให้
เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนในสังคม สาหรับดัชนีสันติภาพเชิงบวกในปี ค.ศ. 2019 ประเทศไทยถูกจัดให้
อยู่ในอันดับที่ 77 จาก 163 ประเทศ (Institute for Economics and Peace, 2019)
ด้วยความแตกต่างของบริบทในสังคมที่ไม่ เหมือนกัน ตัวชี้วัดด้านสันติภาพของแต่ละแห่ง
ย่อมไม่เหมือนกันในการนามาอธิบายปรากฏการณ์แต่ละสังคม รวมถึงความแตกต่างของวิธีการจัดเก็บ
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ข้อมูล อีกทั้งการเก็บข้อมูลของต่างประเทศเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลในระดับประเทศ ยังไม่ได้เก็บ
ข้อมูลลงถึงระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้านสันติภาพในระดับโลกยังขาดมิติ
ที่เป็นบริบทของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมื อง อย่างไรก็ดีการเก็บ
ข้อมูลของสากลนั้นใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกันในการเปรียบเทียบ 163 ประเทศที่มีการสารวจอาจทาให้ได้
เห็นภาพของสันติภาพในเชิงเปรียบเทียบ แต่ขาดความลึกในเฉพาะเจาะจงภายใน ด้วยเหตุนี้สถาบัน
พระปกเกล้าได้มี ก ารสร้างดัชนี และตัวชี้วัดที่ ใช้ส าหรับ ประเทศไทยเป็นการเฉพาะในด้านของ
สันติภาพ/สันติสุข ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงของไทย ที่ยังคงดารงอยู่ แต่เปลี่ยนรูปร่าง
และมีความเป็นพลวัตเคลื่อนตัวไปอย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสโลกและท้องถิ่น โดยในปี พ.ศ. 2561
ได้ดาเนินการวัดระดับสัน ติสุขทั้งสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก โดยมีองค์ประกอบของกลุ่ม
ตัวชี้วัดด้านสันติสุขจานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ 2. ความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคม 3. การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย/การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน และ 4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม รวม
จานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด ระดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยสาหรับปี พ.ศ. 2561 มีค่า
เท่ากับ 3.23 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของคะแนนดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้าน ด้านที่มีค่า
คะแนนสันติสุขต่าสุดคือ ความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม (2.75
คะแนน) ส่วนด้านที่ ได้คะแนนมากที่สุด คือ การไม่ มี ความรุนแรงทางกายภาพ ได้คะแนน (3.60
คะแนน)
ระดับสันติภาพไม่ว่าจะเป็นการวัดจากความคิดเห็น ความรู้สึก หรือข้อมูลสถิติเป็นพลวัต
มี ก ารเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อ ง การจะทานายหรือชี้สถานะของสัง คมสันติสุขจึงต้องเข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ยังคงเลือกตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับการบอกสถานะของสันติสุขเอาไว้ ผลการวัดระดับสันติภาพในระดับประเทศ และระดับ
จังหวัดจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับภาครัฐในการนาผลดังกล่าวไปประกอบการกาหนด
นโยบายในด้านการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และสามารถใช้เตือนภัย (Warning) ได้ต่อไปด้วยถ้าหาก
ตัวชี้วัดตัวใดได้คะแนนน้อย ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องวัดระดับสันติ สุขในปี พ.ศ. 2563 เพื่อประโยชน์
ต่อการใช้ป้องกันความขัดแย้งมิให้ขยายตัวกลายเป็นความรุนแรง อันจะช่วยสร้างสรรค์และธารงไว้ซึ่ง
สังคมสันติสุขและความสุขของมนุษย์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาดัชนีและตัวชี้วัด ด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2. วัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
3.นาผลของงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพือ่ ทาให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
ด้านสันติภาพ
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
ระยะเวลาในการศึก ษาวิจัย จ านวน 1 ปี ตั้ง แต่วันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2562- วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2563 สาหรับพื้นที่ในการดาเนิ นการวิจัยเป็นการวัดระดับสันติภาพในระดับประเทศ
และระดับจังหวัด

องค์ประกอบของตัวชี้วัด
P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
P1.1 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
P1.2 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน
P1.3 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
P1.4 จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ต่อสู้ภายในประเทศ)
P1.5 ผลกระทบของการก่อการร้าย
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
P2.1จานวนของการฆาตกรรม (ต่อแสนคน)
P2.2 จานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน)
P2.3 จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน)
P2.4 จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
P2.5 มุมมองต่อความรูส้ ึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
P2.6 จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย
P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มลี ักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททาง
สังคมและการเมือง
P3.2 มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
P3.4 มุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อ 100,000 คน)
P3.7 จานวนของกรณีที่มีการสังหาร การลักพา การ ทาให้สญ
ู หาย การกักตัวและ
ทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังทีร่ อการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา
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P4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
P4.1 มุมมองต่อความเหลือ่ มล้าในสังคม
P4.2 ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
P4.3 การเข้าถึงสาธารณูปโภค (ร้อยละที่เข้าถึง)
P4.4 ช่องว่างของความยากจน
P4.5 ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน
P4.6 ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน
P4.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
P4.8 การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพทั้งในและต่างประเทศ
2. ได้ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
3.ผลการวัดระดับสันติภาพในสัง คมไทยเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพ
อย่างยั่งยืนสาหรับสังคมไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพ
2.1. ภาพรวมสันติภาพของสากล
คาว่า “สันติภาพ” หรือ “สันติสุข” (Peace) ในโลกมีการนิยามหลายความหมาย แต่หาก
นิยามความหมายตามที่ โยฮัน กัลตุง (Galtung,1996).ผู้บุกเบิกงานด้านสันติภาพในโลกและอาจกล่าว
ได้ว่าใช้แนวคิดจากโลกตะวันตกใช้คือ สันติภาพเชิง ลบ (negative peace)และสันติภาพเชิงบวก
(positive peace) สันติภาพเชิงลบคือ ปราศจากสงคราม ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ แต่สันติภาพ
เชิงบวกกินความรวมถึงมิติทางจิตใจของคนและสังคม และสิ่งที่จะทาให้เกิดความรุนแรงหรือไม่รนุ แรง
ตามมา (Barash, 2018, p.4)
สันติภาพในโลกตะวันออก กล่าวอย่างเจาะจงถึงในประเทศจีนและอินเดีย ในประเทศจีนมี
ปรัชญาแนวคิดต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในยุคชุนชิวจั่นกั๋ว หรือโจวตะวันออก (770-221 ปี ก่อนค.ศ.)
สานักคิดของชาวจีนแบ่งได้เป็น 6 สานักหลัก ได้แก่ 1.สานักอินหยาง 2.สานักหยู 3. สานักม่อ 4.
สานักหมิงหรือนาม 5. สานักกฎหมาย 6. สานักคุณธรรมหรือเต๋า แต่ละสานักจะมีคาสอนที่แตกต่าง
กั น ไป ส านั ก ที่ แ พร่ ห ลายและเป็ น กระแสหลั ก ของปรั ช ญาจี น โบราณที่ ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ล
ถึงปัจจุบัน ได้แก่ 1.สานักหยู 2. สานักม่อ 3. สานักเต๋า 4. สานักการทหารและ 5. สานักกฎหมาย
ส านัก หยู นัก คิดคนส าคัญ คือ ขงจื่อ ไม่ เ น้นใช้ก ฎหมายในการลงโทษ แต่เ น้นใช้เ มตตาธรรม เป็น
เครื่องมือแก้ไขความประพฤติของชาวบ้านและใช้จารีตประเพณีหรือพิธีกรรมเป็นวิธีในการก ากั บ
ควบคุมชาวบ้านและเป็นวิธีปฏิบัติในทางการปกครอง สานักม่อ นักคิดคนสาคัญคือม่อจื่อ เป็นปรัชญา
แนวคิดที่ เน้นเรื่องความรักแบบเสมอภาค ไม่รักแบบมีชนชั้น ใช้จ่ายประหยัด ไม่เน้นพิธีกรรม ไม่จัด
งานศพแบบฟุ่มเฟือย สานักเต๋า เน้นธรรมชาตินิยมและเสรีนิยม นักคิดคนสาคัญคือเหลาจื่อผ่านงาน
เต๋าเตอะจิง ที่เน้นความขัดแย้งตรงกันข้ าม ปล่อยตามธรรมชาติ ไม่แย่งชิงแสวงหาความเงียบสงบ
ส านั ก การทหาร นั ก คิ ด คนส าคั ญ คื อ ซุ น อู่ เน้ น ถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ท างการทหาร การปกครองและ
การบริห าร ส านัก กฎหมาย เน้นการมี ก ฎหมายใช้เ ป็นกติก าในการปกครอง แนวความคิดของ
สานักต่างๆเหล่านี้จึงเป็นรากฐานที่สาคัญของสันติสุขในสังคมจีน (นิยม รัฐอมฤต, 2556, น. 2 -37)
ในประเทศอินเดียมีประชากรนับพันล้านคน มีภาษาท้องถิ่นที่ใช้นับร้อยภาษา แต่ภาษาที่ใช้
กันมาก 14 ภาษา ในด้านศาสนาเป็นต้นกาเนิดของหลายศาสนา และมีศาสนาที่หลากหลายศาสนา
เช่น ฮิ นดู มุ ส ลิ ม คริส ต์ ซิก ข์ พุ ท ธศาสนา เช่ น อินเดียเป็นประเทศที่ รุ่ม รวยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเป็นรากฐานวัฒนธรรมในอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย วรรณกรรมที่
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ยิ่งใหญ่ของอินเดียมี 2 เรื่อง คือรามยณะและภารตะ วรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งของอินเดีย คือ
มหากาพย์มหาภารตะ บทที่เรียกว่าภควัทคีตา เป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์มหาภารตะ เป็นการสู้รบ
ระหว่าง 2 ตระกูลที่เป็นญาติกัน ระหว่างตระกูลเการพกับปาณฑพตัวเอกของเรื่องคืออรชุนลังเลที่จะ
สู้รบกับอีกฝ่ายซึ่งเป็นญาติของตนเอง แต่พระกฤษณะ 3 ได้หว่านล้อมให้อรชุนสู้รบเพื่อทาตามหน้าที่
แม้จะต้องสังหารอีกฝ่าย มหากาพย์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับมหาตมะคานธีในการต่อสู้กับจักรวรรคิ
นิยมอังกฤษเพื่อบรรลุเป้าหมาย4 (Barash, 2018, p. 5)
เมื่อเชื่อมโยงสันติภาพของประเทศตะวันออกที่กล่าวมา เชื่อมโยงกับสันติภาพในประเทศไทย มี
นักคิดคนสาคัญของประเทศไทย เช่น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร มีฤกษ์)
พระไพศาล วิสาโล พระติ ช ฮั น ห์ (Thich Nhat Hanh) วิ จิ ต ร ศรี อ้ า น และสุ ลัก ษณ์ ศิ ว รั ก ษ์ ให้
ความเห็นแบบพุทธศาสนาว่า “สันติภาพ” ที่สาคัญที่สุดต้องเป็น “สันติภาพภายใน” หรือ “สันติภาพ
สูง สุด ” หรือ “สันติภาพเชิง โลกุ ตระ” คือ นิพพาน อันเป็นสภาวะที่ ป ราศจากความรุนแรงและ
ความขัดแย้ง ภายในจิต ซึ่ง ถ้ามนุษย์ไม่ มี สันติภาพภายใน จะหามี สันติภาพภายนอกมิ ได้ ฉะนั้น
จาเป็นต้องเจริญสันติภายในเพื่อลดความรุนแรงจากภายใน ลดความโลภ โกรธ หลง ถ้าหากลดอันนี้
ได้มากเท่าใด จะเกิดประโยชน์สะท้อนออกมาสู่ภายนอกมากเท่านั้น (มนตรี วิวาห์สุข, 2555, น. 31)
ในส่วนของสันติภาพในประเทศตะวันตก ในปี ค.ศ.1999 สหประชาชาติ UN Genral
Assembly เริ่ม ต้นโปรแกรมสร้างสันติวัฒ นธรรมในเด็ก เน้นไปที่ สันติภาพเชิง บวก ความอดทน
การยอมรับ ความหลากหลาย โดยได้นิยามสันติวัฒ นธรรมว่าเกี่ ยวข้องกั บ คุ ณค่ า ทั ศนคติ และ
พฤติก รรม ซึ่ง ปฏิเ สธความรุนแรง ความพยายามในการป้องกันความขัดแย้ง เน้นที่ รากเหง้าของ
ความขัดแย้ง และมุ่งเน้นแก้ปัญหาด้วยการสานเสวนาและการเจรจาไกล่เกลี่ย วิธีสู่การปฏิบัติด้วย
การส่ง เสริม การศึกษาสันติภาพ และการพัฒ นาอย่างยั่ง ยืน บนพื้นฐานของสิท ธิม นุษยชน ความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ความอดกลั้น เป็นต้น (Barash, 2018, p. 20)
ในทรรศนะของนักวิชาการชาวตะวันตกมองคาว่า “สันติภาพ” มุ่งเน้นไปที่การปราศจาก
สงคราม หรือความรุนแรงทางตรงในรูปแบบอื่น ๆ (Around, 1966) แต่ทรรศนะเช่นนี้มิเพียงพอใน
การให้คาจ ากั ดความของคาว่าสั นติ ภาพ นัก วิชาการและนัก ขับ เคลื่อ นงานด้ านสัน ติ ภาพเสนอ
ความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความปรองดอง ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว การอยู่ ดี กิ น ดี
ความปลอดภัย การให้ความเคารพ ความรู้สึกการเป็นอิ สระ (Lederach, 1997) ด้วยการอ้างเหตุผล
ว่าควรได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกด้านลบ สอดคล้องกับแนวคิดของ Johan Galtung (1996)
บิดาแห่งสันติศึกษายุคใหม่ที่ให้ความสาคัญของการไม่มีความรุนแรงทางกายภาพควบคู่ไปกับการมี
สังคมที่เป็นธรรม
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พระวิษณุอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะเทพเจ้าแห่งความรัก
มหาตมะคานธีไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้กับประเทศอังกฤษ แต่ใช้อหิงสาในการเรียกร้องเอกราชจากประเทศอังกฤษ ในขณะที่
นักคิดบางคนเห็นว่าภควัทคีตานามาซึ่งการใช้ความรุนแรงในการทาลายฝ่ายตรงข้าม จึงกล่าวได้ว่ามีการตีความมหากาพย์มหาภารตะที่
เป็นไปได้ทั้งในทิศทางของการใช้ความรุนแรงและไม่ใช้ความรุนแรง
4
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กล่าวได้ว่า สันติภาพเกี่ยวข้องกับทั้งสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวกซึ่งสันติภาพอาจ
เริ่มต้นจากภายในตนเอง แต่ละปัจเจกจากนั้นจึงขยายออกไปดังคากล่าวที่ว่ า Peace begin with
me ซึ่งจะทาให้ความขัดแย้งรุนแรงลดลงไปได้ สันติภาพในปัจเจกมีความสาคัญ แต่การทางานกับ
คนอื่ นก็ มี ความสาคัญ เปรียบได้กับการนึกถึงแต่ก ารกิ นอาหารออร์แกนิคเท่านั้น ดีแต่ไม่ เพียงพอ
หากไม่ได้นึกถึง การป้องกันการทาลายป่าไม้ การให้การศึกษากับเด็ก หรือการป้องกันการฆ่าล้าง
เผ่าพั นธุ์ การกล่าวถึง สันติภาพมั กจะกล่าวถึง การคิดสากล ท าในชุม ชน (Think Globally , act
locally) และเป็นการกระทาที่ควรทาร่วมกัน ไม่กระทาเพียงลาพัง ซึ่งจะทาให้ได้พลังมากกว่าการทา
เพียงคนเดียว แต่ถึงที่สุดแล้วถ้าต้องกระทาเพียงคนเดียวก็ควรทา (Barash, 2018, p. 655)
2.2.องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสันติภาพของต่างประเทศ
แนวทางในการป้อ งกั นสงครามระหว่ างประเทศและภายในประเทศแนวทางหนึ่ ง คื อ
การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สามารถกระทาได้โดย 1) ระบุประเภทและตาแหน่งของ
ความขั ด แย้ ง ที่ จ ะกลายเป็น ความรุน แรง 2) ตรวจสอบและประเมิ น ว่ า ใกล้แ ค่ไ หนที่ จ ะนาไปสู่
ความรุนแรง การเตือนภัยล่วงหน้าจะเป็นการทางานที่เน้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการใช้สถิติเข้ามา
ในการจัดระบบข้อมูล รวมถึงหาสาเหตุของความขัดแย้งดังกล่าว และหาผู้ที่มีศักยภาพในการป้องกัน
และจัดการกับปัญหานั้นได้ การทราบถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงตรงและทันเวลา ในต่างประเทศมีการสร้างฐานข้อมูลด้านสันติภาพ
ไว้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีสันติภาพโลก (GPI) และดัชนีสันติภาพเชิงบวก (PPI) จัดทา
โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011)
1. ดัชนีสันติภาพโลก (GPI)
ดัชนีสันติภาพโลกเป็นการวัดระดับสันติภาพในโลกอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลคือ สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพหรือ (Institute of economic and
peace-IEP) ในรอบ 10 กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา ได้ วั ด ระดั บ ของสั น ติ ภ าพในประเทศต่ า ง ๆ โดย เน้ น
วัดสันติภาพในเชิง ลบ (ความรุนแรงที่ เห็นได้ชัดเจน) ที่ เ รียกว่า GPI ได้ดาเนินการวัดระดับอย่าง
ต่อเนื่องมีรายงานมาถึงปี ค.ศ. 2019 นอกจากนี้ สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ได้พัฒนามาวัด
สันติภาพในเชิง บวก (ความรุนแรงทางโครงสร้างและวัฒ นธรรม) โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพ ได้จัดท ารายงานตัวชี้วัดออกมาทั้ งสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิง บวก แต่ก ารจัดทา
รายงานจะแยกกั นเป็นคนละเล่ม รายงานสันติภาพเชิง ลบเป็นรายงานที่ ชื่อว่า GPI ส่วนรายงาน
สันติภาพเชิงบวกชื่อว่า PPI การวัดสันติภาพเชิงลบมีความสลับซับซ้อนน้ อยกว่า และวัดได้ง่ายและ
ชัดเจน GPIประกอบด้วย 3 ด้านหลัก (Domains) คือ 1. ความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่
ยังดารงอยู่ (Ongoing Domestic and International Conflict) 2. ความปลอดภัยและความมั่นคง
ในสังคม (Societal Safety and Security) 3. การทหาร (Militarisation)
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1) ความขั ดแย้งภายในและระหว่า งประเทศที่ยั งดารงอยู่ (Ongoing Domestic and
International Conflict) เป็ น การวั ด จากการรั บ รู้ ข องคนในด้ า นอาชญากรรม การรั บ รู้
ด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การรับรู้ด้านเสถียรภาพทางการเมืองและอัตราอาชญากรรม
รวมถึงจานวนครั้งที่มีการสู้รบ การสู้รบกันยังคงดารงอยู่หรือไม่ มีตัวชี้วัดจานวน 6 ตัว ประกอบด้วย
(1) จานวนและระยะเวลาของความขัดแย้งภายในประเทศ (2) จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง
ภายในประเทศ (3) จ านวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งระหว่างภายนอกประเทศ (4) จ านวน
ระยะเวลาและบทบาทในความขัดแย้ง ภายนอก (5) ความเข้ม ข้นของความขัดแย้ง ภายใน และ
(6) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
2) ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (Societal Safety and Security) หมายถึง
จ านวนความตึง เครีย ดของสงคราม และความรุน แรงทั ้ง ภายในและนอกประเทศ โดยวัด จาก
จานวนผู้ลี้ภัยจากสงคราม จานวนของการฆาตกรรม จานวนประชากรในเรือนจา จานวนเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคง วัดความสูญเสียจากการก่อการร้าย วัดการรับรู้ด้านความไว้วางใจต่อคนในสัง คม
ด้านนิติธรรมในสัง คม ความมี เ สถียรภาพทางการเมืองว่ามี ม ากน้อยเพียงใด และผลกระทบจาก
การประท้วงว่าจะมีมากน้อยเพียงใดในอนาคต โดยมีตัวชี้วัด จานวน 10 ตัว ประกอบด้วย (1) ระดับ
การรับรู้ต่ออาชญากรรมหรือการทาผิดกฎหมายในสังคม (2) จานวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น (3) ความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง (4) ระดับความหวาดกลัวทางการเมือง (5) ผลกระทบของการก่อการร้าย
(6) จานวนของการฆาตกรรม (7) ระดับของอาชญากรรมรุนแรง (8) ความรุนแรงจากการประท้วง
(9) จานวนของประชากรในเรือนจา และ (10) จานวนของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและตารวจ
3) การทหาร (Militarisation) หมายถึง งานด้านการทหารและการสนับสนุนปฏิบัติการ
สันติภาพทางทหารของสหประชาชาติ เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายทางการทหารว่ามีมากหรือน้อยใน
เชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมถึงประเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเงินให้
สหประชาชาติรักษาสันติภาพมากน้อยเพียงใด และวัดจานวนของอาวุธ และบุคลากรในกองทัพ อีก
ทั้งประเมินว่าการเข้าถึงอาวุธขนาดเล็กทาได้โดยง่ายหรือไม่ โดยมีตัวชี้วัดจานวน 7 ตัว ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายทางการทหารต่อเปอร์เซ็นต์ของ GDP (2) จานวนของบุคลากรในกองทัพ (3) จานวนของ
การส่ ง อาวุ ธ (น าเข้ า ) จากต่ า งประเทศ (4) จ านวนของการส่ ง อาวุ ธ (ส่ ง ออก) ต่ า งประเทศ
(5) การสนับสนุนทางการเงินให้กับสหประชาชาติด้านการรักษาสันติภาพ (6) อาวุธนิวเคลียร์และ
อาวุธหนัก และ (7) การเข้าถึงอาวุธขนาดเล็ก
ในทั้ ง 23 ตัวชี้วัดนี้ เป็นการวัดทั้งเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยวัดจาก 163 ประเทศ
ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสระผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ (Expert Panel) ในปี
2007 และทบทวนในปี 2019 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม (5 groupings) โดยวัดระดับ 1-5
และตัวชี้วัดเชิง ปริมาณจัดกลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม (5 groupings) โดยตัวชี้วัดจะถูก ท าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งวัดระดับ 1-5 (จากน้อยไปหามาก) โดย 1 หมายถึง มากที่สุด และ 5 หมายถึง น้อย
การวัดสันติภาพนั้นวัดจากทั้งภายในประเทศ 60 % และภายนอกประเทศ 40 % การเลือกเปอร์เซ็นต์
ดังกล่าวมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Panel)
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ทั้ ง นี้ The Economist Intelligence Unit (EIU) มี บ ทบาทสาคัญในการให้คะแนนตัวชี้วัด
ด้านคุณภาพ รวมถึงเชิงปริมาณเฉพาะกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน EIU จะช่วยกันวิเคราะห์และเติมเต็ม
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการทางานในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
(1) แต่ละประเทศวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัดคุณภาพ และใช้รูปแบบดิจิทัล
(2) ผู้อานวยการภูมิภาคใช้รูปแบบดิจิทัลในการตรวจสอบคะแนน
(3) คะแนนตัวชี้วัดถูกตรวจสอบโดย EIU
(4) ถ้าคะแนนตัวขี้วัดถูกตั้งคาถาม EIU ผู้อานวยการภูมิภาค และผู้อานวยการระดับประเทศ
จะหารือกันเพื่อหาข้อตกลงในคะแนน
(5) คะแนนถูกประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนถึงขั้นสุดท้าย
(6) ถ้าคณะกรรมการที่ปรึกษามีข้อสงสัยจะมีการหารือกันโดย EIU ผู้อานวยการภูมิภาค และ
ระดับประเทศ (Institute for Economics & Peace, 2019d)
2. ดัชนีสันติภาพเชิงบวก (PPI)
การวัดสันติภาพเชิงลบเน้นไปที่ก ารวัดความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจนทางกายภาพ แต่ไม่ได้
ลงลึกถึงความรุนแรงที่ซ่อนอยู่หรือเบื้องหลังสาเหตุที่ทาให้เกิดความรุนแรงทางกายภา พ สถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จึงได้วัดระดับสันติภาพเชิงบวก (PPI) โดยอธิบายถึงความรุนแรงทาง
โครงสร้างและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอานาจของสังคม ความเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้หรือไม่
ใช้ความรุนแรง สันติภาพเชิงบวกรวมสันติภาพในเชิงลบเข้าไปด้วย รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
อีกทั้ง ทัศนคติ สถาบัน โครงสร้างซึ่งสร้างและทาให้สังคมมีสันติภาพที่ยั่งยืน ได้ดาเนินการวัดระดับ
อย่างต่อเนื่องมีรายงานมาถึงปี ค.ศ. 2019 โดยมีรายละเอียดคือ ได้มีการจัดทาตัวชี้วัดเป็น 8 ด้าน
หลัก แต่ละด้านมี 3 ตัวชี้วัด รวมเป็น 24 ตัวชี้วัด สันติภาพเชิงบวกใช้วัดความยืดหยุ่นของประเทศ
การปรับตัว และการฟื้นกลับคืนจากสภาวะช็อก (Shocks)
วิธีการวัดการให้ระดับคะแนน 1 ถึง 5 คะแนน โดย 1 คะแนน หมายถึง การมีสันติภาพมาก
ที่ สุด ส่วน 5 คะแนน คือ การมี สันติภาพน้อยที่ สุด ทั้ ง นี้ต้องนาตัวชี้วัดแต่ล ะด้านมาถ่วงน้าหนัก
สันติภาพเชิง บวกได้อ าศั ยค าอธิบ ายตั ว ชี้ วัด และอ้า งถึง แหล่ง ข้ อมู ล ที่ อ้างอิง มาจากทั่ วโลก เช่ น
Heritage Foundation, World Bank, UNDP, Freedom House, Reporters without Borders,
Fund for Peace ,Transparency International ป ร ะ ก อ บ ด้ วย ( Institute for Economics &
Peace, 2019b) ประกอบด้วยสันติภาพเชิงบวกแต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น ระดับของทุน
ทางมนุษย์สูง สามารถเป็นแรงขับให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ขณะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีสามารถ
เป็นแรงขับในการปรับปรุงการศึกษา และประเทศที่มีการทุจริตสูง จะได้คะแนนระดับการพัฒ นาทุน
ทางมนุษย์ต่า ทั้งนี้ Institute for Economics & Peace (2019d) ได้ระบุว่า ประเทศไทยในปี 2562
อยู่ในอันดับที่ 77 ได้คะแนน 3.06 จาก 163 ประเทศทั่วโลก ส่วนประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ นอร์เวย์
ได้คะแนน 1.17 ถัดมาประเทศที่ได้อันดับที่ 2 คือ ฟินแลนด์ ได้คะแนน 1.21 และประเทศที่ได้อันดับ
3 คือ สวิตเซอร์แลนด์และสวีเดน ได้คะแนนเท่ากัน 1.23 ขณะที่ประเทศซูดานใต้ได้อันดับที่ 161
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ได้คะแนน 4.53 เยเมนได้อันดับ 162 ได้คะแนน 4.61 รองจากอันดับสุดท้ายคือ โซมาเลีย ที่ได้คะแนน
4.65 โดยรายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัดมีดังนี้5 ประกอบด้วย
1) ด้านการยอมรับสิทธิของผู้อื่น (Acceptance of the Rights of Others) ครอบคลุม
องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ได้แก่ (1) ดัชนีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ด้วยการวัดการไม่ ได้รับ
ประโยชน์ของผู้หญิงใน 3 ด้าน คือ ด้านอนามั ยการเจริญ พัน ธุ์ การเสริม สร้างพลัง อานาจ และ
ตลาดแรงงาน ขณะที่ องค์ประกอบเชิงทัศนคติ (2) มองความไม่พอใจของกลุ่ม โดยดูจากตัวบ่งชี้ของ
ข้ อ ร้ อ งเรีย นระหว่ างกลุ่ม ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในสัง คม มุ่ ง เน้ น ภาคสั ง คมที่ มี บ ทบาทส าคัญ ใน
การบริการทรัพยากรให้เข้าถึงในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ส่วนภาคการเมืองนั้นมีกระบวนการ
ในการอยู่ร่วมกัน และ (3) มองการยกเว้นของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมด้วยการปฏิเสธไม่ให้บุคคล
เข้าถึงบริการ หรือการมีส่วนร่วมในพื้นที่ภายใต้การควบคุมตัวตน หรือเป็นพื้นที่เฉพาะของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
2) การกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Distribution of Resources)
ครอบคลุมองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง โดยแยกการวัดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการวัดดัชนี
อายุ ขั ย คาดเฉลี่ ย ที่ ป รั บ ไม่ เ ท่ า กั น ซึ่ ง วั ด จากอายุ ขั ย คาดเฉลี่ ย ของประชากรทั้ ง หมด ส าหรั บ
การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ที่ต่ากว่า มักมีอายุขัยคาดเฉลี่ยสั้นลง ทาให้การเปลี่ย นแปลงไม่เท่าเทียม
กันจนอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอายุขัยคาดเฉลี่ยโดยรวม ถึงแม้ว่าอายุขัยคาดเฉลี่ยรายได้ของแต่
ละบุคคลจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม (2) ระดับของอัตราส่วนความยากจนต่อหัวอยู่ที่ 5.50 ดอลลาร์
สหรัฐต่อวัน คือ อัตราร้อยละของประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า 5.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในรายได้
ระหว่างประเทศปี 2554 และ (3) ระดับการกระจายดัชนีทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการวัด
ความเท่าเทียมกันทั้งทรัพยากรที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ซึ่งการกระจายอยู่ภายในสังคม
3) การไหลเวี ย นอย่ า งอิ ส ระของข้ อ มู ล (Free Flow of Information) ครอบคลุ ม
องค์ประกอบเชิงทัศนคติ ได้แก่ (1) เสรีภาพของสื่อมวลชน ด้วยการวัดภาพรวมของระดับการกระจาย
เสียงออกอากาศและเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต (2) คุณภาพของข้อมูล คือ การวัดข้อเท็จจริงของข้อมูล
ที่รัฐบาลเผยแพร่ หรือทาให้เข้าใจผิด ขณะที่องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (2) เป็ นตัวชี้วัดบุคคลที่ใช้
อินเทอร์เน็ต (จากประชากรร้อยละ) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่าง ๆ
โดยบุคคลทั่วไปนั้นสามารถใช้ได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา
ขนาดเล็กที่ช่วยอานวยความสะดวกในการจดบันทึก เก็บข้อมูล เตือนเวลานัดหมายหรือจัดการงานต่าง ๆ
เครื่องเล่นเกม ทีวีดิจิตอล ฯลฯ
4) ความสั ม พั นธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นบ้ า น (Good Relations with Neighbours) ครอบคลุ ม
องค์ประกอบเชิงทัศนคติ (1) วัดการมุมมองความรุนแรงที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาวต่างชาติ หรือทรัพย์สินที่
ถือโดยชาวต่างชาติ ขณะที่องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (2) วัดจากจานวนนักท่องเที่ยวขาเข้า (ต่อแสนคน)
โดยที่จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศหนึ่ง และพักค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน นอกเหนือจาก
ถิ่นอาศัยอยู่ตามปกติของพวกเขา และ (3) วัดการบูรณาการในระดับภูมิภาค เน้นประสิทธิภาพใน
การบูรณาการของประเทศที่เป็นพันธมิตรทางการค้าในระดับภูมิภาค
5

Institute for Economics and Peace , positive peace index 2019, p. 11.
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5) ทุ นมนุ ษ ย์ ร ะดั บ สู ง (High Levels of Human Capital) ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบ
เชิงโครงสร้าง (1) วัดจากสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่ได้ทางาน หรือศึกษา หรือฝึกอบรม (NEET) (ร้อยละ)
ซึ่งต้องเป็นสัดส่วนของผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี ที่ไม่ได้ทางาน ไม่ได้อยู่ในการศึกษา หรือการ
ฝึกอบรม (2) วัดจานวนนักวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนา (ต่อล้านคน) โดยวัดจากจ านวนนัก วิจัยที่ มี
ส่วนร่วมในการวิจัยและการพั ฒ นา (R&D) แสดงต่อประชากรหนึ่ง ล้านคน และ (3) วัดอายุขั ย
คาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (แข็ง แรง) ต่ออัตราแรกเกิด (ปี) ซึ่ง ดูจ ากจ านวนทารกแรกเกิ ดโดยเฉลี่ยที่
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์
6) การทุจริตในระดับต่า (Low Levels of Corruption) ครอบคลุม องค์ป ระกอบเชิง
สถาบัน (1) วัดการควบคุมการทุจริต โดยวัดจากการรับรู้ถึงขอบเขตการใช้อานาจสาธารณะที่ส่งต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว (2) วัดผู้นาที่แตกแยก วัดจากการกระจายตัวของชนชั้นปกครอง หรือสถาบันของ
รัฐตามเชื้อชาติ ชนเผ่า ตระกูล หรือศาสนา และ (3) วัดการจ่ายเงินพิเศษและสินบน ซึ่งการวัดนี้
พิจารณาจากความกระจุกตัวของการจ่ายเงินพิเศษ หรือติดสินบนเจ้าหน้าที่ อันกระทาจากเอกชนโดย
ไม่มีเอกสารรองรับ
7) สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ขึ้ น (Sound Business Environment) ครอบคลุ ม
องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (1) วัดในมิติของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยการวัดสภาพแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน (2) พิจารณาจากผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ต่อคน
(ปัจ จุบันคือ ดอลลาร์สหรัฐ) ด้วยการใช้ผ ลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ GDP ต่อหัว หารด้วย
ประชากรกลางปี และ (3) วัดดัชนี ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจะเป็นการประเมินประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปกครอง การศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยและ
ความมั่นคงต่อเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
8) การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลที่ดีขึ้น (Well- Functioning Government) ครอบคลุม
องค์ประกอบเชิงสถาบัน (1) วัดดัชนีการเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง โดยแสดงผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง รวมถึง เสรีภาพของพลเมื อง การปฏิบัติห น้าที่ ของรัฐบาล การมี ส่วนร่วมทางการเมือง
ตลอดจนการสนับสนุนทางวัฒนธรรมของโลกประชาธิปไตย (2) การประเมิ นประสิทธิผลของรัฐบาล
ดูวัดได้จากประสิทธิผลที่มคี ุณภาพของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะของข้าราชการ และความเป็น
อิสระจากแรงกดดันทางการเมืองในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการ รวมถึงความน่าเชื่อถือ
และความมุ่งมัน่ ของรัฐบาลต่อการดาเนินนโยบาย และ (3) ประเมินผลด้านหลักนิติธรรม โดยพิจารณาจาก
การรับรู้ ความมั่นใจ และการปฏิบัติตามกฎของสังคม ภายใต้ขอบเขตของหลักนิติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่
คุ ณ ภาพของการบั ง คั บ ใช้ ตามสั ญ ญา สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ต ารวจ และศาลรวมถึ ง โอกาสใน
การเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง (Institute for Economics & Peace, 2019b) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.2
จากนิยามของสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวกที่กล่าวมา ทาให้ได้ทราบว่าการศึกษา
เรื่องสันติภาพ ควรศึกษามากกว่าประเด็นการไม่มีสงครามหรือปราศจากความกลัวต่อความรุนแรง
เท่านั้น โดยควรศึกษาครอบคลุมถึงความหมาย ทัศนคติ สถาบัน โครงสร้างที่จะสร้างและดารงไว้ซึ่ง
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สันติสุขในสังคม ภาพที่ 3 เป็นภาพของรายงาน 2 ฉบับของ IEP ที่จัดทามาเพื่อวัดสันติภาพในระดับที่
แตกต่างกัน

ภาพที่ 3 : ดัชนีสันติภาพโลกปีค.ศ.2019
ที่มา: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/07/GPI-2019web.pdf

ตัวชี้วัดหลัก
1. ความขัดแย้ง
ภายใน และระหว่าง
ประเทศ

1.5 ความเข้มข้นของความขัดแย้ง
ภายใน

1.4 จานวนระยะเวลา และ บทบาท
ของความขัดแย้งภายนอกประเทศ

1.3 จานวนของ ผู้เสียชีวิตจากความ
ขัดแย้งระหว่างภายนอกประเทศ

1.2 จานวนของผู้เสียชีวิตจากความ
ขัดแย้งภายในประเทศ

ตัวชี้วัดย่อย
1.1 จานวนและระยะเวลาของความ
ขัดแย้งภายในประเทศ

แหล่งข้อมูล
Uppsala Conflict Data Program
(UCDP) Battle-Related Deaths
Dataset, Non-State Conflict Dataset
and One-sided Violence Dataset;
Institute for Economics & Peace (IEP)
UCDP Armed Conflict Dataset

- International Institute for Strategic
Studies (IISS)
- Armed Conflict Database
(ACD)
วัดเชิงปริมาณ จานวนครั้งที่มีการใช้อาวุธสู้รบภายในรัฐ (เช่น 1 พันครั้ง UCDP Battle-Related Deaths
นับเป็นสงคราม 25-999 ครั้ง เป็น การขัดกันด้วยอาวุธหรือ arm
Dataset; IEP
conflict)
-ระยะเวลาใน 5 ปีที่ผ่านมา เช่น ถ้าเคยสู้รบกันเมื่อ 5 ปี ที่แล้วจะได้
คะแนน 1 ใน 5)
ประเมินความขัดแย้งว่ามีความเข้มข้นภายในประเทศ
EIU
(เชิงคุณภาพ) เช่น จาก ระดับ 1-5 ระดับ 1 ไม่มีความขัดแย้ง ระดับ 5
วิกฤตรุนแรง มีสงครามกลางเมือง กองกาลัง
ทั่วประเทศ โดยทีมประเมิน EIU’s Country Analysis

วัดเชิงปริมาณ
-จานวนครั้งที่มีการใช้อาวุธสู้รบภายในรัฐ (เช่น 1 พันครั้งเป็นสงคราม
25-999 ครั้ง เป็น การขัดกันด้วยอาวุธหรือ arm conflict)
-ระยะเวลาใน 5 ปีที่ผ่านมา เช่น ถ้าเคยสู้รบกันเมื่อ 5 ปี ที่แล้วจะได้
คะแนน 1 ใน 5
วัดเชิงปริมาณ เป็นความขัดแย้งที่ใช้อาวุธระหว่าง 2 กลุ่ม ระหว่าง
รัฐบาลกับกลุ่มอื่นภายในประเทศ ถ้าจานวนผู้เสียชีวิต 0-24 คน ได้
คะแนน 1 ใน 5 ถ้าเสียชีวิตมากกว่า 9,999 คน ได้คะแนนเต็ม 5
วัดเชิงปริมาณ เป็นความขัดแย้งที่ใช้อาวุธระหว่าง 2 กลุ่ม ระหว่าง
รัฐบาลกับกลุ่มอื่นภายนอกประเทศ ถ้าจานวนผู้เสียชีวิต 0-24 คน ได้
คะแนน 1 ใน 5 ถ้าเสียชีวิตมากกว่า 9,999 คน ได้คะแนนเต็ม 5

คาอธิบาย

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดสันติภาพเชิงลบ
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2.3 ความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง

2.5 ผลกระทบของการก่อการร้าย

2.4 ระดับความหวาดกลัวทาง
การเมือง

โดยตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยการใช้ Global Terrorism Database
(GTD) รวม 4 ตัวแปร คือจานวนของผู้ก่อการร้ายในแต่ละปี จานวน
ของความสูญเสียในแต่ละปี จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละปี ระดับของ
ทรัพย์สินที่เสียหายในแต่ละปี

ประเมินความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (เชิงคุณภาพ) จาก 0-100
แล้ว นามาจัดกลุ่มเป็น 5 ระดับ เช่น อานาจที่มากไปของผู้บริหาร,
ความตึงเครียดระหว่างประเทศโดย
ทีมประเมิน EIU’s Country Analysis
ประเมินระดับความหวาดกลัวทางการเมือง เป็น 5 ระดับ (เชิงคุณภาพ)
ระดับ 1 ประเทศอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม ประชาชนไม่ถูกจาคุกจากการ
แสดงความเห็น ระดับ 5 ความหวาดกลัวขยายไปสู่ประชาชน เป็นต้น

2.1 ระดับการรับรู้ต่ออาชญากรรม
หรือการทาผิดกฎหมายในสังคม

2. ความปลอดภัย
และ ความมั่นคงใน
สังคม

2.2 จานวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น

คาอธิบาย
ประเมินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (เชิงคุณภาพ) เช่น จาก
ระดับ 1-5 ระดับ 1 ไม่มีการปะทะกัน ระดับ 5 มักจะมีการรุกรานกัน
ระหว่างเพื่อนบ้าน โดยทีมประเมิน EIU’s Country Analysis
ประเมินการรับรู้ต่ออาชญากรรมเชิงคุณภาพ (จากระดับ 1-5 ต่าไปสูง)
1 คะแนน ประชาชนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจกันได้ 5 คะแนน ระดับ
ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสูง เป็นต้น
วัดเชิงปริมาณต่อเปอร์เซ็นต์ของประชากร

ตัวชี้วัดย่อย
1.6 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน

ตัวชี้วัดหลัก

Gibney, Mark, Linda Cornett, Reed
Wood, Peter Haschke, Daniel Arnon,
and Attilio Pisanò. 2017. The
Political Terror Scale 1976-2016.
Date Retrieved, from the Political
Terror Scale website:
http://www.politicalterrorscale.org.
IEP Global Terrorism Index (GTI)

- UNHCR
- IDMC
EIU

EIU

EIU

แหล่งข้อมูล
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3. การทหาร

ตัวชี้วัดหลัก

The Military Balance, IISS
The Military Balance, IISS
Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) Arms
Transfers Database
SIPRI Arms Transfers Database

วัดเชิงปริมาณต่อประชากร 100,000 คน
วัดเชิงปริมาณต่อประชากร 100,000 คน

World Prison Brief, Institute for
Criminal Policy Research at Birkbeck,
University of London
EIU

EIU

- UNODC
- EIU
EIU

แหล่งข้อมูล

วัดเชิงปริมาณ

วัดเชิงปริมาณต่อประชากร 100,000 คน

คาอธิบาย
การถูกทาให้เสียชีวิตอย่างตั้งใจโดยผู้อื่น วัดเชิงปริมาณต่อประชากร
100,000 คน
ประเมินเชิงคุณภาพจากระดับ 1-5 ใช้คาถามว่า “อาชญากรรมรุนแรง
น่าจะทา ให้รัฐบาลหรือภาคธุรกิจประสบปัญหาในช่วง 2 ปี ระดับ 1 ไม่
เลย ระดับ 5 คือใช่เป็นอย่างยิ่ง โดยทีมประเมิน EIU’s Country
Analysis
ประเมินเชิงคุณภาพจากระดับ 1-5 ใช้คาถาม “การชุมนุมที่รุนแรง
น่าจะนาไปสู่การคุกคามต่อทรัพย์สินหรือการดาเนินธุรกิจในช่วง 2 ปี
ข้างหน้า
วัดเชิงปริมาณต่อประชากร 100,000 คน

3.4 จานวนของการส่งอาวุธ (ส่งออก) วัดเชิงปริมาณต่อประชากร 100,000 คน
ต่างประเทศ

2.10 จานวนของเจ้าหน้าที่ความ
มั่นคงและตารวจ
3.1 ค่าใช้จ่ายทางการทหารต่อ
เปอร์เซ็นต์ของ GDP
3.2 จานวนของบุคลากรในกองทัพ
3.3 จานวนของการส่งอาวุธ (นาเข้า)
จากต่างประเทศ

2.9 จานวนของประชากรในเรือนจา

2.8 ความรุนแรงจากการประท้วง

2.7 ระดับของอาชญากรรมรุนแรง

ตัวชี้วัดย่อย
2.6 จานวนของการฆาตกรรม
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วัดเชิงปริมาณ
วัดเชิงคุณภาพ
1 = มีการจากัดการเข้าถึงสูง มีนโยบายเป็นตัวอย่างที่ดี เช่น ใบอนุญาต
พกอาวุธ การควบคุมการส่งออกอาวุธเข้มงวด มีประมวลจริยธรรม
5 =เข้าถึงอาวุธได้ง่าย ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเป็นเจ้าของอาวุธ การพก
และใช้อาวุธ

3.7 การเข้าถึงอาวุธขนาดเล็ก

วัดเชิงปริมาณ

คาอธิบาย

3.6 อาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธหนัก

ตัวชี้วัดย่อย
3.5 การสนับสนุนทางการเงินให้กับ
สหประชาชาติด้านการรักษา
สันติภาพ
The Military Balance, IISS; SIPRI; UN
Register of Conventional Arms; IEP
EIU

แหล่งข้อมูล
United Nations Committee on
Contributions; IEP

ที่มา: ปรับปรุงจาก “GPI methodology: The Indicators,” by Institute for Economics & Peace, 2019b, Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex World, pp.
84-85. Sydney, Available from http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/07/GPI-2019web.pdf.

ตัวชี้วัดหลัก
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3. การไหลเวียนอย่างอิสระของ
ข้อมูล (Free Flow of
Information)

2. การกระจายทรัพยากรอย่าง
เท่าเทียมกัน
(Equitable Distribution of
Resources)

ตัวชี้วัดหลัก
1. การยอมรับสิทธิของผู้อื่น
(Acceptance of the Rights
of Others)

1. เสรีภาพของสื่อมวลชน

3. การกระจายดัชนีทรัพยากรที่เป็นธรรม
(Equal distribution of resources index)

2. ช่องว่างของความยากจน

1. ดัชนีอายุขัยคาดเฉลี่ย (เป็นอายุโดยเฉลี่ย
ของประชากรที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่)

3. การยกเว้นกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม
(Exclusion by Socio-Economic Group)

2. ความคับข้องใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

ตัวชี้วัดย่อย
1. ดัชนีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ

แหล่งข้อมูล
United Nations
Development
Programme
วัดอัตราความคับข้องใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงศาสนา Fragile States Index
ชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางการเมืองและการแบ่งแยก
การยกเว้นเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้าถึงบริการ หรือการมี ความหลากหลายของ
ส่วนร่วมในพื้นที่ภายใต้การควบคุมตามตัวตน หรือเป็นของกลุ่มใด ประชาธิปไตย (V-DEM)
กลุ่มหนึ่ง (Exclusion involves denying individuals access
to services or participation in governed spaces based
on their identity or belonging to a particular group.)
ดัชนีอายุขัยคาดเฉลี่ยของ UNDP ปรับใช้สาหรับค่าเฉลี่ยของความ United Nations
คาดหวังในการมีชีวิตและระดับของความไม่เท่าเทียมกันในการ
Development
คาดหวังระหว่างกลุ่ม
Programme
ค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่าของเส้นความยากจน อัตราของประชากรที่ดารง World Bank
ชีพต่ากว่า 5.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน นาเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
เส้นความยากจน
องค์ประกอบนี้จะวัดความเท่าเทียมกัน ทั้งที่เป็นทรัพยากรจับต้อง Varieties of
ได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งมีการกระจายอยู่ในสังคม (This
Democracy (V-Dem)
component measures the equity to which tangible and
intangible resources are distributed in society.)
วัดองค์ประกอบระดับเสรีภาพของสื่อมวลชนในด้านการพิมพ์การ Freedom House
ออกอากาศและเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต

คาอธิบาย
วัดการไม่ได้รับประโยชน์ของผู้หญิงใน 3 ด้าน คือ อนามัยการ
เจริญพันธุ์ การเสริมพลัง และตลาดแรงงาน

ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดสันติภาพเชิงบวก
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5. ระดับของทุนมนุษย์
(High Levels of Human
Capital)

4. ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน
(Good Relations with
Neighbours)

ตัวชี้วัดหลัก

1. สัดส่วนของเยาวชนที่ไม่ได้ทางาน หรือ
ศึกษา หรือฝึกอบรม (NEET) (ร้อยละ)
(Share of youth not in employment,
education or training (NEET) (%))

3. การบูรณาการในภูมิภาค

2. จานวนนักท่องเที่ยวขาเข้า (ต่อแสนคน)

International
Telecommunication
Union

3. บุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ต (จากประชากรร้อยละ) ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ปัจเจกบุคคล) ใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่
(Individuals using the Internet “% of
ต่าง ๆ ใช้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
Population”)
คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่ช่วยอานวยความสะดวกในการจด
บันทึก, เก็บข้อมูล, เตือนเวลานัดหมาย หรือจัดการงานต่าง ๆ
เครื่องเล่นเกม, ทีวีดิจิตอล ฯลฯ (Internet users are individuals
who have used the Internet from any location in the
last three months. The Internet can be used via a
computer, mobile phone, personal digital assistant,
games machine, digital TV etc.)
1. ความเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวต่างชาติ
วัดทัศนคติของสังคมต่อชาวต่างชาติและทรัพย์สินเอกชน

The Economist
Intelligence Unit
จานวนนักท่องเที่ยวต่อจานวนเปอร์เซ็นต์ของประชากร
World Tourism
ภายในประเทศ
Organization
การขยายการบูรณาการในชาติกับรัฐอื่น
The Economist
Intelligence Unit
สัดส่วนของผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี ที่ไม่ได้ทางาน ไม่ได้รับ องค์กรแรงงานระหว่าง
การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Proportion of people between ประเทศ
15 and 24 years of age that are not employed, and are
not in education or training.)

แหล่งข้อมูล
Varieties of
Democracy (V-DEM)

คาอธิบาย
การวัดข้อเท็จจริงของข้อมูลที่รัฐบาลเผยแพร่ หรือทาให้เข้าใจผิด
(A measurement of how often governments disseminate false
or misleading information.)

ตัวชี้วัดย่อย
2. คุณภาพของข้อมูล
(Quality of Information)
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7. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี
(Sound Business
Environment)

6. การคอร์รัปชันระดับต่า (Low
Levels of Corruption)

ตัวชี้วัดหลัก

World Bank

Legatum Institute

World Economic
Forum

Fragile States Index

World Bank

คาอธิบาย
แหล่งข้อมูล
จานวนนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ต่อ
UNESCO
ประชากรหนึ่งล้านคน (The number of researchers engaged
in Research & Development (R&D), expressed as per
one million population.)
จานวนทารกแรกเกิดโดยเฉลี่ยที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่ World Health
สมบูรณ์ (Average number of years that a newborn can
Organisation
expect to live in full health.)

มุมมองในด้านอานาจรัฐที่ทาต่อเอกชน ทั้งเล็กน้อยและการคอร์รัปชัน
มาก
2. ผู้นาที่แตกแยก
วัดความแตกแยกของผู้นาและสถาบันในด้านชาติพันธุ์ ชนชั้น
ตระกูลหรือศาสนา
3. การจ่ายเงินพิเศษและสินบน
การวัดความกระจุกตัวของการจ่ายเงินพิเศษ หรือติดสินบน
(Irregular payments and bribes)
เจ้าหน้าที่ อันกระทาจากเอกชนโดยไม่มีเอกสารรองรับ
(Measuring the prevalence undocumented extra
payments or bribes by firms.)
1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การวัดสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้ง
(Business Environment)
โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน (Measures a country’s
entrepreneurial environment, its business infrastructure,
barriers to innovation, and labour market flexibility.)
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ต่อคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ต่อหัวหารด้วยประชากร
(ปัจจุบันคือ ดอลลาร์สหรัฐ)
กลางปี (GDP per capita is gross domestic product
(GDP per capita (current US$))
divided by midyear population.)

ตัวชี้วัดย่อย
2. จานวนนักวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนา
(ต่อล้านคน)
(Researchers in R&D (per million
people))
3. อายุขัยคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี
(แข็งแรง) ต่ออัตราแรกเกิด (ปี)
(Healthy life expectancy (HALE) at
birth (years))
1. การควบคุมคอร์รัปชัน

20

8. การปฏิบตั ิหน้าที่ของรัฐที่ดี
(Well- Functioning
Government)

ตัวชี้วัดหลัก

2. การประเมินประสิทธิผลของรัฐบาล
(Government Effectiveness: Estimate)

1. ดัชนีประชาธิปไตยทางการเมือง
(Political Democracy Index)

ตัวชี้วัดย่อย
3. คะแนนดัชนีความเจริญรุ่งเรือง
(Prosperity Index Score)

คาอธิบาย
ประเมินประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปกครอง การศึกษา สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงต่อเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Assesses countries in regards to
economic development, business environment,
governance, education, health, safety and security,
personal freedoms, social capital and natural
environment.)
- วัดกระบวนการในการเลือกตั้ง
- เสรีภาพของพลเมือง
- การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง
- สนับสนุนทางวัฒนธรรมของโลกประชาธิปไตย
(Measures whether the electoral process, civil liberties,
functioning of government, political participation and
culture support secular democracy.)
ประสิทธิผลที่มีคุณภาพของรัฐบาล ในการให้บริการสาธารณะของ
ข้าราชการ และความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองในการ
กาหนดนโยบายและการดาเนินการ รวมถึงความน่าเชื่อถือ และ
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อการดาเนินนโยบายดังกล่าว
(Government Effectiveness captures perceptions of the
quality of public services, the quality of the civil service
and the degree of its independence from political
pressures, the quality of policy formulation and
implementation, and the credibility of the
World Bank

The Economist
Intelligence Unit

แหล่งข้อมูล
Heritage Foundation
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ตัวชี้วัดย่อย

คาอธิบาย
แหล่งข้อมูล
government's commitment to such policies.)
3. การประเมินผลหลักนิติธรรม
วัดจากหน่วยงานได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นและ และการปฏิบัติ World Bank
(Rule of Law: Estimate)
ตามกฎของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการบังคับใช้ตาม
สัญญา, สิทธิในทรัพย์สิน, ตารวจ, และศาลรวมถึงโอกาสในการ
เกิดอาชญากรรมและความรุนแรง
(Rule of Law captures perceptions of the extent
to which agents have confidence in and abide by the
rules of society, and in particular the quality of contract
enforcement, property rights, the police, and the
courts, as well as the likelihood of crime and violence.)
ที่มา: ปรับปรุงจาก “Positive Peace Index, Results & Trends: Indicators in the Positive Peace Index,” by Institute for Economics & Peace, 2019c, Positive Peace Report
2019: Analysing the Factors that Sustain Peace, pp. 23-25. Sydney, Available from http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/10/PPR-2019-web.pdf.

ตัวชี้วัดหลัก
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2.3.องค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสันติสุขของต่างประเทศ
องค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพของต่างประเทศมีเป็นจานวนมาก แต่ ไม่ได้ใช้คาว่า
สันติภาพโดยตรง งานแต่ละชิ้นได้จัดทาขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงแนวคิดด้านต่าง ๆ ตาม
วัตถุป ระสงค์เ ฉพาะของงาน เช่น การศึก ษาแนวคิดการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน การสร้างคุณภาพสัง คม
ความสุขของคนในสังคม ความปรองดองของคนในชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แนวคิด
ที่หลากหลายดังกล่าว สามารถนามาเชื่อมโยงอธิบายได้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคาว่าสันติภาพ
แต่มี ความแตกต่างกั นที่ ร ายละเอี ยดบางด้านและวัตถุป ระสงค์ที่ เฉพาะเจาะจงของงาน ดัง จะได้
กล่าวถึงต่อไป และด้วยข้อจากัดของการศึกษาด้านสันติภาพเปรียบเทียบกับงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สันติภาพ อาจทาให้งานวิจัยนี้ไม่สามารถศึกษางานที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมทั้งหมด การนาเสนอจึง
เป็นการยกตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้น
โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการ
พัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบ
ไปด้วย 17 เป้าหมายคือ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมาย
ที่ 3 การมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่
ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 บรรลุ
ถึง ความเท่าเที ยมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ 6 น้าและการ
สุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ เป้าหมายที่ 7 ทาเข้าถึงพลังงานที่ทนั สมัย
ยั่งยืน เชื่อถือได้ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้ ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงาน เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่ง ยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้ งภายในและ
ระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมื องและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่ วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เ กิดขึ้น เป้าหมายที่ 14
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 15
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
หยุดยั้ง และฟื้ นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่
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ยอมรับในทุกระดับ เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กล่าวอย่างเจาะจงถึงเป้าหมายที่ 16 เป็นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อ
การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ให้ทุ ก คนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี ประสิทธิผลรับผิดชอบและ
ครอบคลุม ในทุ กระดับ มี เ ป้าประสงค์ที่ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ 16.1 การลดความรุนแรง
ทุกรูปแบบ 16.2 ยุติการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 16.3 นิติธรรม
และการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 16.4 ลดการลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กร
อาชญากรรม 16.5 ลดการทุ จริตคอรัปชั่น 16.6 พัฒ นาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส 16.7 มี
ความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 16.8 เพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศกาลังพัฒนาใน
องค์ ก รโลกบาล 16.9 เอกลัก ษณ์ ท างกฎหมายส าหรับ ทุ ก คน 16.10 และการเข้า ถึง ข้อมู ล และ
การปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แต่ละเป้าประสงค์จะมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการตอบโจทย์แต่ละ
เป้าประสงค์ เช่น จานวนเหยื่อจากการถูกฆาตกรรมโดยเจตนาต่อประชากร 100,000 คน จานวนของ
เหยื่อการค้ามนุษย์ต่อ 100,000 ผู้ถูกกักขังที่ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ (Unsentenced detainee) ใน
สัดส่วนของประชากรในเรือนจา สัดส่วนของบุคคลผู้ซึ่งอย่างน้อยติดต่อกับเจ้าหน้าที่รฐั และจ่ายสินบน
หรือถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้ าหน้าที่รัฐ เป็นต้น สรุปได้ว่า หากสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบทั้ง
17 ด้านนี้ สังคมจะมีความน่าอยู่ ไม่เกิดความรุนแรงทั้งทางตรง(กายภาพ) ความรุนแรงทางโครงสร้าง
(ความเหลื่ อ มล้า) และความรุ น แรงทางวั ฒ นธรรม หากพิ จ ารณาในระดั บ ตั ว ชี้ วั ด จะเห็ นได้ว่า
ดัชนีสันติภาพโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2. คุณภาพสังคม (social quality)
แนวคิดคุณภาพสังคมเปนการเนนที่ภาพรวม ครอบคลุมทั้งสิ่งที่เปน รูปธรรมและนามธรรม
โดย Beck และคณะ (1997) ไดแยกมิติของคุณภาพสังคมซึ่งมีลักษณะ เชื่อมโยงกันเปน 4 มิติ ไดแก
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic security) ความสมานฉันททางสังคม (Social
cohesion) การยอมรับเปนสมาชิกของสังคม (Social inclusion) และการเสริมสรางพลังทางสังคม
ใหแกประชาชน (Social empowerment) หากกล่าวอย่างเจะจงถึงมิติ ความสมานฉันททางสังคม
เกี่ยวของกับกระบวนการสร้าง ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือทางสังคม หรือโครงสราง
พื้นฐานทางสังคม เกิดความไว้วางใจขึ้นในสังคม ทั้งนี้ ระดับ ของความสมานฉันท ที่ยอมรับไดจะต
องเปนระดับที่คนทุก ๆ คนในสังคมสามารถที่จะอยูร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และในทางตรงขามความรุนแรงทางสังคมจะแสดงออกในลักษณะ ของการแบงแยกระหวางภูมิภาค
เกิ ด ความรู สึ ก น อยเนื้ อ ต่ าใจของชนกลุ มน อยเนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ รั บ การเคารพในอั ต ลั ก ษณ์
การไมเทาเทียมกันในโอกาสที่จะเขาถึงทรัพยากรและการบริการที่รัฐจัดให รวมถึงความไมเทาเทียม
กันของสวนแบง ทางเศรษฐกิจ (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553, น. 15-44)
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3. ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH)
แนวคิดการความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือวัดจีเอ็นเอชนั้น ริเริ่มโดยสมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมี ซิงเย วังชุก รัชกาลที่ 4 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อ พ.ศ. 2515 ความสุขมวลรวมประชาชาติ
หรือจีเอ็นเอช ของประเทศภูฏาน ความสุขตามนิยามประเทศภูฏาน อ้างอิงจากแบบสารวจความคิด
เห็นจีเอ็นเอชปี พ.ศ. 2557 ความสุขจะมีทั้งหมด 9 ด้านประกอบด้วย สุขภาพใจ (Psychological
wellbeing) สุขภาพ (Health) การใช้เวลา (Time use) การศึกษา (Education) ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความสามารถในการรับมือการเปลีย่ นแปลง (Cultural diversity and resilience)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) สุขภาพชุม ชน (Community vitality) ความหลากหลายทาง
นิ เ วศและความสามารถในการรับ มื อการเปลี่ย นแปลง (Ecological diversity and resilience)
มาตรฐานการดารงชีพ (Living standard) โดยทั้ง 9 ด้านนี้จะมีตัวชี้วัด 33 ตัวชี้วัด ซึ่งจะคานวณจาก
แบบสอบถาม 148 คาถาม (รพี พั ฒน์ อิง คสิทธิ์ , 2019) การวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็น
การเน้นวัดความสุขของประชาชน โดยไม่ได้เน้นไปที่วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ที่เน้นวัด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
4. ดัชนีความปรองดอง (Reconciliation) ของแอฟริกาใต้ SARB
รายงานส ารวจอุ ณ หภู มิ วั ด ความปรองดองของแอฟริ ก าใต้ ( SA Reconciliation
Barometer Survey, 2019) ซึ่ ง จั ด ท าโดย Institute for Justice and Reconciliation (IJR) โดย
วัดทัศนคติของประชาชนในแอฟริกาใต้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1994 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้ให้ความหมายของ
การสร้างความปรองดอง มีก ารให้คานิยามที่แตกต่างหลากหลาย เป็นได้ทั้งเป้าหมาย (goal) และ
กระบวนการ (process) เป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับอนาคตที่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใน
สังคม สาหรับกระบวนการ จะเกี่ยวข้องกับภายหลังจากความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วจะมีกระบวนการ
อย่ า งไรในการจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ ผ่ า นมา การวั ด การสร้ า งความปรองดองของแอฟริ ก าใต้ มี
การวัดระดับมาอย่างต่อเนื่ องโดยมีรายงานเผยแพร่มาถึงปี ค.ศ.2019 จากรายงานของ IJR (2019)
สรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 สมมติฐานและตัวชี้วัดอุณหภูมิด้านการสร้างความปรองดอง 2004 – 2013
ตารางสมมติฐานและตัวชี้วัดอุณหภูมิด้านการสร้างความปรองดอง 2004-2013
สมมติฐาน
ความมั่น คงของมนุษ ย์ : ถ้าพลเมืองไม่ถู กข่ มขู่ พวก
เขาน่าจะปรองดองกับคนอื่นและสังคมได้
วัฒนธรรมทางการเมือ ง : ถ้าพลเมืองเห็นว่ าสถาบั น
ผู้ นาและวั ฒ นธรรมของระบบใหม่ มีค วามชอบธรรม
ความปรองดองจะมีความก้าวหน้า
ความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบข้ามกลุ่ม
(Cross-cutting political relationship) ถ้ า พลเมื อ ง
ส ามาร ถ จั ด ตั้ ง ห รื อท าง านการ เ มื อง แ บ บ เ น้ น

ตัวชี้วัด
ความมั่ นคงทางกายภาพ, ความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางวัฒนธรรม
ความชอบธรรมของภาวะผู้ นา ความชอบธรรมของ
สภาผู้แทนราษฎร การเคารพในหลักนิติธรรม
ตกลงที่จะสร้างความปรองดองในชาติ ตกลงที่จะให้มี
พรรคการเมืองที่มีหลายเชื้อชาติ
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ตารางสมมติฐานและตัวชี้วัดอุณหภูมิด้านการสร้างความปรองดอง 2004-2013
สมมติฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ข้ า มกลุ่ ม มี ค วามหลากหลาย ความ
ปรองดองจะมีความก้าวหน้า
การเผชิญหน้าทางประวัติศาสตร์
ถ้าพลเมืองสามารถเผชิญหน้ ากับประเด็นหรื อ ความ
จริงในอดีต น่าจะเคลื่อนไปสู่อนาคตได้
ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ
ถ้าพลเมืองที่มีเชื้อชาติแตกต่างสามารถมี มุมมองด้ าน
ลบต่อกันน้อยลง ความปรองดองจะมีความก้าวหน้า
การสานเสวนา
ถ้าพลเมืองตกลงที่จะสานเสวนากันอย่างลึกซึ้ง ความ
ปรองดองจะมีความก้าวหน้า

ตัวชี้วัด
การยอมรับความไม่ยุติธรรมของระบอบเหยียดผิว การ
ให้อภัย การลดระดับของการล้างแค้น
ความสัมพันธ์กับคนต่างเชื้อชาติ มุมมองต่อคนต่างเชื้ อ
ชาติและความทนกันได้ต่อคนเชื้อชาติต่างกัน
ข้อตกลงในการร่วมสานเสวนา

สมมติฐานและตัวชี้วัดด้านการสร้างความปรองดองมี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2015 – ปัจจุบันมีการปรับปรุงสมมติฐานและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 สมมติฐานและตัวชี้วัดอุณหภูมิด้านการสร้างความปรองดอง 2015-ปัจจุบัน
ตารางสมมติฐานและตัวชี้วัดอุณหภูมิด้านการสร้างความปรองดอง 2015-ปัจจุบัน
สมมติฐาน
ตัวชี้วัด
ความสัมพันธ์ทางอานาจ ความสัมพันธ์ทางอานาจที่ ไม่ การเข้าถึงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเข้าถึง
เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มทางสังคม
โดยตาแหน่ง
วัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย พลเมืองรู้สึกเป็น ชุ ม ชนทางการเมื อ ง: มี นิ ติ ธ รรม , ความเชื่ อ มั่ น ใน
ส่วนหนึ่งของประเทศตน เกิดการมี ส่ วนร่ วมทางการ สถาบันทางการเมือง
เมือง
มรดกของการเหยี ย ดผิ ว เกิ ด การยอมรั บ การกระทา ยอมรับความไม่ยุติธรรมของระบบเหยียดผิว ยอมรับ
รุนแรงจากระบบเหยียดผิว และสนับสนุนกระบวนการ มรดกของการเหยียดผิว
ลดการเหยียดผิว
ความปรองดองระหว่างเชื้อชาติ เกิดจากความเต็ มใจที่ เต็มใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกั นและกัน เต็มใจที่จะอดทน เต็ม
จะมีส่วนร่วมระหว่างเชื้อชาติที่แตกต่าง
ใจที่จะควบคุมการเหยียดผิว
การปรับปรุงในการปรองดอง ปรองดองต้องเข้าไปใน
วิถีชีวิต
การ เ ป ลี่ ย นแ ป ล ง การ รั บ รู้ มุ มมอง เ ชิ ง บ ว ก ที่
เปลี่ ย นแปลงไปในอดี ต และปั จ จุ บั น ในด้ า นความ
ปรองดอง

ที่มา : IJR,2019: P.77

ความหมายของการปรองดอง รับรู้การปรับปรุงในการ
ปรองดอง
การเปลี่ ย นแปลงทางวั ต ถุ การเปลี่ ย นแปลงทาง
จิตวิทยา,ความหวังต่ออนาคต

27

5. ดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity Index)-LPI
สถาบัน Legatum เป็นองค์กรการกุศลทางการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
(Prosperity) ผ่านการดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือฟื้นฟูระบบทุนนิยมและ
ประชาธิปไตย ถูกก่อตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ปัจจุบันมีนายอลัน แม็คคอมิกส์ (Alan McCormick)
เป็นประธาน โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมือ ง
ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบัน Legatum ได้จัดทาดัชนีความเจริญรุ่งเรือง (Legatum
Prosperity Index: LPI) ขึ้นเป็นประจาทุกปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของ
167 ประเทศ ทั่ วโลก ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วย 1.ความมั่ นคงและปลอดภัย (The Safety and
Security) 2.เสรีภาพส่วนบุคคล (The Personal Freedom) 3.การปกครอง (The Governance)
4.ทุ น ทางสั ง คม (The Social Capital) 5.การลงทุ น ในสภาพแวดล้ อ ม ( The Investment
Environment) 6.เงื่อนไขทางธุรกิจของผู้ประกอบการ (The Enterprise Conditions) 7.การเข้าถึง
การตลาดและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (The Enterprise Conditions) 8.คุ ณ ภาพเศรษฐกิ จ (The
economic quality) 9.สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (The Living Conditions) 10.สุขภาพ (Health)
11.การศึกษา (Education) 12.ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (The Natural Environment) (The Legatum
Institute Foundation, 2019)
ในด้านการดาเนินงานนั้น สถาบัน Legatum ได้รับ ทุ นสนับสนุนจาก Legatum Limited
ผู้เ ป็นบริษัท แม่ ในชื่อ เดียวกั นที่ มี เ ป้าหมายมุ่ ง เน้นการลงทุ นทางการศึก ษาวิจัยใน 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการพัฒนา (Development) (2) ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และ
(3) ด้านนวัตกรรมทางนโยบาย (Policy Innovation) ทั้งนี้ การจัดทาดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนศึกษาวิจัยในแต่ละด้านที่กล่าวมา
จากจุดมุ่งหมายและการดาเนินงานดังกล่าว สถาบัน Legatum ได้จัดทาดัชนีความเจริญรุ่งเรือง
(LPI) ขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของ 167 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
รวมกันเป็น 99.4 % ของประชากรโลก โดยการพิจารณาชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศใด ๆ นั้น จะวาง
อยู่ บนพื้ นฐานปัจจั ยด้ านความมั่ ง คั่ ง ทางวั ตถุ (Material Wealth) ด้ านเศรษฐกิ จ แบบเปิ ด (Open
Economies) และด้านเพิ่ มขีดความสามารถของมนุษย์ (Empowered People) ของผู้ค นในแต่ล ะ
ประเทศนั้น ๆ เป็นหลัก จาก 3 ปัจ จัยนี้เองนาไปสู่ตัวชี้วัดย่อยซึ่งสามารถแบ่งได้ 12 ประเภท คือ
(1) ความปลอดภั ย และความมั่ น คง (Safety and Security) (2) อิ สรภาพส่ วนบุคคล ( Personal
Freedom) (3) การบริหารปกครอง (Governance) (4) ทุนทางสังคม (Social Capital) (5) สภาพแวดล้อม
การลงทุน (Investment Environment) (6) เงื่อนไของค์กร (Enterprise Conditions) (7) การเข้าถึง
ตลาด&โครงสร้ างพื้ นฐาน (Market Access & Infrastructure) (8) คุ ณภาพเศรษฐกิ จ (Economic
Quality) (9) สภาพความเป็ น อยู่ (Living Conditions) (10) สุ ข ภาพ (Health) (11) การศึ ก ษา
(Education) และ (12)สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)
ด้วยการท าดัชนีของ LPI ได้อาศัย วิธีการเก็ บข้อมูลแบบทุติยภูมิในรูปของเอกสาร บทความ
รายงานการวิจัย และสถิติต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ให้บริการ ข้อมูล
ทางการค้า/ธุรกิจ และองค์กรพหุภาคีที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ทั้งจาก
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ข้อมู ล จากสถาบันอื่ น ๆ ที่ จัดท าดัชนีนิติรัฐ/นิติธรรม ได้แก่ Freedom House และ World Bank
Governance Indicators รวมถึงข้อมูลจากองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง 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)
สาหรับการประเมินผลนั้นทาง Legatum ได้ใช้เครื่องมือทางสถิติ อย่างเช่น การวิเคราะห์ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
เข้ามาช่วยในการจัดล าดับ ช่วงคะแนน จากนั้นจึง ท าการจัดลาดับ คะแนนตั้ง แต่ 0.5- 2 โดย 0.5
หมายถึง ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง และ 2 หมายถึง มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับสูงสุด (Legatum
Institute, 2019, p. 81) เมื่ อ ได้ ล าดั บ ช่ วงคะแนนแล้ว Legatum จะท าการรายงานผลการวิจัย
ดั ง กล่ าว ด้ ว ยการเอาช่ ว งคะแนนที่ วิ เ คราะห์ไ ด้ นั้น มาแสดงผลในรูป ของการจัดอั นดับ สามารถ
แบ่งออกเป็น 6 ช่วงชั้น คือ (1) เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในอันดับ 1-30 (กลุ่มประเทศสีเขียวเข้ม) คือ
กลุ่ม ประเทศที่ มี ความเจริญ รุ่งเรือ งอยู่ในระดับสูงที่ สุด (Highest) (2) เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับ
31-60 (กลุ่ ม ประเทศสี เ ขี ย ว) คื อ กลุ่ ม ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งอยู่ ใ นระดั บ สู ง (High)
(3) เป็ น กลุ่ ม ประเทศที่ อ ยู่ ใ นอั น ดั บ 61-90 (กลุ่ ม ประเทศสี เ ขี ย วอ่ อ น) คื อ กลุ่ มประเทศที่ มี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องอยู่ ในระดั บปานกลางค่ อนข้ างสู ง (Upper Middle) (4) เป็ นกลุ่ มประเทศที่ อ ยู่ ใ น
อันดับ 91-120 (กลุ่มประเทศสีเหลือง) คือ กลุ่มประเทศที่มี ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับปานกลาง
(Middle) (5) เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในอันดับ 121-150 (กลุ่ม ประเทศสีส้ม ) คือ กลุ่มประเทศที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่า (Lower Middle) และ (6) เป็นกลุ่มประเทศที่
อยู่ในอันดับ 151-167 (กลุ่มประเทศสีแดง) คือ กลุ่มประเทศที่มีความเจริญรุง่ เรืองอยู่ระดับต่า (Low)
(Legatum Institute, 2019, p. 2)
สาหรับประเทศไทยจากการประเมินดัชนีของ LPI ประจาปี พ.ศ. 2562 พบว่า ในภาพรวม
แล้วประเทศไทยอยู่ในอั นดับ ที่ 66 จากทั้ ง หมด 167 ประเทศ และถูก จัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่ มี
ความเจริญรุ่งเรืองระดับปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Middle) ผลการจัดอันดับในปีนั้นถือว่าลดลงมา
หนึ่งอันดับเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2561 ซึ่งไทยเคยอยู่ในอันดับที่ 65 นอกจากนี้ไทยยังได้รับการจัดอันดับ
ที่ดีที่สุดในด้านทุนทางสังคมติดเป็นอันดับที่ 27 และด้านคุณภาพทางเศรษฐกิจติดอันดับ 28 ในขณะ
ที่ด้านสุขภาพนั้นขยับขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ท้ายสุดตัวชี้วัดอย่างการบริหารปกครอง (Governance)
ที่ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดในการแสดงนัยสาคัญต่อการประเมินหลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยประเทศ
ไทยติดอยู่ในอันดับที่ 105 ถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางของโลก (Legatum Institute,
2019, pp. 14-16)
6. ดัชนีนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of law Index)
โครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project หรือ WJP) เป็นโครงการติดตามความก้าวหน้า
และประเมินประสิทธิภาพของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ทั่วโลก ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549
จากแนวคิดของ William H. Neukom ประธาน American Bar Association (ABA) โดยปัจจุบันมี
สานักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา WJP ดาเนินงานโดยอาศัย
ความร่วมมื อ กั บ พลเมื อ งและผู้นาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่ วโลก เพื่อยกระดับ และส่ง เสริม
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หลักนิติธรรมผ่านงานวิจัย ทุนสนับสนุน และการใช้ดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์
สาคัญ คือ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับความสาคัญของหลักนิติธรรม และกระตุ้นให้เกิด
การปฏิรูป นโยบายและการพั ฒนาในทางปฏิบัติที่ จะช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรม (the World Justice
Projec, 2020)
จากวัตถุประสงค์ในข้างต้น WJP ได้จัดทา “ดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ” (Rule of Law
Index) ขึ้นเป็นประจาทุกปีเพื่อ เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติของหลัก นิติธรรมใน 128 ประเทศ โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ และประเมิ นผลดัช นี ชี้ วั ด
จ านวน 44 ตั ว ซึ่ ง ถู ก จั ด กลุ่ ม ใน 8 ด้ า น เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดย Econometrics and
Applied Statistics Unit of the European Commission’s Joint Research Centre หาดัชนีที่ได้
จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 หากได้ 1 หมายถึง ประเทศนั้น ๆ มีการดาเนินการทางด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
ที่ ดี ส าหรับขั้นตอนการจัดทาและประเมินดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในประเทศไทย จาก
รายงานของ WJP Rule of Law Index (2020) นั้ น WJP ได้ ท าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท โพล (Polling
Company) ที่ ชื่อ Infosearch Limited ให้ท าการสารวจแบบเผชิญ หน้า (Face-to-Face Survey)
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม(Questionnaires) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไปทัง้
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และกรุงเทพมหานคร จานวน 1,000 ราย และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอัน
ประกอบไปด้วยนักวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 14 ราย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรายยังสามารถแจ้งความ
ยินยอมหรือไม่ก็ได้ต่อการเปิดเผยรายชื่อกับสาธารณะ ในส่วนของการประเมินผลพบว่าปี พ.ศ. 2563
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 71 จากทั้งหมด 128 ประเทศ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.51
สาหรับดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ (1) การจากัดอานาจของ
รัฐบาล (Constraints on Government Powers) (2) การปลอดจากคอร์รัปชัน (Absence of Corruption)
(3) การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government) (4) การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental
Rights) (5) การมี ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) (6) การบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) (7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil
Justice) และ (8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) (the World Justice Projec,
2020) รายละเอียดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ดัชนีและตัวชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ
ด้าน
1. การจากัดอานาจของรัฐบาล
(Constraints on Government
Powers)

2. การปลอดจากคอร์รัปชัน
(Absence of Corruption)

ตัวชี้วัด
1.1 อานาจของรัฐบาลถูกจากัด โดยสภานิติบัญญัติ
1.2 อานาจของรัฐบาลถูกจากัดโดยศาล
1.3 อานาจของรัฐบาลถูกจากัดอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ตรวจสอบและตรวจสอบอิสระ
1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกลงโทษเนื่องจากการประพฤติมิชอบ
1.5 อานาจของรัฐบาลขึ้นอยู่กับการตรวจสอบที่ไม่ใช่ภาครัฐ
1.6 การเปลี่ยนแปลงของอานาจอยู่ภายใต้กฎหมาย
2.1 ข้าราชการในสาขาผู้บริหารไม่ใช้สานักงานสาธารณะเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
2.2 ข้าราชการในสานักงานตุลาการไม่ใช้สานักงานสาธารณะเพื่อ
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ด้าน

ตัวชี้วัด
ผลประโยชน์ส่วนตัว
2.3 ข้าราชการในกองทัพตารวจและทหารไม่ใช้สานักงานสาธารณะ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

3. การมีรัฐบาลที่เปิดกว้าง
(Open Government)
4. การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Rights)

5. การมีความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัย
(Order and Security)
6. การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ
(Regulatory Enforcement)

7. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil
Justice)

2.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ใช้สานักงานสาธารณะ
เพื่อการส่วนตัว
3.1 กฎหมายที่เผยแพร่และข้อมูลรัฐบาล
3.2 สิทธิในการรับข้อมูล
3.3 การมีส่วนร่วมของพลเมือง
3.4 กลไกการร้องเรียน
4.1 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
4.2 สิทธิในการใช้ชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลได้รับ
การรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กระบวนการตามกฎหมายและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
4.4 เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกได้รับ
การรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 เสรีภาพในความเชื่อและศาสนารับประกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.6 อิสรภาพจากการแทรกแซงโดยพลการกับความเป็นส่วนตัว
ได้รับการรับรอง
4.7 เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมมีการรับประกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.8 สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานได้รับการรับรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1 การควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ความขัดแย้งทางแพ่งมีจากัด
5.3 ประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความคับข้องใจส่วน
บุคคล
6.1 มีการบังคับใช้กฎระเบียบของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 มีการใช้กฎระเบียบของรัฐบาลและบังคับใช้โดยไม่มีอิทธิพลที่
ไม่เหมาะสม
6.3 การดาเนินการด้านบริหารจะดาเนินการโดยไม่มีความล่าช้าที่
ไม่สมเหตุสมผล
6.4 กระบวนการที่ครบกาหนดได้รับการเคารพในกระบวนการ
พิจารณาคดีทางปกครอง
6.5 รัฐบาลไม่ทาการเวนคืนโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายและมี
การชดเชยที่เพียงพอ
7.1 ผู้คนสามารถเข้าถึงและซื้อความยุติธรรมทางแพ่ง
7.2 ความยุติธรรมทางแพ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติ
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ด้าน

ตัวชี้วัด
7.3 ความยุติธรรมทางแพ่งปราศจากการทุจริต
7.4 ความยุติธรรมทางแพ่งเป็นอิสระจากอิทธิพลของรัฐบาลที่ไม่
เหมาะสม
7.5 ความยุติธรรมทางแพ่งไม่ได้เกิดจากความล่าช้าที่
ไม่สมเหตุสมผล
7.6 มีการบังคับใช้ความยุติธรรมทางแพ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
7.7 กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
8. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
8.1 ระบบการสอบสวนทางอาญามีประสิทธิภาพ
(Criminal Justice)
8.2 ระบบการพิจารณาคดีอาญามีประสิทธิภาพและทันเวลา
8.3 ระบบราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรม
อาชญากรรม
8.4 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความเป็นกลาง
8.5 ระบบยุติธรรมทางอาญาปราศจากการทุจริต
8.6 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปราศจากอิทธิพลของ
รัฐบาลที่ไม่เหมาะสม
8.7 กระบวนการที่ครบกาหนดของกฎหมายและสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหา
ที่มา: ปรับปรุงจาก the World Justice Project Rule of Law Index (pp. 11-14), by the World Justice
Project, 2020, Copyright 2020 by the World Justice Project, Available from https://worldjusticepro
ject.org/sites/default/files /documents/WJP-ROLI-2020Online _0.pdf

7. ดัชนีเสรีภาพในโลก (Freedom House)
สถาบั น Freedom House (2020) เป็ น องค์ ก รอิ ส ระท าหน้ า ที่ ติด ตามสถานการณ์ด้าน
เสรีภาพและประชาธิปไตยทั่วโลก มุ่งเน้นสนับสนุนเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง ปกป้องสิทธิมนุษยชน
และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)
Freedom House ดาเนินการสนับสนุนให้เกิดสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ งานวิจัย
กิ จ กรรม และการถกเถียงเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในส่วนที่เ กี่ยวกั บความคืบหน้าและถดถอยของ
เสรี ภ าพทั้ ง ในและนอกสหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง เป็ น กระบอกเสี ย งให้ กั บ ผู้ ถู ก กดขี่ แ ละต่ อ สู้ เ พื่ อ
สิท ธิเ สรีภาพ องค์ก ร Freedom House ยัง ท างานร่วมกั บ รัฐบาลที่ มี แนวทางที่ ส อดคล้องกั บตน
โดยเฉพาะในการต่ อ ต้ า นเผด็ จ การและการกดขี่ ตลอดจนเป็ น แนวหน้ า ที่ ส าคั ญ ในการพิทั ก ษ์
สิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้เกิดการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน อันนาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย
Freedom House ได้ ท ารายการ “เสรี ภ าพโลก” (Freedom in the World) ขึ้ น ทุ ก ปี อั น เป็ น
รายงานที่เสนอแนวโน้มและสภาพการณ์ของเสรีภาพและประชาธิปไตยใน 195 ประเทศทั่วโลก ใน
การจัดทารายงานดังกล่าว แต่ละประเทศจะได้รับการจัดอันดับตามดัชนีของ Freedom House จาก
1 - 7 ซึ่งระดับ 1 หมายถึง ดีที่ สุด และระดับ 7 หมายถึง เลวร้ายที่ สุด ทั้ ง นี้ในการจัดอันดับ นั้ น
จะวางอยู่บนพื้นฐานของการให้คะแนน/ค่าเฉลี่ยกับดัชนีชี้วัด 2 ปัจจัยใหญ่ คือ เสรีภาพพลเมือง (civil
liberties) และสิทธิทางการเมือง (political rights) ที่อิงอยู่กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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แห่งสหประชาชาติ จากนั้นจึงทาการจัดกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคะแนน
ด้านเสรีภาพพลเมือง และสิทธิทางการเมืองที่แต่ละประเทศได้จากการประเมิน ได้แก่ การมีเสรีภาพ
เต็ ม ที่ (free) การมี เ สรี ภ าพบางส่ ว น (partly free) หรื อ การไม่ มี เ สรี ภ าพเลย (not free) ใน
การประเมิ นเสรีภาพของประเทศต่าง ๆ นั้น พิจ ารณาจากแหล่งข้อมูลทุติยภู มิที่ หลากหลาย เช่น
บทความ ข่าว บทวิเ คราะห์ท างวิชาการ รายงานจากองค์ก รพัฒ นาเอกชน ตลอดจนการติดต่อ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นรายบุคคล เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกประเมินจากบรรดาที่ปรึกษา
นักวิชาการ และนักสิทธิมนุษยชน (Freedom House, 2020)
สาหรับสถานการณ์ในประเทศไทย รายงานเสรีภาพโลกประจาปี พ.ศ. 2563 ระบุว่าประเทศ
ไทยจากการที่ใช้วัดระดับ 3 ระดับ ถูกจัดอันดับเป็น “มีเสรีภาพบางส่วน” เนื่องจากการลดข้อจากัด
ในการชุมนุมและการเลือกตั้งที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งแม้จะมีข้อบกพร่องที่สาคัญก็ยุติการปกครอง
โดยตรงโดยผู้บัญชาการทหาร (Freedom House, 2020, p. 14)
นอกจากนี้ องค์ก ร Freedom House ยัง ได้เ ผยแพร่ร ายงาน “เสรีภาพสื่อ ค.ศ. 2020”
(World Press Freedom Index, 2020a) โดยประเมินสถานการณ์ ของนักข่าวในแต่ละปีจาก 180
ประเทศทั่วโลก พบว่า 10 ปีข้างหน้าจะมีการพิจารณาเสรีภาพสื่อมวลชน เนื่องจากวิกฤติที่พบส่ง
ผลกระทบต่อ อนาคตของสื่อ สารมวลชนได้แก่ (1) วิก ฤติ ท างการเมือง (ความก้ าวร้าวของระบอบ
เผด็จการ) (2) วิกฤติทางเทคโนโลยี (ขาดการรับรองประชาธิปไตย) (3) วิกฤติประชาธิปไตย (นโยบาย
โพลาไรซ์ นั่นคือ การแยกออกเป็นสองขั้วอานาจทางการเมื อง และการปราบปราม) (4) วิ กฤติ
ความไว้วางใจ (ความสงสัยและความเกลียดชังของสื่อ) และ (5) วิกฤติ เศรษฐกิจ (วารสารศาสตร์ที่มี
คุณภาพต่า) ในวิกฤติการณ์ทั้ง 5 ด้านนี้ ส่งผลกระทบต่อวิธีการของดัชนีทาให้เราสามารถประเมินผล
ได้ด้วยการวัดระดับ ของเสรีภาพที่ มี อยู่ส าหรับ นักข่าวในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง จะมี ผู้เ ชี่ยวชาญคอย
พิจารณาและคิดค้น RSF ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการใช้ในทางที่
ผิดและความรุนแรงต่อนักข่าวในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน เกณฑ์ที่ประเมินในแบบสอบถาม โดยอาศัย
ข้อมูลจากเครือข่าย International Freedom of Expression Exchange (IFEX) เพื่อมาทาการประเมิน
ผ่านระบบการให้คะแนนจาก 0 – 100 ซึ่ง 0 หมายถึง มีเสรีภาพสื่อที่ดี ส่วน 100 หมายถึง มีเสรีภาพสือ่
ที่ต่า โดยการใช้คาถาม 87 คาถาม รวมอยู่ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal
environment) สภาพแวดล้อ มทางการเมื อง (political environment) และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ (economic environment) เพื่อพิจ ารณาว่าสื่อมวลชนของแต่ล ะประเทศมี เ สรี ภ าพ
(0 - 30 คะแนน) มีเสรีภาพบางส่วน (31 - 60 คะแนน) หรือไม่มีเสรีภาพ (61 - 100 คะแนน) (World
Press Freedom Index, 2020b)
จากการจัดอันดับเสรีภาพสื่อประจาปี พ.ศ. 2563 พบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 44.94 ซึ่ง
อยู่ในช่วงที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพบ้างบางส่วน เมื่อพิจารณาในระดับโลก ประเทศไทยมีเสรีภาพสื่อ อยู่
ในอันดับที่ 140 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย
มี เ สรีภาพสื่ออยู่ในอันดับที่ 23 จากจ านวนทั้งหมด 33 ประเทศ (World Press Freedom Index,
2020a)
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8. ดัชนีก่อการร้ายโลก (Global Terrorism Index: GTI)
สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) ได้จัดทาดัชนีก่อการร้ายโลก (GTI) ขึ้น โดยให้นิยาม
การก่อการร้าย หมายถึง การใช้กาลังและความรุนแรงอย่างผิดกฎหมายโดยผู้กระทาที่ไม่ใช่รัฐเพื่อ
บรรลุเป้าหมายทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือสังคมผ่านความกลัว การบีบบังคับ หรือการข่มขู่
ซึ่งได้ทาการประเมินความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในแต่ละปี
ดัชนีการก่อการร้ายโลก (GTI) เป็นรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มและรูปแบบของ
การก่อการร้ายทั่วโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970)
ถึง สิ้นปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) และให้ความส าคั ญ เป็นพิเ ศษกั บ แนวโน้ม ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014) สอดคล้องกับจุดเริ่มต้น การล่มสลายของรัฐอิสลามแห่งอิรักและลิแวนต์ (Islamic State
of Iraq and the Levant หรือ ISIL) GTI (2019c, p. 2) ได้วิเคราะห์ผลกระทบของการก่อการร้าย
ส าหรับ 163 ประเทศครอบคลุม 99.7% ของประชากรโลก ซึ่ง ก่ อให้เ กิ ดคะแนนรวมเพื่อจัดอันดับ
ตามล าดับของประเทศที่เกี่ยวกับผลกระทบของการก่อการร้าย เป็นความพยายามที่จะจัดอันดับ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกอย่างเป็นระบบตามกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพื่อสร้างภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การก่อการร้ายแสดงแนวโน้ม และจัดทาชุดข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์โดยนักวิจัย ผู้กาหนดนโยบาย
และได้รับการพัฒนาโดยปรึกษากับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านดัชนีสันติภาพโลก
GTI อาศัยฐานข้อมูลจาก GTD ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดเกี่ยวกับการก่อการร้ายใน
ปัจจุบัน จากนั้น GTI นามาสร้างคะแนนคอมโพสิตเพื่อให้การจัดอันดับตามลาดับของประเทศต่อ
ผลกระทบของการก่อการร้าย โดย GTD มีความโดดเด่นเนื่องจากจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
ตอบสนองต่อการก่อการร้าย (START) ภายใต้การดาเนินงานที่มหาวิท ยาลัยแมริแลนด์ครอบคลุม
ข้อมูลสาหรับเหตุการณ์ก่อการร้าย 170,000 เหตุการณ์ ถูกนามารวมเข้ากับเหตุการณ์ใน GTD ซึ่งการ
กระทานั้นจะต้องเป็นการกระทาโดยเจตนาใช้ความรุนแรง หรือการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงโดย
นักแสดงที่ไม่ใช่รัฐ หมายความว่า เหตุการณ์จะต้องมี 3 เกณฑ์สาหรับการพิจารณาว่าเป็นการก่อการ
ร้าย กล่าวคือ
1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องจงใจ ผลของการมีสติมีการคานวณในส่วนของผู้กระทาความผิด
2) เหตุการณ์ต้องเกิดจากความรุนแรงหรือการคุกคามในระดับหนึ่งของความรุนแรง รวมถึง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและความรุนแรงต่อผู้คน
3) ผู้กระทาความผิดของเหตุการณ์จะต้องเป็น ผู้มีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ฐานข้อมูล นี้
ไม่รวมการกระทาของการก่อการร้ายรัฐ
ในการจัดทารายงานดังกล่าว แต่ละประเทศจะได้รับการจัดอันดับตามดัชนี ก่ อการร้ายโลก
(GTI) ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Global Peace ดัชนีผู้เชี่ยวชาญ คะแนน GTI ของแต่ละประเทศเป็น
มาตราส่วนจาก 0 ถึง 10 โดย 0 หมายถึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบจากการก่อการร้าย และ 10 หมายถึง
ผลกระทบที่สามารถวัดได้สูงสุดของการก่อการร้าย ซึ่งแต่ละประเทศจะถูกจัดอันดับตามลาดับจาก
มากไปน้อ ยด้วยคะแนนที่ แย่ที่ สุด ระบุไว้เ ป็นอันดับ แรกในดัชนี (Institute for Economics and
Peace, 2019d, p. 6)
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สาหรับสถานการณ์ในประเทศไทย รายงานดัชนีก่อการร้ายโลก (GTI) ประจาปี พ.ศ. 2562
(ค.ศ. 2019) ระบุว่าประเทศไทยมีค่าดัชนีก่อการร้ายอยู่อันดับที่ 18 จากจานวนทั้งหมด 163 ประเทศ
ได้คะแนน 6.029 ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ถือว่าลดลง 0.23 ส่วนในระดับภู มิภาค
เอเชียแปซิฟิ ก ไทยมี ค่าดัชนีก่ อ การร้ายอยู่ในอันดับที่ 2 จากทั้ ง หมด 19 ประเทศ (Institute for
Economics and Peace, 2019d: 41)
9. ดัชนีการค้ามนุษย์
รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายงานประจาปีที่
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดท าตามกฎหมาย Trafficking Victims Protection Act of
2000 (TVPA) เพื่ อ เสนอต่อ สภาสหรัฐเกี่ ยวกั บ สถานการณ์ก ารค้ามนุษย์ป ระเทศต่าง ๆ ทั่ วโลก
รายงานฯ จะครอบคลุม ประเทศต่าง ๆ ซึ่ง ถูก ตัดสินว่าเป็นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง
ประเทศทางผ่าน สาหรับผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรงจานวนมาก เนื่องจาก
การค้ามนุษย์มี แนวโน้ม ที่ จ ะขยายตัวไปทุ ก ประเทศในโลก รายงานเกี่ ยวกั บ ประเทศต่าง ๆ เป็น
การบรรยายถึงขอบเขตและลักษณะของปัญหาการค้ามนุษย์ เหตุผลในการรวมประเทศดังกล่าวไว้ใน
รายงาน และความพยายามของรัฐบาลนั้น ๆ ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์
รายงานยังรวมถึงการประเมินผลว่าความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ของรัฐบาลใน
แต่ล ะประเทศนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตามที่ ระบุไว้ในกฎหมาย
TVPA ตามที่ ได้มีก ารแก้ไขแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ รายงานยัง รวมข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ รายงานส่วนที่เหลือจะอธิบายถึงความพยายามของรัฐบาลแต่ล ะ
ประเทศในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ คุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ และป้องกันการค้า
มนุษย์ รายงานของแต่ละประเทศจะอธิบายพื้นฐานในการจัดให้ประเทศโดยแบ่งเกณฑ์การจัดระดับ
เป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง และระดับ 3 ได้แก่
ระดั บ 1 (Tier 1) คื อ ประเทศซึ่ ง รั ฐ บาลปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานขั้ น ต่ าของกฎหมาย
TVPA โดยสมบูรณ์
ระดับ 2 (Tier 2) คือ ประเทศซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมาย TVPA
โดยสมบูรณ์แต่กาลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานเหล่านั้น
ระดั บ 2 ที่ ถู ก จั บ ตามอง (Tier 2 Watch list) คื อ ประเทศที่ รั ฐบาลไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติตาม
มาตรฐานขั้นต่าของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์แต่กาลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติ
ให้ได้ตามมาตรฐานเหล่านั้น
1) จานวนสุทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของรูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์มีจานวนมาก หรือ
กาลังเพิ่มขึ้นมาก
2) ไม่ ส ามารถแสดงหลัก ฐานว่ามีความพยายามเพิ่ม ขึ้นที่ จะต่อสู้กับ รูปแบบที่รุนแรงของ
การค้ามนุษย์จากปีที่ผ่านมา
3) การตัดสินว่าประเทศนั้นกาลังใช้ความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานขัน้
ต่ามาจากการให้คามั่นสัญญาของประเทศนั้นว่าจะดาเนินมาตรการเพิ่มเติมในปีถัดมา
ระดับ 3 (Tier 3 ) คือ ประเทศต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าโดยสมบูรณ์
และไม่ได้ใช้ความพยายาม
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โดยใช้ข้อมูลจากสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ
องค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ รายงานที่มีการตีพิมพ์ การเดินทางไปวิจัยในทุกภูมิภาค
และข้อมูลที่มีผู้ส่งมาที่ tipreport@state.gov ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้จัดทาขึ้นสาหรับองค์กรเอกชนและ
บุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ แลกเปลี่ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ของรั ฐ บาลในการจั ด การกั บ ปัญ หา
การค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐฯ ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้ามนุ ษย์และ
ปฏิบัติการของรัฐบาล โดยอาศัยการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงการพบปะกับข้าราชการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ผู้แทนองค์ก รเอกชนในประเทศและระหว่างประเทศ องค์ก รระหว่างประเทศ
ข้าราชการ นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ และผู้ตกเป็นเหยื่อที่รอดมา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
รายงานประจาปีนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาแหล่ง ข้อมูลของทุก ๆ ประเทศด้วย
มุ ม มองใหม่ ใ นการประเมิ น ผล (Department of State United States of America, 2019,
pp. 34-36)
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้จัดทารายงานการค้ามนุษย์ขึ้นทุกปี รายงานได้นาเสนอ
เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากการค้ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวไป 175 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเกณฑ์การจัดอันดับเป็น 4 ระดับ คือ รัฐบาลที่ดาเนินการได้
สมบูรณ์จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ 1 ถัดมาเป็นรัฐบาลที่กาลังใช้ความพยายามอย่างยิ่ งในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่าจะถูกจัดให้อ ยู่ในระดับ 2 ถัดลงมาอีกเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ป ฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นต่าโดยสมบูรณ์ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวจะถูกจัดให้อยู่
ในระดับที่ 3 ท้ ายที่ สุดจะนาเกณฑ์ สาหรับบัญชีประเทศที่ ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ (Special Watch
List) มาพิจารณา ถ้าหากลักษณะตรงกับที่ระบุไว้ในเกณฑ์ของประเทศที่อยู่ในระดับ 2 จะถูกจัดให้อยู่
ในระดับ 2 ที่ควรถูกจับตามอง
สาหรับสถานการณ์ในประเทศไทย รายงานการค้ามนุษย์ประจาปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
ระบุว่าประเทศไทยจากการวัดระดับ 4 ระดับข้างต้น ถูกวัดให้อยู่ในระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศ
ที่รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์ แต่กาลังใช้ความพยายาม
อย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานเหล่านั้น ซึ่งรัฐบาลแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่าได้อย่างเต็มที่สาหรับการขจัดการค้ามนุษย์ แต่ กาลังมีความพยายามจะทาให้ได้
มาตรฐาน โดยรัฐบาลแสดงให้เห็นโดยรวมว่ามีการเพิ่มความพยายามเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาการ
รายงานก่อนหน้านี้ (Department of State United States of America, 2019)
ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังคงอยู่ในระดับที่ 2 ความพยายามเหล่านี้ รวมถึงรัฐบาลระบุการตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จานวน 631 ราย ในปี พ.ศ. 2561 (เทียบกับจานวน 455 ในปี พ.ศ. 2560)
โดยจานวน 401 คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและมนุษย์ Security (MSDHS) มีการรายงานการว่า
ได้ช่วยเหลือเยียวยาในการให้ที่พักอาศัยมากกว่า (หากเทียบกับจานวน 360 ในปี พ.ศ. 2560) ทั้งนี้
สิ่ง ที่ ร ะบุและช่วยเหลือโดย MSDHS รวมเหยื่อชาวไทยจานวน 152 คน และชาวต่างชาติจานวน
249 คน แบ่ง เป็นผู้เ สียหายจากการมี เพศสัม พันธ์จ านวน 186 คน และจากการค้ามนุษย์จานวน
66 คน ส่วนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานยังไม่ชัดเจนว่ามีรูปแบบใด ซึ่งการตกเป็นเหยื่อจานวน 149 ราย
ที่เหลือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการส่งตัวเหยื่อผู้เ คราะห์ร้ายจากต่างประเทศจ านวน 201 คน ที่ถูก
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เอารัดเอาเปรียบในประเทศไทย (เทียบกับจานวน 111 ในปี พ.ศ. 2556) และอานวยความสะดวกใน
การกลับมาของคนไทยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจานวน 103 คน จากต่างประเทศ (เทียบกับจานวน 45
ในปี พ.ศ. 2556) ด้วยการจัดหาเงินทุนสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งความช่วยเหลื อ
ด้านกฎหมายด้วยการจัดหางานและบริการกลับ คืนสู่ระบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม องค์กรพัฒนาเอกชน
รายงานว่ารัฐบาลไม่ได้ให้บริการอย่างสม่าเสมอ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการส่งกลับประเทศ
บางรายถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการตรวจสอบจนถึง ขั้นบัง คับใช้ก ฎหมาย (Department of State
United States of America, 2019)
กล่า วโดยสรุป การศึกษาและวัดระดับสันติภาพเป็นการบูรณาการ ศึก ษาสหวิทยาการ
ต่าง ๆ เพื่อทาให้เข้าใจสันติภาพได้อย่างชัดเจน จากวรรณกรรมต่างประเทศที่ได้ศึกษามาเบื้องต้น
พอจะเห็น ลัก ษณะร่ ว มได้ ว่ า การศึ ก ษาเรื่อ งสัน ติ ภ าพควรศึ ก ษาถึ ง ความรุ น แรงทางกายภาพ
การปราศจากความกลัวต่อความรุนแรง และควรศึกษาครอบคลุมถึง ทัศนคติ สถาบัน โครงสร้างที่จะ
สร้ างและดารงไว้ซึ่ง สันติสุขในสัง คม ซึ่ง หมายรวมถึง จิตใจด้วย การศึก ษาเรื่องจิตใจในด้านของ
ความสุขจึง เป็นสิ่ง จาเป็นที่ ควรให้ ความส าคัญ โดยองค์ ป ระกอบของสันติภาพควรประกอบด้วย
P1. ความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เน้นศึกษาความรุนแรงที่เห็นชัดเจนและยืดเยื้อ
เรื้อรัง P2. ความปลอดภัยและความมั่ นคงในสัง คม เน้นศึก ษาความปลอดภัยในสัง คมโดยไม่ มี
ความหวาดกลัว P3. การทหาร ศึกษาค่าใช้จ่าย บุคลากรและอาวุธดังกล่าว P4. รัฐบาลที่ทาหน้าที่ดี/
การจากัดอานาจรัฐบาล/ความชอบธรรมของผู้นา/นิติธรรม ศึกษาการทาหน้าที่ของรัฐว่ามีนิติธรรม
หรื อ ไม่ P5. สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการเอื้ อ อ านวยให้ ท าธุร กิ จ
P6. การกระจายทรัพยากร (ความเป็นธรรมในสังคม) ศึกษาความเหลื่อมล้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ความยากจน P7. การยอมรับ ในสิท ธิของคนอื่น/การรับ รองสิท ธิขั้นพื้นฐาน ศึก ษาเสรีภาพของ
ประชาชนและการอยู่ร่วมกับ คนอื่ น P8. ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน/การทางานร่วมกับ คนที่
แตกต่าง (หลากหลาย)/การพูดคุยกับคนที่แตกต่าง ศึกษามุมมองต่อคนต่างชาติ P9. การไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสาร (สื่อ) ศึกษาเสรีภาพของสื่อและการคุกคามสื่อมวลชน P10. ระดับทุนทางมนุษย์ ศึกษา
การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ นด้ า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพ การมี ง านท า P11. การคอร์ รั ป ชั น ศึ ก ษา
การคอรรัปชันในภาครัฐและเอกชน P12. กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ศึกษากระบวนการ
ยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน P13. ความสุข ศึกษาความสุขทั้ ง
ทางใจและทางกาย รวมถึงสุขภาพชุมชน P.14 เครือข่ายความร่วมมือทางสังคม ศึกษาการรวมกลุ่ม
การทางานเป็นเครือข่าย P.15 การสร้างความปรองดอง ศึกษาการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายหลัง
ความรุนแรง
2.4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสันติภาพในประเทศไทย
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสันติภาพในประเทศไทย มีทั้งองค์ความรู้ที่ได้มีการจัดทาไว้
โดยตรงตามกรอบแนวคิดของดัชนีสันติภาพโลกและองค์ความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1 ดัชนีและตัวชี้วัดและองค์ความรู้ด้านสันติภาพ
องค์ ค วามรู้ ด้ า นสั น ติ ภ าพที่ มี ก ารจั ด ท าตามกรอบแนวคิ ด ของดั ช นี สั น ติ ภ าพโลกมี
การดาเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้า การจัดทาและวัดระดับดัชนีสันติภาพหรือสันติสุขในประเทศ
ไทย การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ การให้คะแนน ผสมผสานจากแนวคิดทั้ง สันติภาพเชิงลบและ
สันติภาพเชิงบวก โดยมีการแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1. การไม่มีความรุนแรง
ทางกายภาพ 2. ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม 3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เ ลือก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็น
ธรรม และมีตัวชี้วัดย่อย 23 ตัวชี้วัด ข้อมูลที่นามาใช้ มีทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลปฐมภูมิจากการสารวจทั่วประเทศ การเก็บข้อมูลมีทั้งระดับประเทศและระดับจังหวั ด จาก
ผลการศึก ษาพบว่า ระดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยส าหรับปี พ.ศ. 2560 มี ค่าเท่ ากั บ 3.23
คะแนน ถือ ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของคะแนนดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้าน ด้านที่ มี ค่าคะแนน
สั น ติ ภ าพต่ าสุ ด คื อ ความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมน้ อ ยและมี ก ารกระจายทรั พ ยากรที่ เ ป็ น ธรรม
(2.75 คะแนน) ส่วนด้านที่ ได้คะแนนมากที่ สุด คือ การไม่ มี ความรุนแรงทางกายภาพ ได้คะแนน
(3.60 คะแนน) และได้จัดเก็บข้อมูลในระยะ 2 ต่อไปในปี 2563 โดยมีการเพิ่มตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันรวมเป็น 28 ตัวชี้วัด จากองค์ประกอบหลัก 4 ด้านเช่นเดิม (ชลัท ประเทืองรัตนา
และเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2562)
องค์ความรู้ด้านสันติภาพในระดับชุมชนพิจารณาได้จาก รายงานการถอดบทเรียนสันติภาพ
ในชุมชน โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 (4ส4) ได้
ศึ ก ษารู ป แบบสั น ติ ภ าพ (Peace model) ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม โดยก าหนดพื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ มี
ความแตกต่างแต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก่ พื้นที่ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชน
คลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
สรุปเป็นข้อค้นพบคือ ปัจจัยที่ทาให้เกิดสันติภาพในชุมชนที่แตกต่างในพื้นที่ตัวอย่าง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่
ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชน
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่าปัจจัยที่สาคัญ 13 ประการที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ คือ ประวัติศาสตร์ชุมชน ชาติพันธุ์ พหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม อาชีพ
ชุมชน ข้อกาหนดของชุมชน การสื่อสาร การเจรจา ศาสนา โครงสร้างทางสังคม เจตคติ ผู้นาและ
การใช้ทรัพยากร เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบสันติภาพของ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนเทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล พบประเด็นความแตกต่าง ดังนี้ สันติสุขของชุมชนกุฎีจีน คือ คนทั้ง 3 ศาสนา
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โครงสร้างทางสังคมของชาวคริสต์ที่มีความมั่นคงและสืบทอดอาชี พดั้งเดิมมี
ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน ในขณะที่สันติสุขของชุมชนคลองตะเคียน คือ การมีเวทีกิจกรรม
ภาครัฐที่เข้มแข็ง มีความร่วมมือในกิจกรรมของชุม ชน ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ ยาวนาน โครงสร้าง
ทางสังคมของชุมชนที่มั่นคง การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม แม้จ ะมีชาติพันธุ์ของ
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คนในชุมชนที่แตกต่างและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในขณะที่สันติสุขในชุมชนเทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล ก็มีปัจจัยเช่นเดียวกันกับในชุมชนคลองตะเคียน
นอกจากนี้ องค์ความรู้ด้านสันติภาพในระดับ ชุม ชน พิจ ารณาได้จ ากบทความวิจัยของ
ขันทอง วัฒ นะประดิ ษฐ์ ได้นาเสนอแนวทางการสร้างสันติภาพและพัฒ นาชุมชน สันติสุขในพุทธ
ศตวรรษที่ 26 โดยศึกษาถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชน
แพรกหนามแดง ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นท่ าคอยนาง ชุ ม ชนย่ า นกะดี จี น ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ยเชิ ง คุ ณภาพ
แบบภาคสนาม เครื่อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช้ คื อ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ 30 คน และ
การสังเกตการณ์ อย่างไม่มีส่วนร่วม การศึกษาถอดบทเรียนจากชุม ชนทั้ง 3 ทาให้ได้องค์ความรู้
5 มิ ติ ส าคั ญ ในกระบวนการสัน ติ ภ าพ และสัน ติ สุข ในชุ ม ชน ได้ แ ก่ 1. มิ ติ ด้ า นกายภาพ ได้ แ ก่
การมี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้บนวิถีความพอเพียงเป็นต้น 2. มิ ติด้านสังคม ได้แก่
การอยู่ร่วมกั บ ผู้อื่ น กล่าวคือ การมี ความรัก ความ สามั คคีและความปรองดองในชุม ชน 3. มิ ติ
ด้านจิตใจ ได้แก่ การมี ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุม ชน 4.มิ ติด้านปัญ ญา เป็น
การสะท้อนถึงปัญญาของชุมชนในการแก้ ปัญหาด้วยปัญญา การรู้เท่าทันโลกและการปรับตัวให้เข้า
กั บ การเปลี่ยนแปลงโดยยัง คงรัก ษาวิถีชุม ชนไว้ ได้ 5. มิ ติด้านผู้นา ผู้นาทั้ ง ด้านผู้นาศาสนาและ
ผู้นา ชุมชน หรือผู้นาทางจิตวิญญาณ สามารถนาพาชุมชนก้าวผ่านความขัดแย้ง และสร้างสันติสุข
ให้กับชุมชน จาก 5 มิติที่สาคัญดังกล่าว ควรใช้หลักการ สาคัญ คือ การใช้พลัง อ่อนนุ่มที่มาจาก
2 ตัวประกอบสาคัญ ได้แก่ 1) ธรรมะ D = Dhrama คือ ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาเป็นรากฐาน
นาพาให้เข้าถึงสันติสุข 2) อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในกระบวนการสันติวิธี P = Peaceful means
ทั้งสองหลักการนี้เป็น เบ้าหลอมของตัวบุคคล ที่เป็นแกนกลางของการพัฒนาชุมขนสันติสุข ได้แก่
ผู้นา สมาชิกชุมชนและเครือข่ายเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาทงกายภาพ คุณธรรมของการอยู่ร่วมกั น
ในสังคม (ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, 2560)
งานวิจัยถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งของชุม ชนต้นแบบ 3 แห่ง ดังกล่าวได้พัฒนา
มาจากงานของ รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธรรมหาโส ที่เน้น ความซื่อสัตย์สุจริ ตให้เกิดขึ้นในระดับหมู
บ้าน หรือ “หมู่บ้านช่อสะอาด” “ความสะอาดในสังคม และประเทศชาติ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ใน
ชุมชน โดยการพัฒนาจากกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่ บ้าน ทั้งในมิติของกาย พฤติกรรม จิตใจ
และปัญญา ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ ความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)” ความซื่อสัตย์
สุจริตนั้น เป็นความซื่อสัตย์สุจริตที่สะท้อนผ่านทั้ง 4 มิติ คือ (1) กายซื่อสัตย์สุจริต (เพื่อความอยู่รอด
ทางกายภาพ) (2) พฤติก รรมซื่อ สัตย์สุจริต (ตามหลัก ศีล 5) (3) จิตใจซื่อสัตย์สุจ ริต (ละอายต่อ
การทาชั่ว และเกรงกลัวต่อการทุจริต) และ (4) ปัญญาซื่อสัตย์สุจริต (ใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน) ตัวแปรสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาตามรูปแบบนี้ คือการใช้พลังของ “บวร” คือ บ้าน วัด
และโรงเรียน โดยการทาหน้าที่ในการเชื่อมประสาน และกล่อมเกลาศาสนิกต่าง ๆ ในหมู่บ้านให้เกิด
การตระหนักรู้ เกิดความละอายชั่ว และเกรงกลัวการทุจริตคิดคิดชุมชนของตัวเอง หากคนในสังคม
เกิดการตระหนักรู้ว่า การคดโกงทรัพยากรซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะในชุมชนย่อมส่งผลต่อการคดโกง
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ทรัพ ยากร หรือ แย่ง ชิง อนาคตลูก หลานของตนเองแล้ว เชื่อมั่ นชุม ชนย่อมเกิ ดพลัง ในการรัก ษา
ทรั พ ยากร หรื อ ใช้ ท รั พ ยากรในชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า มากที่ สุด อี ก ทั้ ง จะเป็ น พลัง ส าคัญ ใน
การปกป้อง และคุ้มครองผลประโยชน์ของชุมชนเอาไว้โดยมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแย่งชิงไปเป็นสมบัติ
ส่วนตน (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2558)
การขับ เคลื่อนงานด้านสันติสุขให้เ กิดขึ้นในระดับชุมชน มี ก ารสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
อปท. ด้วยการให้รางวัลยกย่อ งอปท.ที่ ส่งเสริมงานด้านสมานฉันท์ และสันติสุข จัดท าโดยสถาบัน
พระปกเกล้า ในรูปแบบของรางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีความมุ่งหมาย ให้ท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณาฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการและการดาเนินงานในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหา
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้า ได้แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ในที่นี้จะกล่าวอย่างเจาะจงถึง
รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ในกรณี ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญในประเด็น
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมาตรการป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น
สถาบันฯ จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะที่เรียกว่า “การเสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และ
ความสมานฉันท์”รูปแบบที่ 2 - ในกรณี มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน หรือความขัดแย้ง
ได้รับ การแก้ ไขไปแล้ว สถาบันฯ จะพิจ ารณาท้ องถิ่นของท่ านในลัก ษณะที่ เรียกว่า “การจัดการ
ความขัดแย้ง” จากการนิยาม 2 รูปแบบดังกล่าว สรุปได้ว่าการเสริมสร้างสันติสขุ และความสมานฉันท์
ท าได้ทั้ ง ในเชิง ป้อ งกั นความขัดแย้ง และแก้ ไข/จัดการความขัดแย้ง เมื่ อเกิ ดขึ้นแล้ว โดยมี ตัวชี้วัด
แบ่งเป็น 5 หมวด คื อหมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้าง
สันติสุขและความสมานฉันท์เป็นการพิจารณาประเมินภาวะผู้นา นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากข้อมูล
สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง หมวดที่ 3 การจัดทาโครงการและบริการสาธารณะที่
ตอบสนองความท้าทายใหม่ที่เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่ าง
สร้างสรรค์ หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน หมวดที่ 5 โครงการ/
กิ จ กรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ (สถาบันพระปกเกล้า,
2562)
2.ดัชนีและตัวชี้วัด รวมถึงองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสันติภาพ
การศึกษาชุมชนในบทความนี้หมายรวมถึงชุมชนที่เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยชุมชน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ริเริ่มโดยชุมชนแล้วดึงภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม เรียกว่า การมีส่วนร่วม
ของรัฐ(กับประชาชน) ไม่ใช่การมีส่วนร่วมของประชาชน (กับรัฐ) กระบวนการดังกล่าวเน้นการมีส่วน
ร่วมที่ภาครัฐมาเข้าร่วมในฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีพันธมิตร มิใช่ในฐานะหน่วยงานที่มารับข้อเสนอ
เท่านั้น หากแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มาร่วมกับประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
(ทศพล สมพงษ์, 2555)
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ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปกครอง การกดขี่นามาสู่การใช้ความรุน แรง
ทางการเมืองในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามความเป็นธรรมมีหลากหลายมิติ พิจารณาจากงานวิจัย
“ดัชนีความเป็นธรรมในสังคม” ได้จัดทาขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องปี 2562 เริ่มต้นจากการสารวจ
4 ด้าน คือ ความเสมอภาคทางสังคมวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจและ
การกระจายทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดทาดัชนีการรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก
สิ่งที่ถูกกระทา แต่ต่อมาเมื่อปี 2562 เพื่อให้ได้ผลวิจัยเชิงประจักษ์ได้ขยายการสารวจเพิ่มอีก 6 ด้าน
รวมเป็ น 10 ด้ า น ได้ แ ก่ การศึ ก ษา เพศ ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ บริ ก ารสาธารณะและ
สาธารณูปโภค โดยสุ่มตัวอย่างใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 จังหวัด แต่ละจังหวัดมี 2 อาเภอ แบ่งเป็น
อาเภอเมื อ งและอ าเภอที่ ห่างออกไป อาเภอละ 2 ตาบล สุ่ม ตัวอย่างทั้ ง สิ้ น 8,116 ตัวอย่าง ซึ่ง
เก็ บ ข้อ มู ลเป็นเวลาเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ก ารวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
จนได้ค่าดัชนีออกมาและเผยแพร่ในเวบไซต์ www.sojustthai.net (ธีระ สินเดชารักษ์, 2562)
สันติสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน จาเป็นที่มนุษย์จะต้องมีความมั่นคงในชีวิต จะต้องได้รับ
หลัก ประกั นด้านสิท ธิ ความปลอดภัย การสนองต่อความจ า เป็นขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกั นในการพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทา “รายงานความมั่นคง
ของมนุษย์ประเทศไทย ปี พ.ศ.2559” ขึ้น ภายใต้กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์
12 มิติ 37 ตัวชี้วัด เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมระดับประเทศ ภาค และ
จังหวัด สาหรับเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาด้านต่างๆ ในภาพรวม
ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และสร้างความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว ชี้ วั ด ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ ว ย 1. มิ ติ ที่ อ ยู่ อ าศั ย 2. มิ ติ สุ ข ภาพ
3. มิ ติอ าหาร 4. มิ ติก ารศึก ษา 5. มิ ติก ารมี ง านทา และรายได้ 6. มิ ติครอบครัว 7. มิ ติชุม ชนและ
การสนับ สนุนทางสังคม 8. มิ ติศาสนาและวัฒ นธรรม 9. มิ ติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. มิติสิทธิและความเป็นธรรม 11. มิติการเมือง 12. มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561)
ความอยู่เย็นเป็นสุขมีหลายมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ
นิ ย ามความหมายของแนวคิ ด สั น ติ ภ าพของต่ า งประเทศ ความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข มี พั ฒ นาการมา
อย่างต่อเนื่อง โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จัดทาโดยมูลนิธิธรรม
รัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยที่ สศช. ได้ดาเนินการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งได้ปรับ
การพัฒนาสู่แนวคิด คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทั้งในฐานะผู้มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา โดย สศช. ได้
พัฒนา “ดัชนีความอยู่ดีมีสุข” เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับคน ในช่วง
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แ ผ น พั ฒ น า ฯ ฉ บั บ ที่ 8 อ ย่ า ง เ ป็ น อ ง ค์ ร วม ต่ อ ม า ใ น ช่ วง แ ผ น พั ฒ น า ฯ ฉ บั บ ที่ 10
( พ.ศ. 2550 -2554) ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การสร้าง
ความอยู่เ ย็นเป็นสุขร่วมกั น ในสัง คมไทย การใช้ดัชนีความอยู่ดีมี สุขเป็นเครื่องมื อวั ดผลกระทบ
การพัฒนาจึงไม่เพียงพอ เนื่องจากขอบเขตของนิยามความสุขได้ขยายจากมิติของการดารงชีวิตและ
แนวปฏิบัติของปัจเจกบุคคลไปสู่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมทั้งการวัดในด้านจิตใจ
คุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องดีงามต่าง ๆ สศช. จึงได้ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความอยู่ดีมี
สุ ข มาเป็ น “ดั ช นี ความอยู่ เ ย็ นเป็ น สุ ข ร่ ว มกั นในสั ง คมไทย” แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 จึ ง มี
ความจาเป็นต้องจัดทาและดาเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย เพื่อ
การพั ฒนาและปรับปรุงดัชนีชี้วัด การพัฒ นา เพื่อให้ส ามารถวัดผลกระทบที่เ กิ ดจากการพัฒ นาใน
ช่วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ได้อ ย่างถูก ต้อง ชัดเจน ตรงกั บ ความเป็นจริง (มู ล นิธิธรรมรัฐเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2560) นิยามความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ที่ปรับปรุงใหม่ คือ สภาวะ
ที่ ค นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด ารงชี วิ ต อย่ างมี ดุล ยภาพทั้ ง ในด้า นจิต กาย ปั ญ ญา เป็ น ผลที่ เ กิ ดจาก
ความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นองค์รวม โดยมี ความสัมพันธ์กันบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม หลัก ธรรมาภิบ าล นาไปสู่
การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืน ตัวชี้วัดอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย ประกอบด้วย
องค์ป ระกอบหลัก 5 ด้าน (มิ ติ) ได้แก่ 1. การมี สุขภาวะที่ ดี 2. เศรษฐกิ จ เข้ม แข็ง และเป็นธรรม
3. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล 4. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 5. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2560,
น. 5-12-5-184)
จากที่กล่าวมมาข้างต้น นามาสู่การสร้างองค์ประกอบของตัวชี้วัดด้านสันติภาพในประเทศไทย
โดยยึดตามกรอบตัวชี้วัดเดิมของงานวิจัย TPI ซึ่งเก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วในระยะที่ 1 จากตัวชี้วัด
จ านวน 23 ตั วชี้ วั ด องค์ ป ระกอบ 4 ด้ านหลั ก ซึ่ ง ได้ ตั ดตั วแปรบางตัวที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องออกไป เช่ น
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การทหาร เนื่องจากงานวิจัย TPI เน้นเปรียบเทียบการวัดระดับสันติ
สุขในประเทศและจังหวัด แต่ไม่ ได้เน้นเปรียบเที ยบระดับสันติสุขเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ จากการเน้นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว การจับเก็บข้อมูลทุติยภูมิจึงเน้น
การศึกษาในขอบเขตสันติภาพของประเทศไทย
โดยในปี 2563 นี้ได้ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมจากข้อมูลงานวิจัย รายงานของต่างประเทศ
ของประเทศไทย และความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพิ่มเติมอีก
5 ตั วชี้ วั ด รวมเป็ น 28 ตั วชี้ วั ด ตั วชี้ วั ดที่ เ พิ่ ม เติ ม คื อ P2.7 อั ตราการฆ่ าตั ว ตาย P3.3 มุ ม มอง
ด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ P3.7 จานวนของ
กรณีที่ มี การสังหาร ลักพา การท าให้สูญหาย การกั กตัวและทรมานนักข่าวและนักสิท ธิมนุ ษยชน
P3.8 จ านวนผู้ถูกกั กขังที่ รอการพิพากษาในสัดส่วนประชากรในเรือนจา ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4
ด้านหลัก คือ (1) ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ (2) ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม (3) การยอมรับ
ความหลากหลาย/เคารพสิทธิมนุษยชน/ไม่เลือกปฏิบัติ และ (4) มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมี
การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม รายละเอียดดังรูปที่ 4 และ 5
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รูปที่ 4 องค์ประกอบหลักของสันติภาพ
ไม่มีควำมรุนแรงทำง
กำยภำพ

มีควำมเหลือ่ มล้ำใน
สังคมน้อยและมีกำร
กระจำยทรัพยำกรที่
เป็นธรรม

สันติภำพ

ควำมปลอดภัยและ
ควำมมัน่ คงในสังคม

กำรยอมรับควำม
แตกต่ำงหลำกหลำย/
กำรไม่ถูกเลือกปฏิบตั /ิ
กำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน

ด้านที่ 1 ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
ประเมินความขัดแย้ง และความรุนแรงทั้งในระดับประเทศ ในระดับชุมชนและครอบครัว
โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากทั้ ง ข้ อ มู ล สถิ ติ จ ากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ อาทิ จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ผลกระทบของ
การก่ อ การร้าย รวมถึง การประเมิ นประสบการณ์ความรุนแรงและความคิดเห็นจากประชาชน
ความรุนแรงทางกายภาพที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทาให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรด้านต่าง ๆ และ
สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เป็นผลดีกับ
ทั้งสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว ชุมชนหรือระดับประเทศ
ด้านที่ 2 ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
ประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม โดยเก็บข้อมูลจากสถิติจากหน่วยงานต่าง ๆ
อาทิ จานวนของการฆาตกรรม จานวนของประชากรในเรือนจา จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ และจานวน
คดีทางเพศและทาร้ายร่างกาย (สถิติการรับแจ้งเหตุ) รวมถึงการประเมินมุมมองด้านความปลอดภัย
จากการสารวจความเห็นของประชาชน ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมจะเกิดขึ้นสูง ด้วย
การไม่มีการฆาตกรรม ไม่มีการทาร้ายในครอบครัว ไม่มีการทาร้ายร่างกายหรือมีไม่มากนัก ประชากร
ในเรือนจาก็จะมีน้อย รวมถึงจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะมีน้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้ า นที่ 3 การยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลาย/การไม่ ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ / การเคารพ
สิทธิมนุษยชน
ประเมิ นมุม มองของประชาชนต่อ การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย/การไม่ ถูกเลือก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยวัดมุมมองของประชาชนต่อการยอมรับให้กลุ่มที่แตกต่างจาก
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คนทั่วไปนั้นมีบทบาททางสังคมและการเมือง อีกทั้ง มุมมองต่อการถูกเลือกปฏิบัติในการใช้บริการ
ภาครัฐ และมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง รวมถึงมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
บนพื้นฐานความเชื่อว่าความแตกต่างนาไปสู่สันติสุขในสังคม โลกจะเกิดความสงบสุขได้นั้น มีเงื่อนไข
2 ประการคือ ความหลากหลายและการพึ่งพากันและกันในธรรมชาติ การที่โลกขาดความหลากหลาย
และการพึ่งพากันนั้น จะนาไปสู่จุดจบของมนุษยชาติ การเคารพในความแตกต่าง และการใช้ลักษณะ
ของความแตกต่างให้เกิดการสร้างสรรค์ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน สันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง
ด้านที่ 4 มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ประเมินความเหลื่อมล้าในสังคมและการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยเก็บข้อมูลจาก
การวัดความเห็นในด้านมุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคม รวมถึงการเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิความเหลื่อมล้าด้านรายได้ ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน ความเหลื่อมล้าด้าน
การถือ ครองที่ดิน ด้านสาธารณสุขและการศึกษาบนฐานความเชื่อที่ว่า ประเทศที่มีสันติภาพจะมี
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร โดยที่ความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ (คนจนกับคนรวย)
ทรัพย์สินการเงิน รวมถึงความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อการแบ่งแยกในสังคม ทาให้
เกิดช่องว่างทางรายได้ที่แตกต่างกันมากระหว่างคนจนกับคนรวย
2.5 กรอบแนวคิดความรุนแรง 3 ระดับกับตัวชี้วัดด้านสันติภาพ
กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของสันติภาพที่เหมาะสมสาหรับสังคมไทย ครอบคลุมถึงการไม่มี
ความรุนแรงในสังคม อีกทั้งสังคมมีโครงสร้างที่มคี วามเป็นธรรมที่ทาให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
อั น มี จ ากั ด อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมมี น้ อ ย อี ก ทั้ ง มี ก ารเคารพใน
ความหลากหลาย ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างรวมถึงการเคารพสิทธิของทุกคน
ให้ดารงตนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่มีการปลูกฝังให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกัน
กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ไม่ มี ค วามรุน แรงทั้ ง 3 ระดั บ คื อ ความรุ น แรงทางตรง (กายภาพ) ( Direct
Violence) ความรุ น แรงทางโครงสร้า ง (Structure Violence) และความรุน แรงทางวัฒ นธรรม
(Culture Violence) ด้ ว ยฐานความคิ ด ว่ า สั ง คมที่ จ ะมี สั น ติ ภ าพได้ จ ะต้ อ งไม่ มี ค วามรุ น แรง
ทางกายภาพ แต่ก ารไม่ มีความรุนแรงทางกายภาพเท่านั้นไม่ใช่คาตอบของสังคมสันติสุข แต่ควร
ประกอบด้วยไม่มีความรุนแรงในระดับที่ลึกลงไปกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า คือความรุนแรงในชั้นของ
โครงสร้างอานาจที่ไม่เท่าเทียมและในชั้นของอุดมการณ์ความเชื่อ เปรียบได้กับภูเขาน้าแข็งที่มีส่วนที่
มองไม่เห็นซ่อนอยู่ใต้น้าซึ่ งมีพื้ นที่ขนาดใหญ่มากกว่ าพื้นที่ที่ม องเห็นด้วยตาเปล่า ดังแสดงในภาพ
ด้านล่าง
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รูปที่ 5 กรอบแนวคิดความรุนแรง 3 ระดับกับตัวชี้วัดด้านสันติภา

-ความรุนแรง
ทางตรง/กายภาพ
-ความรุนแรงทาง
โครงสร้าง
-ความรุนแรงทาง
วัฒนธรรม

-ตัวชี้วัดไม่มีความ
รุนแรงทางกายภาพ

-ตัวชี้วัดความมั่นคง
และปลอดภัยใน
สังคม
-ตัวชี้วัดการยอมรับ
ความหลากหลาย/ไม่
เลือกปฏิบัติ/เคารพสิทธิ
มนุษยชน

-ตัวชี้วัดมีความเหลือ่ ม
ที่มา : ประมวลโดยผู้วิจัย

ล้าน้อย/มีการกระจาย
ทรัพยากรทีเ่ ป็นธรรม

P1 : ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ

P1.5 ผลกระทบของการก่อการร้าย

P1.4 จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง
ภายในประเทศ ต่อสู้ภายในประเทศ

P1.3 มุมมองต่อระดับความรุนแรงใน
ครอบครัว

P1.2 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน

P1.1 มุมมองต่อระดับความรุนแรงใน
ประเทศ

P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย

P2.6 จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัว

P2.5 มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย
ความหวาดกลัว

P2.4จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย

P2.3 จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ
ต่อแสนคน

P2.2 จานวนของประชากรในเรือนจา
ต่อแสนคน

P2.1 จานวนของการฆาตกรรม
ต่อแสนคน

P3. กำรยอมรับควำมหลำกหลำย กำรไม่เลือกปฏิบัติ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

P2 :ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในสังคม

P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาใน
สัดส่วนของประชากรในเรือนจา

P3.7 จานวนของกรณีที่มีการสังหาร การ
ลักพา การ ทาให้สูญหาย การกักตัวและ
ทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน

P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ต่อหนึ่งแสนคน

P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางศาสนา

P3.4 มุมมองต่อเสรีภาพของสือ่ มวลชน

P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทาง
การเมือง

P3.2 มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้
บริการภาครัฐ

P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มี
ลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททาง
สังคมและการเมือง

รูปที่ 6 องค์ประกอบย่อยของสันติภาพในประเทศไทย

P4. การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

P4.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

P4.6 ความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน

P4.5 ความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สนิ การเงิน

P4.4 ช่องว่างของความยากจน

P4.3 การเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน

P4.2 ความเหลื่อมลาด้านรายได้

P4.1 มุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
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P4. มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม
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2.6 แนวคิด นิยาม ความหมาย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสันติภาพในประเทศไทย
จากองค์ป ระกอบย่อ ยด้านสันติภาพข้างต้น นามาสู่ก ารสารวจข้อมูล และวิเ คราะห์ตาม
องค์ประกอบของดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพในสังคมไทย โดยอาศัยงานวิชาการที่ประกอบด้วย
หนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการจากวารสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ถึง
บริบทของสังคมในการกาหนดนิยาม ความหมาย เพื่อนาไปพัฒนาเกณฑ์ของตัวชี้วัดด้านสันติภาพให้มี
ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
แนวคิด นิยามและความหมาย
ความรุนแรงไม่ได้หมายความถึง ความรุนแรงทางกายภาพเท่ านั้น มี ก ารอธิบายว่า ความ
รุนแรง หมายถึง การที่บุคคลใช้กาลังทาให้ผู้อื่นบาดเจ็บ การทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการข่มขู่
ว่าจะทาร้ายให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือข่มขู่ว่าจะทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งการใช้กาลังบังคับ กักขัง
หน่วงเหนี่ยว และรุกรานสิทธิหรือเสรีภาพส่วนบุคคล (รณชัย คงสกนธ์ และนฤมล โพธิ์แจ่ม , 2551)
ขณะที่โยฮัน กัลตุง (Galtung, 1969 อ้างถึงใน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2563) มองความขัดแย้งและ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในทุก สังคมด้วยการแยกตามปรากฏการณ์เมื่อมนุษย์ในสังคมนั้นได้รับ
อิท ธิพ ลที่ ทาให้ก ารบรรลุถึงเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้ ง ทางร่างกายและจิตใจต่ากว่าศัก ยภาพหรือ
การบรรลุถึงความสามารถที่มีอยู่ และสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยสาเหตุที่ทาให้เกิดความรุนแรง
คือ ความแตกต่างระหว่างศัก ยภาพหรือความสามารถที่ มี อยู่กั บ ความเป็นจริง ที่ เ กิ ดขึ้ น ขณะที่
ความรุนแรงทางการเมืองไทย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2551) ได้เสนอแนวคิดว่า “ความจริง” ที่เกิดขึ้น
ในความขัดแย้งทางการเมืองมีปัจจัยที่เรียกว่า “มายาการแห่งอัตลักษณ์ ” ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะคือ
การแยกพวกตนออกจากพวกอื่น มองความเป็น “ผู้อื่น” ด้อยกว่า “พวกเรา” รวมไปถึงวัตถุหรือสิ่งที่
ไม่ใช่มนุษย์อื่น ๆ คิดจะทุบทาลายหรือใช้ความรุนแรงต่อสิ่งนั้น สร้างความเกลียดชังผ่านกระบวนการ
ผลิตซ้าความรู้ ความคิด ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จากนั้นใช้ภาพ
ความถูก ต้อ งของตนมาประสมความเลวร้ายกับ “ฝ่ายตรงข้าม” ใช้เ ป็น “ข้ออ้างรองรับ ” การใช้
ความรุนแรงกับ “ฝ่ายศัตรู” เพื่อขจัดทาลายหรือการาบ “ผู้อื่น” ให้อยู่ในอานาจของตนเอง โดย
พฤติกรรมหรือการกระทาใด ๆ เหล่านี้
การจะเข้าใจความรุนแรงในสังคมที่ก ระทบต่อประชาชนในวงกว้างและมีความยืดเยื้อ
ศึก ษาได้จ ากทฤษฎีความขัดแย้ง ที่ ยืดเยื้อเรื้อรัง (Protracted Social Conflict) ใช้ตัวย่อว่า PSC
นัก คิดคนส าคัญ คือ Edward Azar เน้นการศึก ษาสงครามภายในประเทศ ไม่ ได้เ น้นการศึก ษาที่
สงครามระหว่างประเทศที่มีจุดสนใจในผลประโยชน์ของชาติ งานของเขาศึกษาในมุมความขัดแย้งใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังไม่มีแนวโน้มว่าจะ
ยุติลงได้ง่าย มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้น มีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษระหว่าง
กลุ่ม นาไปสู่ความรุนแรงเกิดขึ้น Azar ระบุว่ามีปัจจัยหรือตัวแปร 4 ด้าน ที่จะแปรเปลีย่ นความขัดแย้ง
ไปสู่ความรุนแรง ประกอบด้วย (Azar, 1990 ; Piya, & Maharjan, 2009)
1. อัตลักษณ์ชุมชน (communal identity) กลุ่มอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม
และกลุ่มต่าง ๆ มีหลากหลายกลุ่ม แต่รัฐตอบสนองหรือเลือกจัดสรรทรัพยากรให้กับบาลกลุ่ม ทาให้
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เกิดความแตกแยกตามมา หรือมีบางกลุ่มได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแล้วละเลยกลุ่มอื่น เช่น ส่งเสริมแต่
ศาสนาของตนเอง ละเลยการเคารพศาสนาอื่น
2.การกีดกันออกจากความจาเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์( deprivation of human needs)
หรือการเข้าไม่ถึงความจาเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความจาเป็นด้านปัจจัย 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ การขาดการยอมยอมรับในตัวตนอัตลักษณ์ของกลุ่ม ทาให้กลุ่มบางกลุ่ม
เกิดความรู้สึกคับข้องใจไม่มีพื้นที่ในการแสดงออก
3.บทบาทของรัฐและการปกครอง (governance and state's role)
รัฐที่เปราะบาง เผด็จการ ผู กขาดอานาจ การรวมศูนย์อานาจการตัดสินใจ การตัดสินใจ
แบบอคติต่อบางกลุ่ม ในขณะที่หลายประเทศมีประชากรเพิ่ม ขึ้น แต่ทรัพยากรได้รับการกระจาย
อย่างทั่ วถึง และเป็นธรรมน้อ ยลง ขาดการท าให้ป ระชาชนได้รับ บริก ารที่ ดี และรู้สึก พึง พอใจใน
การปกครอง
4.บทบาทด้ า นการเมื อ งระหว่ า งประเทศ (pattern of international political and
economic linkages) เช่น ประเทศเพื่อนบ้านในการสนับสนุนหรือทาให้เกิดปัญหามากขึ้น บางรัฐ
ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐอื่น ในด้านเศรษฐกิจ การทหารทาให้ถูกแทรกแซงการตัดสินใจใน
เรื่องสาคัญหลายเรื่อง ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยปราศจากการครอบงาจากรัฐอื่น
ขณะเดียวกันเมื่อมองความรุนแรงในมุมมองของชุมชนและครอบครัวจะพบว่าความรุนแรงมี
2 ลักษณะ คือ ความรุนแรงที่กระทาโดยผูใ้ หญ่ทาร้ายเด็ก หรือคู่สมรส และผู้สูงอายุ กับความรุนแรงที่
กระทาโดยเด็ก เช่น พี่น้องทาร้ายกัน และลูกทาร้ายพ่อแม่ หากแต่ความรุนแรงในชุมชนอาจแยกออก
ไม่ชัดเจนกับความรุนแรงในครอบครัวด้วยความรุนแรงในชุมชนเป็นการมองความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในและภายนอกชุมชน ที่มีอานาจและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้ง
และมีแนวโน้มที่จะนาไปสู่ความรุนแรง ในขณะที่รูปแบบความรุนแรงในครอบครัวมองไปที่การทา
ทารุณกรรมทางกาย จิตใจ และเพศ แสดงออกในลักษณะการข่มขู่ทาร้ายร่างกาย กักขังหน่ วงเหนี่ยว
และละเมิดทางเพศ (รณชัย คงสกนธ์ และนฤมล โพธิ์แจ่ม, 2551)
นอกจากนี้ ยังมีคานิยามความรุนแรงในครอบครัวเชิงกฎหมายได้ครอบคลุม “การกระทา
ใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับใช้อานาจครอบงาให้
บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทา” (ราชกิจจานุเบกษา, 2550)
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2558) ได้ขยายความเชิงกฎหมายเพิ่มเติม
ว่า เป็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ อย่างหนึ่งอย่างใด
โดยมิ ช อบ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การกระท าโดยประมาท ขณะที่ ใ นด้ า นสัง คมวิ ท ยาและจิต วิ ท ยานิยาม
ความรุนแรงในครอบครัว ไว้ ว่า เป็นการใช้ความรุนแรงนาไปสู่ความสาเร็จของผู้กระทาให้ได้ม าซึ่ง
อานาจครอบงาและควบคุมบุคคลในครอบครัว อีกนัยหนึ่งหมายถึง การใช้ความรุนแรงเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จของผู้กระทาที่ได้มาจากอานาจ หรือได้มาซึ่งอานาจควบคุมก่อให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระทา (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ , 2561) โดยการกระทาใด ๆ ของบุคคลผู้กระทา
ความรุนแรงใช้การบังคับ ขู่เข็ญ ทาร้ายทุบตี คุกคาม ทาให้ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
เพศ เช่น เด็กถูกบิดาล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนใช้คาพูดหรือพฤติกรรมที่ดูถูกเหยียดหยาม ทาร้าย
จิตใจ (มฤมล มนตรี, 2561) ดังนั้น ความรุนแรงในครอบครัวจึงหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกผ่าน
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การกระทาเพื่อมุ่งให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ และเพศ ด้วยการบังคับขู่เข็ญ ทาร้ายทุบตี คุกคาม
โดยใช้อานาจครอบงาให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทา
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ อันเป็นการสาเร็จของผู้กระทาซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ถูกกระทา แต่ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท
อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงมีความหมายที่แตกต่างกับความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งหมายถึง
การปะทะกันระหว่างความคิดที่อยู่ตรงข้ามกันไม่ลงรอยกันและเต็มไปด้วยความซับซ้อนหลากหลาย
ระดับ โดยมูลนิธิเบิร์กฮอฟ (2559) เห็นสอดคล้องกับแนวคิดของฟรีดริช กลาซึล (Friedrich Glasl) ที่
ขยายเพิ่มว่าเป็นลักษณะของประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายที่เห็นแตกต่างกันในด้านการรับรู้ ความคิด จิต
นาการ การตีความ ความรู้สึก ตลอดจนความปรารถนา ส่งผลกระทบต่อศักยภาพก่อให้เกิดความคิด
และความจริงของตนขึ้นในลักษณะการทาให้ทุกฝ่ายรับรู้ได้ Berghof ได้อาศัยทฤษฎีความขัดแย้ง ของ
มอร์ตัน ดอยชท์ (Morton Deutsch) และทฤษฎีสันติภาพของโยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) นามา
สู่คาถามว่าเราจะป้องกันความขัดแย้งนั้นได้อย่างไร ทั้งสองทฤษฎีเห็นพ้องกันว่าความขัดแย้งเกิดจาก
ผลประโยชน์เชิงโครงสร้างเชื่อมโยงกับสถาบัน พฤติกรรม และทัศนคติ สอดคล้องกับคานิยามของ
นักวิชาการไทย มีมุมมองความขัดแย้งว่าเป็นการกระทาที่ไม่ลงรอย ขัดขืน หรือต่อต้าน ทั้งในด้าน
ความต้อ งการ ความคิด และผลประโยชน์ (ขจรจิต บุนนาค, 2554; รัฐพล เย็นใจมา และสุรพล
สุยะพรหม, 2561)
ด้วยเหตุนี้ เมื่อมองเชิงผลกระทบจากความรุนแรงและความขัดแย้งจะพบว่า การก่อการร้าย
เป็นผลมาจากการสร้างความรุนแรง แต่มี เ ป้าหมายต้องการให้ผู้ที่ เป็นทหารหรือตารวจ รวมถึง
ประชาชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับผลกระทบจากความมุ่งหวังในการใช้ความรุนแรงต่อสาธารณะ
และสถานที่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นทั้งการเผชิญหน้าและการเข้ าปะทะโดยตรงกับกองกาลังเจ้าหน้าที่
(ทวียศ ศรีเกตุ, 2558) ทั้งนี้ เมื่อมองให้ลึกลงไปจะพบว่า การก่อการร้ายถูกให้คานิยามไว้อย่างน้อย
2 มิติ คือ มิติแรกการก่อการร้ายเป็นการกระทาทางการเมื องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการต่อสู้กับ
เจ้าหน้าที่หรือทหาร เป็นการกระทาที่แยกออกจากการปฏิวัติ ในอีกมิติเป็นการปฏิวัติประเภทหนึ่ง
กระทาโดยกลุ่มประชาชนที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง เพื่อต่อสู้กับการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย
และต้องการปลดแอกประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็น
การกระทาทางการเมืองและถือว่าเป็นการกระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์,
2549, น. 18) ในทางกลับกันการก่อการร้าย เป็นประวัติศาสตร์เพียงบางช่วงหรือในบางอารยธรรม
ไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมือง หรือหลักนิยมทางการเมืองใด ๆ (สุรชาติ บารุงสุข , 2558)
สอดคล้องกับ Gerard Chaliand and Arnaud Blin (2007, p. 8 อ้างถึงใน เทิดสยาม บุญยะเสนา,
2558) ที่มองว่าการก่อการร้ายสมัยใหม่ “เป็นแค่กระบวนการไม่ใช่วิธีการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่เป็นการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” หรืออีกนัยหนึ่ง การก่อการร้ายเป็นเพียงเครื่องมือที่รัฐบาลต้องการรักษาอานาจของ
ตนเองไว้ รัฐบาลมองว่าแม้จะไม่สามารถต่อสู้กับการปฏิวัติได้แต่ยังสามารถให้ตนเองรักษาอานาจไว้ได้
เพื่อข่มขู่พลเมืองของตนเองมิให้ทาการปฏิวัติ (เทิดสยาม บุญยะเสนา, 2558) โดยการก่อการร้ายมี
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิธีการลอบสังหาร วางระเบิด ลอบวางเพลิง ใช้การทรมาน จี้เครื่องบิน
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และลัก พาตัว เป็นต้น (ทวียศ ศรีเ กตุ , 2558) ลัก ษณะของกลุ่ม ก่อการร้ายจะเป็นการเคลื่อนไหว
ข้ามชาติ (Transitional) และมีเครือข่ายเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรม (Organized crimes) โดย
ปฏิ บั ติ ก ารผ่ า นเทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มี ข อบเขตและผลกระทบไม่ จ ากั ด เท่ า กั บ ว่ า เป็น
การมุ่งคุกคามต่อมวลมนุษยชาติโดยรวม มีการจัดการองค์กรแบบเครือข่ายที่ซับซ้อน แบ่งแยกหน้าที่
และแทรกซึมในทุกองค์การ การก่อการร้ายเป็นได้ทั้งผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ มีลักษณะต่อสู้เพื่อปลดแอก
หรือต้องการเสรีภาพ ด้วยการเป็นนักรบนอกแบบที่ฝา่ ยตรงข้ามเรียกว่า ผู้ก่อการร้าย ผู้ก่อวินาศกรรม
และโจรก่ อ การร้าย (วรกร โอภาสนั นท์ , 2544, น. 8) บางครั้ ง การก่ อการร้า ยสร้างขึ้นมาเพื่อ
ก่อผลสะเทือนทางการเมือง ปฏิบัติการเหล่านี้มักดาเนินการโดยกลุ่มที่ต้องการปกครองตนเอง และ
กลุ่มที่ไม่ใช่รัฐ (ทวียศ ศรีเกตุ, 2558) อย่างไรก็ดียังไม่มีคานิยามที่ให้ความชัดเจนนัก แต่อาจสรุปได้ว่า
การก่อการร้าย หมายถึง การกระทาการใด ๆ หรือขู่เข็ญว่าจะกระทา โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือ
ใช้วิธีอื่นใด เพื่อบังคับหรือข่มขู่รัฐบาลให้กระทาการใด ๆ หรือเพื่อให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
โดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ศาสนา อุดมการณ์หรือลัทธิความเชื่อของตน (อัศวิน ศุกระศร, 2549)
P1.1 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
สาหรับมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ พบว่า ประชาชนมองสาเหตุความรุนแรงของ
การเมืองไทยเกิดจากการแย่งชิงอานาจและผลประโยชน์ท างการเมือง รองลงมาเป็นอุดมการณ์/
ความเชื่อ ที่ แตกต่างกัน ขณะเดียวกั นก็ ม องว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ เป็นธรรม และการบริหาร
ประเทศเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจ/ขาดการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ก ารรัฐประหารและการเลือกตั้ง ที่ มี
การคอร์รัปชันประชาชนระบุว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยเช่นกัน (สถาบันพระปกเกล้า และสานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2562) สอดคล้องกับงานของประภาพร สีหา (2560) พบว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจาก
รั ฐบาลเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมน าไปสู่ ก ารประท้ ว งกดดั น รั ฐ บาลจนกลายเป็ น
ความรุนแรงทางการเมื อ ง ทหารจึง เข้ามามี บทบาทในการท ารัฐประหารด้วยความชอบธรรมใน
การปรับเปลี่ยนและแทรกแซงทางการเมือง
ความรุนแรงทางการเมืองไทยในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ.2548 จนกระทั่งถึง
ช่วงการรัฐประหาร พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่เห็นได้อย่างชัดเจนหรือเป็นความรุนแรงทางตรงนั้น เกิด
ความเสียหายมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยรวม 137 ราย มีผู้บาดเจ็บ สาหัสถึงเล็กน้อย 3 หมื่นกว่าคน กล่าว
อย่างเจาะจงถึง เหตุก ารณ์ความสูญ เสีย ครั้งสาคัญ เกิ ดขึ้นในช่วงเดือนมี นาคมถึง เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2553 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 91 รายและบาดเจ็บมากกว่า 1,800 ราย รวมถึงเหตุการณ์ ในช่วง
การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ประมาณ 7 เดือน ตั้งปลายปี พ.ศ.2556- 2557 มี
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 700 ราย ภาพรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจคิด
เป็นจานวนเงินมหาศาลอย่างน้อยประมาณ 2 ล้านล้านบาท
ความรุนแรงทางการเมื องไทยในปัจ จุบันยุติล งชั่วคราว แต่ร ากเหง้าของความขัดแย้ ง
ทางการเมืองไทยยังไม่ได้รับการจัดการที่เพียงพอ ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งมีการเปลี่ยน
รูปร่างและเปลี่ยนคู่กรณี แต่สาเหตุความขัดแย้งประเด็นสาคัญยังคงเป็นประเด็นเดิมคืออุดมการณ์ที่
แตกต่างระหว่างฝ่ายที่เรียกร้องว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งกับประชาธิปไตยที่ต้องเน้น
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คุณธรรมหรือความดีของผู้ปกครอง รวมถึงความขัดแย้งในประเด็นโครงสร้างอานาจในการปกครอง
สาหรับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจาก
เหตุผ ลหลายประการ ประกอบด้วย 1) กลไกด้านการสร้างความปรองดองไม่ เป็นที่ ยอมรับจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การบริหารประเทศอย่างขาดหลักธรรมาภิบาลที่เพียงพอ เน้นการบริหารแบบรวม
ศูนย์อานาจและเน้นระบบอุปถัมภ์ 3) ขาดความต่อเนื่องและเป็นการเมืองของแต่ละรัฐบาล 4) ภาครัฐ
ขาดกลไกขับเคลื่อนสู่สาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 5) ขาดกลไกเชื่อมโยงประสานผู้นา
ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับบน ระดับกลางและระดับล่าง 6) การไม่ให้ความสาคัญอย่างเพียงพอกับการตั้ง
กลไกระดับชาติหรือเจ้าภาพหลักขึ้นมากากับดูแลและส่งเสริมงานด้านการสร้างความปรองดอง
P1.2 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน
สถานการณ์มุมมองความรุนแรงในชุมชนตามรายงานของสถาบันพระปกเกล้า และสานักงาน
สถิติแห่งชาติ (2562) พบว่า ประชาชนมีทัศนะคติต่อการมองชุมชนว่ามีการแบ่งขั้วแยกข้างจากปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นส่วนน้อย และมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เคยมีประสบการณ์ย้ายที่อยู่/
ย้ายออกจากบ้าน เนื่องจากเกิดความไม่สงบของบ้านเมือง หรื อเกิดความรุนแรงในชุมชน สะท้อนให้
เห็ น ว่ า ประชาชนส่ ว นน้ อ ยมี มุ ม มองความรุ น แรงในชุ ม ชนต่ อ การแบ่ ง ขั้ ว อ านาจที่ รั บ รู้ ไ ด้ จ าก
ความขัดแย้งทางการเมืองจริง สอดคล้องกับงานของณัฐกร วิทิตานนท์ (2559) ที่ให้เหตุผลว่าเมื่อเกิด
เหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ที่ อ าจจะเป็ น ตั ว แปรในการน าไปสู่ ค วามรุ น แรงขึ้ น ในชุ ม ชน จะมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยการคลี่คลายอันเนื่องมาจากผู้ บริหารในฝ่ายประจายอมผ่อนท่าที ล ง
ด้วยการขอย้ายออกนอกพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุรุนแรง ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงไม่คิดที่จะต่อต้านหรือ
ย้ า ยตั ว เองออกจากชุ ม ชนอั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบเหล่า นี้ อย่ า งไรก็ ตามผลของ
การเปิดรับสื่อ ที่ มีความรุนแรง กั บ การพบเห็นเหตุก ารณ์ความรุนแรงในชุมชนมี ผลต่อพฤติกรรม
ความรุนแรงของนัก เรียนวัยมั ธยมศึก ษาตอนต้น อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ ความเชื่อมั่ น
ร้อยละ 99 (สุปรีชา ชานาญพุฒิพร, เพ็ญประภา นาเคน, อัญชลิกา เฟื่องฟุ้ง และภัทราวดี มากมี ,
2560) โดยแสดงออกในลักษณะทางพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเลียนแบบหรือเคยมีประวัติก ารใช้
สารเสพติด ประวัติการเกิดพฤติกรรมรุนแรง ซึ่งผู้ที่มีอายุในช่วงวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นจะมีแนวโน้มของ
พฤติก รรมความรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ช่วงวัยกลางคนอย่างมี นั ยส าคัญ เนื่องจากบุคคลกลุ่ม นี้มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และการควบคุมได้น้อยกว่าผู้ใหญ่วัยกลางคน ขาดทักษะในการเผชิญปัญหาและ
แก้ไข ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขปัญหา (ศิริพรรณ ธนันชัย และ จินตนา ยูนิพันธ์,
2562) สอดคล้องกับข้อค้นพบของกัญญ์ฐิตา ศรีภา และธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ (2563) หากแต่ชุมชนไม่มี
การควบคุมทางสังคมหรือจัดระเบียบในชุมชนให้เหมาะสม ยังคงมีแหล่งมั่วสุมอบายมุข และสิ่งยั่วยุ
ต่าง ๆ ในชุมชนทาให้ยากที่จะควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนั้นเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและใช้
ความรุนแรงได้
นามาสู่ข้อ เสนอในการแก้ปัญหามุ มมองความรุนแรงในชุม ชน มี รูป แบบการป้องกันและ
การแก้ ไขปัญ หาเชิง ประจัก ษ์แ ก่ สัง คม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทางด้า นประเพณี
วัฒ นธรรมและการอยู่อย่างมี ความสุข ผ่านกลไกหลัก บูร ณาการ ในการท างานเข้ากั บ หน่วยงาน
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ราชการของแต่ละจังหวัด เน้นวิธีก ารดาเนินงานไม่ให้เกิ ดความรุนแรงในพื้นที่ โดยอาศัยกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคีสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม โดยอาศัยสายใยจาก
“อสม.” สู่ชุมชนเพื่อคัดกรองโรค ขณะที่สายใยจาก อบต. สู่ชุมชนดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง บริการรถฉุกเฉิน
เพื่อรับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและไม่คิดค่าใช้จ่าย และสายใยจากผู้นาชุมชน ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อปพร. ร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชิตพล ชัยมะดัน, 2561) ซึ่งสอดรับกับแนวคิดชูรอ (AI-Shura)
ของชลิต ถาวรนุกิจกูล (2557) ที่กล่าวว่า เป็นลักษณะการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยผู้นาชุมชนผ่าน
กระบวนการปรึกษาตามหลักศาสนา ต่อมาใช้ความสั มพันธ์แบบเครือญาติ หรือระบบการเลือกตั้ง
ตัวแทนให้เกิดความยอมรับในชุมชน นอกจากนี้มีกลไกสาคัญของการร่วมกันทาให้เอื้อต่อการเป็น
พื้นที่ให้กลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งกลุ่มอาชีพ เพศ และชาติพันธุ์เข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม เช่น
ระบบการศึกษา หรือกิจกรรมการส่งเสริ มอยู่ร่วมกัน เชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับองค์กรประชาสังคม
ชี้นาและตัดสินใจแทนคนในชุมชน มีลักษณะของการเป็นผู้นาในการริเริ่มงานมากกว่าการทางานของ
กลไกท้องที่ให้ปรากฏในชุมชน สอดคล้องกับงานของสุพรรณี เกสรินทร์ (2558) พบว่า บทบาทของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสาคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน และยังพบว่าวุฒิ
การศึกษาที่ผู้นาได้รับแสดงถึงการยอมรับในการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันมุมมองความรุนแรงในชุมชน
ควรได้รับการเอาใจใส่ ตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสื่อ เช่น โทรทัศน์ หนังสือ การเล่นเกม การ
ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจัดการให้เข้ากับเวลากับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และที่
สาคัญผู้ปกครองต้องเข้าใจและรับรู้อุปนิสัยของบุตรหลาน ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ในชุมชนได้ (สุปรีชา ชานาญพุฒิพร, เพ็ญประภา นาเคน, อัญชลิกา เฟื่องฟุ้ง และภัทราวดี มากมี ,
2560)
P1.3 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
สาหรับมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว สถาบันพระปกเกล้าและสานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2562) พบปัญหาจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งประชาชนมักเคยเห็นคนใน
บ้านถูกทาร้ายโดยคนในบ้านเอง (รุนแรงทางกายภาพ เช่น ทุบ ตี ตบ และเตะ) และเป็นผู้ที่เคยทาร้าย
หรือถูกทาร้ายร่างกายในบ้านของตัวเอง (รุนแรงทางกายภาพ เช่น ทุบ ตี ตบ และเตะ) สอดคล้องกับ
ลักษณะความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยที่ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ (2561) จาแนกเป็น 4 ลักษณะ คือ
ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงที่ก่อให้เกิด
ความสูญ เสีย/การละเลยและทอดทิ้ ง รูป แบบ/ประเภทของความรุนแรงในครอบครัวออกเป็ น
3 รูปแบบ คือ 1) ความรุนแรงต่อคู่สมรส/ระหว่างสามีภรรยา (Spouse) เป็นการกระทาระหว่างกัน
ของคู่สมรสเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ มีรูปแบบแสดงออกตาม
พฤติกรรมด้วยการทาร้ายจิตใจ (อวัจนภาษา) การพูดประชดประชัน (วจันภาษา) และการทาร้าย
ร่างกาย 2) ความรุนแรงต่อเด็ก (Child Abuse) เป็นการกระทาต่อสมาชิก ในครอบครัวที่เป็นเด็ก
ทั้งร่างกาย หรือการละเลยพฤติกรรมบางประการ เช่น ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู คุกคามทาร้ายด้านอารมณ์
ความรู้สึก มีรูปแบบด้วยการทารุณร่างกาย จิตใจ ปล่อยปละละเลยไม่เลี้ย งดู การทารุณทางเพศ และ
3) ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ (Elder Abuse) เป็นการถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแลหรืออาจจะถูกส่งให้ไปอยู่
ในสถานสงเคราะห์ ลัก ษณะของผู้สูง อายุที่มัก ถูกทาร้ายมัก มีปัญ หาด้านสุขภาพไม่สามารถพึ่งพา
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ตนเองได้ ต้องการผู้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทาให้ผดู้ ูแลเกิดความเครียดส่งผลให้เกิดการทาร้ายผูส้ งู อายุ
(สุดสงวน สุธีสร, 2551) ซึ่งทราบได้จากปัจจัยด้านครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
ดังงานของรุ่งฤดี วงค์ชุม (2562) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวมีความผูกพันระหว่างบิดา
มารดากั บ บุตร แต่ห ากว่าความสัม พัน ธ์ นั้นอยู่ใ นระดับ ต่ าจะท าให้บุ ตรที่ เ ป็น วั ยรุ่นมี พ ฤติก รรม
ความรุนแรง
พูนสุข มาศรังสรรค์ (2559) ได้เสนอมิติการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาเชิงพุทธบูรณาการใน
การจัดการความรุนแรงในครอบครัว โดยกล่าวว่าควรมีการปฏิบัติตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามสถานภาพในครอบครัวด้วยการบ่ม เพาะความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี อ่อนโยน และ
เอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมถึงการสื่อสารกันด้วยใจที่เปิดกว้าง ปรับตัวเข้าใจกันและกันโดยเฉพาะในทาง
เพศให้มีความเห็นอกเห็นใจกันแก่สมาชิกในแต่ละครอบครัว ตลอดจนแผ่ขยายออกสู่ชุมชนและสังคม
สอดคล้องกับแนวคิดของพระครูจิรธรรมธัช และพระมหาศักดิ์ดา สิริเมธี (หารเทศ) (2561) คือการใช้
ความซื่อสัตย์และวางใจตอบสนองเรื่ องเพศสัมพันธ์ให้พอดีขยันทางาน หาเงินทองจุนเจือครอบครัว
การทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจให้แก่กัน การเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรต่อกัน ยอมรับในตัวตนของ
กันและกัน การเคารพให้เกียรติคู่สมรสรู้จักอดทนและให้อภัย นอกจากนี้ หน่วยงานด้านสุขภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนกาหนดแนวทางดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง
และครอบครัวให้เป็นรูปธรรม ควรมี การศึกษาโครงสร้างสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วย
การฝึก ทั ก ษะการสื่อ สารกั บบุตรในช่วงวัยรุ่น กระตุ้นผู้ป กครองรับฟัง เด็ก ให้ตรงกั บ ปัญ หา และ
ความต้องการของเด็ก (รุ่งฤดี วงค์ชุม , 2562) สอดคล้องกับแนวคิดของศุภธัช ศรีวิพัฒน์ (2560)
ว่าครอบครัวต้องตระหนักสร้างความรัก ความอบอุ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เปิดกว้างส่งเสริม
แนวคิดว่าการทารุณเด็กมีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าที่คิด พูดจาอ่อนโยนไม่ทอดทิ้งพร้อมยืนเคียง
ข้าง จัดกิ จ กรรมสร้างสรรค์ร ะหว่างเด็กกั บผู้ใหญ่ให้เกิ ดความเข้าใจซึ่ง กันและกัน ส าหรับมุมมอง
ความรุนแรงของผู้สูงอายุมองว่าเขาได้รับความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับสูง ดังนั้น
สมาชิกในครอบครัวควรให้ความสาคัญกับการสร้างทัศนคติต่อผู้สูงอายุและส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความ
เข้าใจเพื่อเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุ เช่น กิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ ความเคารพ
นับถือ ( กุลธิดา สัมมาวงศ์; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; ชมนาด สุ่มเงิน, 2560) ดังนั้น จึงนามาสู่การเสนอ
รูปแบบการให้คาปรึกษาครอบครัวเพื่อจัดการต่อมุมมองความรุนแรง คือ การให้คาปรึกษาครอบครัว
ที่เน้นระบบครอบครัว (Family System Counseling) การให้คาปรึกษาครอบครัวที่เน้นโครงสร้าง
ของครอบครัว (Structural Family Counseling) การให้คาปรึกษาครอบครัวที่เน้นพฤติกรรมและ
การรู้คิด (Behavior and Cognitive Family Counseling) และการให้คาปรึก ษาครอบครัวที่เน้น
ประสบการณ์นิยมและมนุษยนิยม (Experiential /Humanist Family Counseling) เพื่อให้ผู้ให้
คาปรึก ษาครอบครัวสามารถเลือกใช้ในการให้ความช่วยเหลือ ได้อย่างเหมาะสมกั บสภาพปัญหา
ของครอบครัว (สิรภัทร โสตถิยาภัย, นวพร ดาแสงสวัสดิ์, และ ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, 2560)
P1.4 จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ต่อสู้ภายในประเทศ)
ข้อมูลจาก Deepsouth ระบุว่าสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอ
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เทพา อ าเภอนาทวี) ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม 2547-31 ธันวาคม 2562 มี จ านวน 20,512 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิต 7,085 คน และได้รับบาดเจ็บ 13,233 คน เหตุการณ์เฉพาะช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม
2562 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจานวน 411 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 180 ราย ได้รับบาดเจ็บ 243 ราย
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบจานวน 548 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 218
ราย ได้รับบาดเจ็บ 265 ราย (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2563) ยกตัวอย่าง เหตุการณ์สาคัญ
เช่น 15 ศพ ยะลาปี 2562 กลุ่ม ติดอาวุธ ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิง ถล่มชุดรัก ษาความปลอดภัย
หมู่บ้านและมีผู้เสียชีวิต 15 ราย (สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2562)
สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน รองลงมา
เป็นปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ถัดมาเป็นปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ทั้งนี้รายงานฉบับดังกล่าวได้สะท้อน
มิ ติของการปฏิบัติห น้าที่ ทางการทหารและกระบวนการทางการเมือง เนื่องจากกลุ่ม ผู้โ จมตีเน้น
เป้าหมายไปที่ทหารบนพื้นที่ของพลเรือน เช่น สวนสาธารณะ ตลาดนัด และโรงพยาบาล เป็นต้น มิติ
ของความซับซ้อนในการพยายามละเมิดกฎเกณฑ์สากลจนกลายเป็นขบวนการต่อต้านรัฐ โดยปัญหา
การแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นปัญหาที่มลี ักษณะของความเป็นชาตินิยม มีเป้าหมายหลักคือการสถาปนา
รัฐอิสระ รัฐบาลจาเป็นต้องมีการเจรจาระหว่างกันกับกลุ่ม แบ่งแยกดินแดนโดยปรับเปลี่ยนระบบ
การเมืองให้เป็นการกระจายอานาจ จึงจะสามารถช่วยในการบรรเทาความคับแค้นใจและช่วยรักษา
สถานภาพของประเทศให้เป็นรัฐเดียว (Crisis Group Asia Report N°291, 2560) นอกจากนี้ปัญหา
ดังกล่าวยังถูกนามาเป็นประเด็นในการถกเถียงอย่างหนักถึงเขตปกครองพิเ ศษ เห็นได้จากการผลิต
งานวิจัยตั้งแต่ปี 2509-2551 (ซากีย์ พิทักษ์คุมพล, 2560) เป็นต้น
รายงานการส ารวจสั น ติ ภ าพ peace survey ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ครั้ ง ที่ 5
ได้ดาเนินการในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
อายุระหว่าง 18-70 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่อาเภอของจังหวัดสงขลา
จานวน 1,637 คน ผลการสารวจความคิดเห็นครั้งนี้กลับพบว่า ผู้คนส่วนมากในพื้นที่ยังไม่แน่ใจว่า
สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ โดยพบว่า มีผู้ตอบถึงร้อยละ 72.8 รู้สึกว่าสถานการณ์เหมือนเดิมและแย่ลง
แต่ประชาชนยังเชื่อมั่นว่า การพูดคุย/เจรจาจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยผู้ตอบ
ร้อยละ 55.1 สนับสนุนแนวทางนี้ แต่ก็ยังมีผู้ตอบกว่าร้อยละ 21 ที่ยังไม่แน่ใจ เนื่องจากอาจมาจาก
การมองว่าการพูดคุยในช่วงปีที่ผ่า นมายังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร (ร้อยละ 40.5) ซึ่งสะท้อนว่า
การพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขยังจาเป็นต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า เหตุใดพวกเขาควรสนับสนุน
แนวทางนี้ต่อไป (สถาบันพระปกเกล้า, 2563)
Berghof (2559) ให้ข้อสังเกตว่า ในทุก ๆ ความขัดแย้งล้วนมีประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องนั้น
เข้ามาขับเคลื่อนให้เห็นเป็นพลวัตกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ทฤษฎีความขัดแย้งจึงให้น้าหนัก
กับผลประโยชน์ ความชอบธรรม วิธีการคลี่คลาย การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมือง
โดยหลั ก การส าคั ญ ของการแก้ ไ ขต้ อ งรู้ ส าเหตุ ข องรากเหง้ า แห่ ง ปั ญ หาและส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
“ความไว้วางใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ” นามาสู่ข้อเสนอการป้องกันความขัดแย้งต้องไม่ปฏิเสธ
ประเด็นที่กาลังเป็นปัญหา ยิ่งต้องกลับไปค้นหาวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ ไขปัญหา เช่น
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สั ง คมไทยเข้ า สู่ ค วามขั ด แย้ ง ในประเทศทั้ ง การเมื อ งส่ ว นกลางและปั ญ หาความไม่ ส งบใน
จัง หวัดชายแดนใต้ การสอดแทรกหลักสูตรสันติภาพศึก ษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการช่วยบรรเทา
ความขัดแย้ง ที่ เ กิ ดขึ้น (กษมา จิตร์ภิร มย์ศรี , 2558, น. 70) อย่างไรก็ ตาม ส่วนใหญ่ก ารป้องกัน
ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นหลังสงครามมากกว่า ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้าขึ้นอีก การจัดการ
ความขัดแย้งมีเป้าหมายหลัก คือ การดึงฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการความร่วมมือ
เพื่อจัดตั้งระบบในการจัดการกับความแตกต่างของทุกฝ่ายด้วย การคลี่คลายความขัดแย้งต้องลงไปใน
จุดสาคัญคือ “ทัศนคติ” สอดคล้องกับข้อค้นพบของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และเหมือนขวัญ เรณุมาศ
(2560) โดยปฏิเสธการใช้ความรุนแรงอย่างสิ้นเชิง เน้นวิพากษ์ปัญหาไม่โจมตีตัวบุคคล ไม่มุ่งเอาชนะ
สร้างความสัมพันธ์และความเหมือนตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายมองว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เน้นทั้งความรู้สึกและเหตุผล ทั้งนี้ Berghof (2559) ชี้ว่าการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งอย่างไรเสียต้อง
ไม่ทิ้งการเชื่อมโยงบุคคล หน่วยงานทั้ง ระดับสูง กลาง และรากหญ้าบนพื้นที่ความขัดแย้งนั้น เหตุนี้
แนวคิดของการสร้างสันติภาพจึง ต้องคานึงเสมอว่าการสร้างอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง ข้อจากัดของ
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง คือ ไม่สามารถวางแผนได้จากคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยการสนับสนุน
จากกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายจานวนมาก โดยใช้การชักจูง ประสาน และไม่กีดกันตัวแสดง ซึ่งเป็น
ผู้ขับเคลื่อนความรุนแรงและสงครามในระดับท้องถิ่นของแต่ละบริบทนั้น ๆ โดยอุปสรรคสาคัญของ
การสร้างสันติภาพมีพื้นฐานมาจากความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
P1.5 ผลกระทบของการก่อการร้าย
ผลกระทบจากการก่อการร้ายในประเทศไทยในปี 2562 สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ
(Institute for Economics and Peace : IEP, 2019) รายงานว่า ประเทศไทยอยู่ในอัน ดับ ที่ 18
รองจากฟิ ลิป ปิ นส์แ ละอิ น เดีย ซึ่ง เป็นกลุ่ม ที่ ถู ก จั ดว่ า มี ก ารก่ อการร้ ายสูง ทว่ า ความเข้ ม ข้นของ
การก่ อ การร้ายลดลง แต่มี ก ารแพร่หลายและมีจ านวนมากขึ้น (กั ญ ญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์ , 2562)
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดประกอบด้วยจานวนเหตุก ารณ์ จานวนผู้เสียชีวิต จานวนผู้บาดเจ็บ และทรัพย์สินที่
เสียหาย กล่าวได้อันดับการก่อร้ายของไทยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงไม่น่าพอใจ
เนื่องจากได้คะแนนอันดับ 18 ของโลก
อย่างไรก็ดีเมื่อวิเคราะห์จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ภาวะสุขภาพของครอบครัวส่วนใหญ่
อยู่ในภาวะเสี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่รับรู้ถึงความไม่สะดวกในการดาเนินชีวิต เช่น การเดินทาง การจับจ่าย
ใช้ส อย การพั กผ่อ น ทั้ ง ยัง รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิ ดการเปลี่ยนแปลงวิถี
การด าเนิ น ชี วิ ต เช่ น การประกอบศาสนกิ จ หรื อ ขาดรายได้ จ ากการประกอบอาชี พ โดยสิ่ง ที่
ส่ง ผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อ มภายนอกมากที่ สุดเป็นการท าร้ายประชาชนผู้บ ริสุทธิ์ การลอบ
วางระเบิดในที่สาธารณะและเขตชุมชน รองลงมาเป็นการเผาทาลายสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน
ป้อมตารวจ สถานีอนามัย แต่ทว่าประชาชนมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยให้บุตรในวัยเรียน
ได้รับการศึกษา วัยสูงอายุก็ยังคงได้รับดูแล รองลงมาครอบครัวยังอาศัยอยู่ที่เดิมได้ปกติเป็นเพราะ
ทุ ก คนเข้าใจและยอมรับ กับ สถานการณ์ความไม่ สงบที่เ กิดขึ้น ท าให้ความสัม พันธ์ท างครอบครัว
เป็นปกติ สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ ทั้งร่ว มกันแก้ปัญหาภายในครอบครัว โดย
อาศั ย การรัก ใคร่ป รองดอง หากมี เ วลาว่ างก็ อยู่ ด้ ว ยกั นอย่ างสม่ าเสมอ จึ ง ส่ ง ผลให้ก ารรับ รู้ต่อ
การก่ อ การร้ายอยู่ในระดับ ปานกลาง รัฐ บาลไทยเองมิได้วางเฉยต่อสถานการณ์การก่ อการร้ายที่

55

เกิ ด ขึ้ น ได้ มี ก ารช่ ว ยเหลือ เยีย วยาผ่านความร่ว มมื อระหว่ างหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น
การช่วยเหลือ ด้านการศึก ษา การประกอบอาชีพ การชดเชยกรณีบ าดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึง
การประกาศใช้กฎอัยการศึก (รติวรรณ วังธนากร, 2550) อย่างไรก็ตามดูเหมือนการก่อ การร้ายจะ
ขยายวงกว้างเป็นภัยคุกคามเชื่อมโยงภูมิภาค เพราะพบว่ามีปัจจัยของการก่อตั้งรัฐอิสลามขึ้นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประกอบกับความกลัวต่ออานาจของสหรัฐฯ จะเข้าแทรกแซงภูมิภาค จึงส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบพหุภาคีในภูมิภาคประสานกับการเป็นประชาคมการป้องกัน
(นิธิ วิทยารัฐ, 2551) อนึ่ง หากวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การตีความ และการจัดการ
ปัญหาการก่อการร้าย พบว่าประเทศไทยได้แยกปัญหาการก่อการร้ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนออก
จากบริบทการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้การนาของสหรัฐฯ แต่ใช้การปราบปรามทางการทหารที่
รุนแรงแทนการดึงมหาอานาจเข้ามาสนับสนุนการปราบปราม ด้วยการกระทาดังกล่าวอาจมิใช่การ
แก้ปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืน กลับเป็นการซ้าเติมปัญหาให้มากขึ้น (วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ , 2549)
ทั้ ง นี้ ล้ ว นเป็ น ผลมาจากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบของการก่ อการร้ า ย แต่ ก ลั บ ไม่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด
ความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดเนื่องจากรัฐยังไม่มีการกระทาใด ๆ การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาความเสียหายจากการก่ อ การร้า ยและการก่ อความไม่ ส งบของรัฐ มี ความแตกต่างของ
การใช้สิท ธิเ รียกร้อ งต่อ ค่ า ชดเชยความเสียหาย และมี ปัญ หาในการให้ความช่ วยเหลือเยี ย วยา
ความเสียหายจากการก่อการร้าย (อัญชนา สาเรือง, 2559)
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นรัฐบาลพยายามสร้างความเข้าใจโดยใช้สื่อ เช่น โต๊ะข่าวภาคใต้ของ
สถาบันอิศรา ดังงานของวิชญวาณี ชูนุ้ย (2552) ชี้ให้เห็นว่าสื่อให้ภาพเหตุการณ์พร้อมคาอธิบายให้
เข้าบริบทพื้นที่ เชื้อชาติ ศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้รับสารมีมุมมองต่อการก่อการร้าย
กว้ า งขึ้ น ช่ ว ยลดอคติ ความหวาดระแวง และสร้ า งความเข้ า ใจให้กั บ สัง คมรวมถึ ง คนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดรับข่าวสารขยายมุมมองในมิติของความรุนแรงที่ซับซ้อนมากขึ้น พบว่า
ในบางครั้งผู้รับสือ่ รู้สกึ ว่ากลุม่ บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ผกู้ ระทาความผิดทั้งหมด ความคิดที่จะเหมารวมอาจ
ไม่ ช่วยลดความหวาดระแวงหรือ สร้างความเข้า ใจให้ คนส่ ว นใหญ่ ในสัง คมได้ หากในบางครั้ งมี
การให้น้าหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปอาจทาให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นกลาง เนื่องจากสื่อที่
เผยแพร่ไม่อาจทราบได้ว่าคนในพื้นที่จะสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะคนระดับ
รากหญ้า (วิชญวาณี ชูนุ้ย , 2552) ในขณะเดียวกั นรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายผ่านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีการปรับเปลี่ยนอานาจ
จากเดิมอยู่ภายใต้การดูแลของกอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย แต่ในปัจจุบันมีอานาจขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุนี้พิชญเดช โอสถานนท์ (2555) พบว่า “การออกนโยบายไม่ได้ถูกกาหนด
บนหลักการทางเหตุผลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากกระบวนการทางานของแต่ละองค์การ และ
การตัดสินใจของแต่ละปัจเจกบุคคลที่ทางานอยู่ในองค์การนั้นด้วย ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ
การต่อ รอง เจรจากัน การเมืองระหว่างกลุ่ม ผลที่ ออกมาจึงไม่ใช่ทางเลือกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่
คาดหวังไว้ แต่เป็นนโยบายซึ่งเป็นผลมาจากการต่อรองให้ทุกฝ่ายยอมรับได้” ไม่เพียงแต่ฝ่ายรัฐเท่านัน้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวประชาชนเองก็ปรับตัวด้วยเช่นกัน ได้แก่ 1) การสร้างแท่นปูนหน้าบ้าน
2) การตั้ ง ด่ า นตรวจคนเข้ า ออกภายในชุ ม ชน 3) การก าหนดพื้ น ที่ จ อดรถบนเกาะกลางถนน
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4) การยกเลิกสวมหมวกนิรภัย 5) การติดตั้งกล้องวงจรปิด และ 6) การปรับภูมิทัศน์ของเมืองด้วย
ศิลปะ ที่สาคัญยังคงคาดหวังให้รัฐเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมของ
คนในพื้ นที่ ให้ม ากขึ้น (มั ซ วินส์ อดุล ภัก ดี , 2561) สอดคล้องกั บ ข้อเสนอของทิ วากร แย้ม จัง หวัด
(2559) ที่ให้ใช้รูปแบบการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง 3 รูปแบบโดยอาศัยความเชื่อทางศาสนา คือ
1) กระบวนการจั ด การความขั ด แย้ ง ของเคาะลี ฟ ะฮฺ อุ ษ มาน อิ บ นฺ อั ฟ ฟาน ( Model Conflict
Management of Uthman Ibn Affan) มุ่งในการสร้างความสมานฉันท์ ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง
ตระหนักถึงแนวทางสันติวิธีเ พื่อแก้ ปัญหาความขัดแย้ง 2) การสานเสวนาเชิงอิสลาม (Model of
Islamic Dialogue) โดยใช้กระบวนการปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งทาให้เกิดการพูดคุยสนทนาระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งหนึ่ง ๆ 3) การเจรจาสันติภาพเชิงอิสลาม
(Model of Islamic Peace Talks) ด้ ว ยการเปิ ด โต๊ ะ เจรจาสั น ติ ภ าพเพื่ อ ปรั บ ลดระดั บ ปั ญ หา
ความขัดแย้ง และเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
แนวคิด นิยามและความหมาย
การศึกษาความมั่นคงไม่ได้เน้นเพียงความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชน์ของชาติเ ท่ านั้น
อีกทั้งศึกษามากกว่าการเน้นเรื่องการรักษาดินแดน อาณาเขตไม่ให้สูญเสียหรือไม่ให้ประเทศใดมา
รุก ล้าอธิป ไตย แต่มี ก ารศึก ษาถึง ความมั่ นคงของมนุษย์ ความมั่ นคงของมนุษย์ สหประชาชาติ
( United Nations Development Program : UNDP) ได้ ใ ห้ ค า นิ ย า ม ไว้ ว่ า “ เ ส รี ภา พหรื อ
การปลอดจากความกลัว” (freedom from fear) และ “เสรีภาพหรือการปลอดจากความต้องการ”
(freedom from want) ดังนั้นภายใต้กรอบแนวคิดนี้ จึงครอบคลุมมิติการดารงชีวิตบนพื้นฐานของ
ความปลอดภัยจากภัยคุ กคามที่เรื้อรัง เช่น ความหิวโหย โรคติดต่อ และการถูกกดขี่ รวมทั้งมนุษย์
ควรได้รับ การป้อ งกันจากเหตุก ารณ์รุนแรงต่าง ๆ อีก นัยหนึ่ง หมายถึง การที่ ป ระชาชนสามารถ
แสดงออกได้ตามทางเลือกของตนอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ ประชาชนควรจะมีศักยภาพและได้รับ
อานาจมากพอที่จะดูแลรั บผิดชอบตัวเอง มีโอกาสที่จะแสวงหาความต้องการของตนเองและรายได้
ที่เพียงพอในการดารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับความหมายตาม “ความมั่นคงของมนุษย์” ที่กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ร่ ว มกั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ และ
มหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ ค านิ ย ามร่ ว มกั น คื อ การที่ ป ระชาชนได้ รั บ หลั ก ประกั น ด้ า นสิท ธิ
ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจาเป็นขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (ขวัญฤทัย
ด ารงค์ วั ฒ นโภคิ น , 2561) สอดรั บ กั บ ค านิ ย ามที่ ก รมองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (2560) ได้กล่าวว่า ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) หมายถึง การที่ประชาชน
ได้รับ หลักประกั นด้านสิท ธิความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจาเป็นขั้นพื้นฐาน โดยจะต้อง
ปลอดจากความกลัว ปลอดจากความขาดแคลน หรือความต้องการ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคมกล่าวได้ว่า เป็นสังคมที่คนไม่รู้สึกหวาดกลัวในการดารงชีวติ
รู้สึกปลอดภัยในการอยู่อาศัยในสังคม เป็นสังคมที่มีความสมัครสมานสามัคคี ไม่มีความบาดหมางใน
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สั ง คม ด ารงชี พ ด้ ว ยความสุ ข และรู้ สึ ก มั่ น คง ไม่ เ กิ ด ความหวาดระแวงว่ า ใครจะมาท าร้ า ยซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและสังคม
หากสั ง คมใดมี จ านวนอาชญากรรมอยู่ ใ นระดั บ สู ง แสดงว่ า สั ง คมนั้ น ขาดความปลอดภั ย และ
ส่งผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ ในสังคมตามมา ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคมเกิดขึ้นได้โดยประชาชน
สามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ไม่เกิดการสูญเสียในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินอันอาจจะนามา
ซึ่งการใช้ความรุนแรงโต้ตอบกันไปมา ใช้การประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม โดย
เก็ บ ข้อมูลจากสถิติจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จ านวนของการฆาตกรรม จ านวนของประชากรใน
เรือนจา จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ และจานวนคดีทางเพศและทาร้ายร่างกาย (สถิติการรับแจ้งเหตุ)
รวมถึงการประเมินมุมมองด้านความปลอดภัยจากการสารวจความเห็นของประชาชน ความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคมจะเกิดขึ้นสูง ด้วยการไม่มีการฆาตกรรม ไม่มีการทาร้ายในครอบครัว ไม่มี
การทาร้ายร่างกายหรือมีไม่มากนัก ประชากรในเรือนจาก็จะมีน้อย รวมถึงจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจก็
จะมีน้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
สั ง คมไทยได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และผลกระทบมีระดับความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น วิกฤติเศรษฐกิจ
การเงิน ความขัดแย้งและเหตุจลาจลทางการเมือง โรคติดต่อ ภัยพิบัติ สึนามิ อุทกภัย และภัยแล้ง
ภัยเหล่าเป็นรูปแบบใหม่นี้มีแนวโน้ม ความถี่เกิดขึ้นสูงขึ้น และเป็นรูปแบบใหม่ที่ท้าทายความมั่นคง
ของมนุษย์ หากกล่าวถึงความหมายของตัวชี้วัดในด้านนี้แต่ละตัวชี้วัดสามารถอธิบายได้ดังนี้
จานวนของการฆาตกรรม หมายถึง อัตราการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ตามฐานความผิดการฆ่า
คนตายโดยแสดงไว้อย่างเห็นได้ชัด จากการรายงานสรุปจานวนคดีการฆาตกรรมของสานักงานตารวจ
แห่ง ชาติ (2562) นิยามว่าหมายถึง ฐานความผิดเกี่ยวกั บชีวิต ร่างกาย และเพศ อันเป็นประเภท
ความผิดในการฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) และทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย สอดคล้องกับความหมายใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ว่าหมายถึง การฆ่าคน หรืออีกนัยหนึ่ง การทาร้ายผู้อื่นถึง
แก่ความตาย คือ การฆาตกรรม อาจกล่าวโดยสรุปว่าการฆาตกรรมหมายถึง การทาร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เป็นการกระทาของผู้กระทาที่ไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่จะกระท าต่อ
ผู้ถูกกระทาให้เขาถึงแก่ความตาย กฎหมายอาญาถือว่าการฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่มีโทษ
สูงสุดถึงประหารชีวิต กรณีที่ฆ่าบิดามารดา เจ้าพนักงาน หรือการฆ่าโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อน มีโทษ
สถานเดี ย วคื อ การประหารชี วิ ต เท่ า นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 289
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560)
จานวนของประชากรในเรือนจา หมายถึง อัตราของประชากรในเรือนจา ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่
ในเรือ นจาตามการรายงานที่สรุปโดยจาแนกประเภทของกรมราชทัณฑ์ (2562) ประกอบไปด้วย
นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่างชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน-พิจารณา และชั้นอุทธรณ์-ฎีกา เยาวชนที่
ฝากขัง และผู้ต้องกักขัง สอดคล้องกับคานิยามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (2560) โดย
คาว่า “เรือนจา” หมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุม ขัง หรือจาคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้
หมายความรวมถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กาหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดย
ชัดเจนด้วย โดยคาว่า ผู้ต้องขัง หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก ซึ่งคาว่า
นักโทษเด็ดขาด หมายความว่า เป็นบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจาคุกภายหลังคาพิพากษาถึงที่สุดและ
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ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย ขณะที่คนต้องขัง
หมายถึง บุคคลซึ่งถูก ขังไว้ตามหมายขัง ส่วนคนฝาก หมายถึง บุคคลซึ่ง ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ หมายถึง อัตรากาลังพลที่ประกอบอาชีพ ตารวจ สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่ง ชาติ ตามข้อ มู ล การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (Labour Force Survey)
(2562) โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่า ตารวจ หมายถึง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งตารวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย โดย
จานวนกาลังพลเจ้าหน้าที่ตารวจสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน ที่ Huse &
Cummings (1985 อ้ างถึง ใน (ศิริพร ลือวิภาสกุ ล และ ชวนชม ชินะตัง กู ร , 2553) ได้เ สนอไว้ใน
องค์ประกอบด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงานการบูรณาการ
ด้านสังคมด้วยการสร้างประชาธิปไตยในองค์การให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตในงานและชีวิตส่ว นตัว
สอดรับกับแนวคิดของ Waltoon (1974 อ้างถึงใน ภณิตา กบรัตน์ (2556) ที่อาศัยหลักการพิจารณา
คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน โดยเน้ น แนวคิ ด ความเป็ น มนุ ษ ย์
(Humanistic) จากสภาพแวดล้อมตัวบุคคลและสังคม ที่ส่งผลต่ อการทางานให้ประสบความสาเร็จ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ จนกลายเป็นที่มาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
(Quality of Work Life) ขณะเดียวกั น งานของสุดารัตน์ สีล้ง (2560) พบว่า ระดับ คุณภาพชีวิต
การทางานของตารวจอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ระดับประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับ ดี
นามาสู่การเสนอแนวทางการบริหารคุณภาพชีวิตการทางาน ว่าควรให้ความสาคัญกับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยให้
ความเห็นว่าความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
ฉะนั้น คุณภาพชีวิตของต ารวจจึง สะท้ อนให้เ ห็น ถึง ความปลอดภัย โดยตารวจมี ผ ลต่ อ
ความเชื่อ มั่ นและความรู้สึก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง ขึ้นอยู่กั บ จ านวนของเจ้าที่ ตารวจ
เป็นสาคัญ แต่ในอีกมุมหนึ่งพบว่า การจะทาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ การที่เจ้าหน้าที่ตารวจจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตารวจ ผลตอบแทนที่ได้รับ อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าตารวจเป็นหน่วยงาน
หนึ่ ง ที่ มี ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ตการท างานที่ ส่ง ผลกระทบกั บ การปฏิ บัติ ง าน เมื่ อ คุ ณ ภาพชีวิต
การทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเกิดปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ ประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจ
ควรได้รับการพิจารณาเงินเดือนตามสภาพการเสี่ยงภัยและภาระหน้าที่ เพื่อเป็นกาลังใจในการทางาน
และเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ (อรุษ ฐานเจริญ, 2553)
จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย หมายถึง อัตราจานวนของคดีที่ปรากฏตามรายงานสถิติ
ของศูนย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติ (2562) โดยแสดงให้เห็นว่ามีผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับคดีเพศและทาร้ายร่างกาย อันหมายถึง ผู้ใดกระทาผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ ถือว่าเป็นการกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกาย แต่หากมีการข่มขืนกระทา
ชาเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ทั้งใช้ กาลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขึ้ นได้ หรือ กระท าโดยให้ผู้อื่ นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ถือเป็นความผิดเกี่ ยวกั บ เพศ ซึ่ง
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การกระทาชาเรานั้นหมายถึงการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท า มี ลัก ษณะการใช้กาลัง
ประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยอื่นใด เช่น การใช้อาวุธ หรือ
วัตถุระเบิด เพื่อการโทรมหญิงหรือชาย อันกระทาโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทากระทากับอวัยวะเพศ
ทวารหนัก ช่องปาก หรือใช้สิ่งอื่นใดต่อผู้ถูกกระทา ทั้งนี้ผู้ถูกกระทาไม่ว่าจะเป็นผู้สืบสันดาน ศิษย์ที่
อยู่ในความดูแล หรือผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตน รวมถึงการเป็นธุระจั ดหา ล่อไป พาไป หรือ
ค้าประเวณี เพื่ อ อนาจารแม้ ว่าผู้ถูกกระทาจะยินยอมหรือไม่ ก็ตาม ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ลักษณะ 9 และ 10 (หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย) (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
, 2560)
มุมมองความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว หมายถึง อารมณ์ที่มีความสาคัญต่อมนุษย์เป็น
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่คิดว่าตนเองจะถูกทาร้าย หรือถูกคุกคามต่อร่างกายหรือจิตใจ ถ้ามนุษย์
ไม่มีความกลัว อาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นาน ความกลัวส่งผลต่อระดับอารมณ์ความรู้สึก
เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้เกิดการตอบสนองอย่างอัตโนมัติในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ บุคคลจะมี
การโต้ตอบและป้องกันตนเองจากอันตรายในช่วงวิกฤตได้ เหมือนเป็นลักษณะการปรับตัวของมนุษย์
เพื่อความอยู่รอด แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งความกลัวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เสมอไป ประสบการณ์
ความกลัวที่ ผ สานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิตเรา อาจสร้างความทุ ก ข์ก่ อให้เ กิ ดความสับ สนใน
การปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน แล้วมักนาไปสู่ความไม่สบายใจ จะทาให้ยุติการกระทาการเข้าร่ วม
ภารกิจที่ก่อให้เกิดความกลัว (สุธีรา นิมิตรนิวัฒน, 2555) เนื่องจากมนุษย์มีความกลัวเป็นพื้ นฐาน
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมที่ ท าให้ เ กิ ด ความกลั ว ต่ อ สิ่ ง นั้ น สิ่ ง ที่ จ ะสามารถบรรเทาความกลั ว ได้ก็ คือ
ความปลอดภัย เช่น การดูแลความปลอดภัยในเรื่องอาชญากรรมของเจ้าหน้ าที่ ต ารวจ ปัญ หา
อาชญากรรมเป็ น ความกลั ว ที่ ป ระชาชนต้ อ งเผชิ ญ เมื่ อ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจเข้ า มาดู แ ลในเรื่อง
อาชญากรรมก็จะสามารถบรรเทาความกลัวให้ประชาชนกลับมารู้สึกปลอดภัย และออกมาดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้โดยไม่ต้องรู้สึกกลัว
ดังนั้น ความหวาดกลัวกับความรู้สึกปลอดภัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางร่างกาย
และจิ ต ใจ ผ่ า นความรู้ สึ ก อั น เป็ น สภาวะปกติ ข องมนุ ษ ย์ ทั่ ว ไปกั บ สภาพแวดล้ อม ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การแสดงออกถึง ความปลอดภัยทางด้านความรู้สึก บุคลิก ภาพ การกระท าและพฤติก รรม โดย
ความหวาดกลัว ภัย เป็น ลัก ษณะของอารมณ์ ความรู้สึก ดั ง ที่ Gobiel & Greve (2003) และ Prul
Besuch Fischhoff & sorah Lichtentien (1987) (อ้างถึงใน กองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ,
2559) ได้ให้ความหมายและแนวคิดหลักซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ ความรู้สึก และมิติด้านพฤติกรรม
ของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มิติด้านความรู้สึกที่มีมาก่อนปฏิกิริยา ด้านอารมณ์ที่แท้จริง และ
กรอบของการประเมินของปัจเจกในส่วนของความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ส่วนมิติ
ทางด้านพฤติกรรมเกิดขึ้นหลังจากมิติทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และเป็นในสิ่งที่ปัจเจกอ้างว่าจะทาที่
เป็นปฏิกิริยา (ความหวาดกลัวภัย) อาชญากรรมที่เขามีประสบการณ์
จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง อัตราการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่แสดง
อย่างเห็นได้ชัดตามรายงานสรุปจานวนครั้งของการเกิดความรุนแรงในครอบครัว จากกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (2562) โดยสุกัญญา สดศรี (2561) ชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 90 พบว่ามีความรุนแรง
มากที่สุด คือ ทางร่างกาย จิตใจ เพศ และทางสังคม โดยสอดคล้องกับความหมายของความรุนแรงใน
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ครอบครัวที่หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกผ่านการกระทาเพื่อมุ่งให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ
และเพศ ด้วยการบังคับขู่เข็ญ ทาร้ายทุบตี คุ กคาม โดยใช้อานาจครอบงาให้บุคคลในครอบครัวต้อง
กระทาการ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ อันเป็นการสาเร็จของ
ผู้กระทาซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระทา แต่ไม่รวมถึงการกระทา
โดยประมาท
อัตราการฆ่าตัวตาย หมายถึง จานวนของผู้เสียชีวิตที่ฆ่าตัวตายสาเร็จต่อปี โดยมีสาเหตุและ
ปัจจัยคือ ความน้อยใจ ถูกดุด่าตาหนิ การทะเลาะกับคนใกล้ชิด ความรัก หึงหวง ต้องการคนใส่ใจซึ่ง
เป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ ส่วนปัญหาด้านการใช้สุราและยาเสพติด และปัญหาด้านเจ็บป่วยทางจิต
จะพบผู้เสียชีวิตน้อยกว่ า ดัง เห็นได้จ ากรายงานการสรุปประจ าปีของกรมสุขภาพจิต (2562) ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บ คานิยามที่ ก ล่าวว่า การฆ่าตัวตาย เป็นการกระท าเพื่อท าลายชีวิตของตนเองด้วย
ความตั้งใจ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น กินยา ใช้อาวุธ ใช้ผ้าหรือเชือกในการทาลายชีวิต รวมถึงผู้ที่มี
ความคิดอยากตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทาร้ายตนเองโดยเจตนา ไม่ว่าจะทาไปเพื่อต้องการตาย
หรือไม่ (โครงการประเมิ นเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2555) และสอดคล้องกับสุพัตรา
สุขาวห และสุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล (2560) ที่พบว่า การฆ่าตัวตายสาเร็จ (committed suicide)
นั้นมาจากพฤติกรรมของบุคคลที่ทาร้ายตนเอง ฆ่าตนเอง ด้วยความตั้งใจในการทาให้ตนเองตาย
จนประสบความสาเร็จ ส่วนการพยายามฆ่าตัวตาย (suicidal attempted) หมายถึง พฤติกรรมที่
บุคคลพยายามทาร้ายตัวเอง ฆ่าตัวเอง หรือทาให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจน ด้วยความตั้งใจที่
จะทาให้ตนเองตาย แต่ไม่ประสบความสาเร็จ หรืออีกนัยหนึ่ง การฆ่าตัวตายในภาษาอังกฤษตรงกับ
คาว่า Suicide ซึ่ง มาจากภาษาละติน (Latin) สองคาคือ cide หมายถึง การฆ่า (killing) และ sui
หมายถึ ง ตนเอง (oneself) โดย The American Associaton of Suicidology ให้ ค านิ ย ามว่ า
การฆ่าตัวตาย หมายถึง การลงโทษตนเองด้วยการตายโดยเจตนา ดังนั้น การฆ่าตัวตาย จึงมาจาก
การกระทาหรือพฤติกรรมที่สามารถตีความในหลายมิติ เช่น เป็นพฤติกรรมที่ถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับ
ความสิ้นหวัง (hopelessness) ความรู้สึกมีความผิดหรือมีมลทิน (guilt) การพยายามหาทางออก
สาหรับปัญหา (solution seeking) หรือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ น่ากลัวจนนาไปสู่การฆ่าตัวตาย
2.1 จานวนต่อการฆาตกรรม (ต่อแสนคน)
ตามรายงานคดี ป ระเภทฐานความผิด เกี่ ยวกั บ ชี วิ ต ร่ า งกาย และเพศ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศกลางของสานักงานตารวจแห่งชาติ (2562) พบว่า มีคดีเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)
และทาร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย รวมทั้งสิ้น 1,536 ราย ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2560 (จานวน 1,743 ราย) อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลต่อดัชนีและ
ตัวชี้วัดสันติภาพทางสังคมไทย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม ทั้งนี้ สาเหตุ
ของการฆาตกรรมเกิดจากหลายปัจจัยที่แทรกซ้อน เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อคุณภาพชีวิต หาก
เศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมอัตราการฆาตกรรมจะลดลง และหากรัฐ
เข้าควบคุมยาเสพติดให้ลดน้อยลง เนื่องจากยาเสพติดทาให้ผู้เสพประสาทหลอน ควบคุมสติตนเอง
ไม่ได้ อันเป็นสาเหตุของการขาดความยั้งคิดจนนาไปสู่การฆาตกรรมผู้อื่นด้วยเจตนาร้าย ไตร่ตรองไว้
ล่ ว งหน้ า ตลอดจนการไม่ ร ะมั ดระวั ง หรือ ยับ ยั้ ง ชั่ ง ใจ นอกจากนี้ ส ภาพแวดล้อ มทางสัง คมและ
วัฒนธรรมก็ส่งผลต่อการฆาตกรรมด้วยเช่นกัน เห็นได้จากงานของพอล โบฮันแนน (Paul Bohannan)
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(n.d. อ้างถึงใน ศิริประภา รัตตัญญู , 2550) ที่พยายามทาความเข้าใจถึงสาเหตุหรือปัจจัยของการ
ฆาตกรรม แล้วพบว่าเป็นความซับซ้อนที่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ผ่าน
ความสัมพันธ์ทางค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบความขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาท
เช่น ความขัดแย้งภายในครอบครัว หรือคู่สมรส ซึ่งสังเกตได้ว่าแม้มูลเหตุนั้นเล็กน้อยถึงขั้นปราศจาก
เหตุผลสาคัญในการก่อเหตุ แต่สาหรับคนในสังคมที่ต่างออกไปกลับกลายเป็นสาเหตุสาคัญของการ
ฆ า ต ก ร ร ม จึ ง อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ฆ า ต ก ร ร ม เ กิ ด จ า ก ส ภ า พ แ วด ล้ อ ม
ความแออัดในที่อยู่อาศัย ความยากจน รวมถึงการขาดความระมัดระวังในการเดินทาง การป้องกัน
ทรัพย์สิน และการติดยาเสพติด
จากปัญหาการฆาตกรรมข้างต้น ปราโมทย์ จันทร (2558) ได้เสนอแนวทางการป้องกันและ
แก้ไข โดยการจัดให้มีจุดตรวจ สายตรวจตามจุดเสี่ยง และให้ความรู้กับชุมชน อีกด้านหนึ่งควรเอาใจ
ใส่บุตรหลานให้เป็นคนดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในอนาคต โดยการแก้ปัญหาเน้นไปที่การให้
ความรู้และการอบรมอาชีพเพื่อให้มีงานทา มีรายได้ จะได้ ไม่กระทาความผิดซ้า และควรมีการติด
กล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดจนการร่วมมือแจ้งข่าวเมื่อพบผูต้ ้องสงสัยทีค่ ิดว่า
กระทาความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจได้ทราบ
P2.2 จานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน)
เนื่องจากเกณฑ์ในรายงานของ Global Peace Index (2019: 89) ได้กาหนดตัวชี้วัดจานวน
ประชากรในเรื อ นจ า (ต่ อ แสนคน) โดย 1 หมายถึ ง จ านวนประชากรในเรื อ นจ าอยู่ ร ะหว่ า ง
0-126.405 ต่อแสนคน เท่ากับว่าประเทศนั้น ๆ มีความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมสูง ขณะที่ 5
หมายถึง จานวนประชากรในเรือนจามากกว่า 505.625 ต่อแสนคนขึ้นไป สะท้อนถึงสถานการณ์ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมนั้นต่า ด้วยเหตุนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในสังคมไทยตาม
รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศของกรมราชทัณฑ์ (2562) พบว่า มีจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา
สูง จากข้อ มูลสถิติผู้ต้อ งราชทัณฑ์ทั่ วประเทศ ปี 2562 จ านวนผู้ต้องขัง 370,305 คน จากจานวน
ประชากรจากกรมการปกครอง 66,558,935 คน คานวณเป็นเกณฑ์คะแนนได้ 556.36 กล่าวได้ว่า
สอดคล้องกับปรากฎการณ์ ข้อเท็จจริงที่ระบุว่า คนล้นคุก จานวนผู้กระทาผิดที่ถูกตัดสินลงโทษจาคุก
เพิ่มขึ้นจาก 91,152 ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มเป็น 111,515 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.33 ในปีพ.ศ.2556
ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตินักโทษล้นคุก ในปีพ.ศ.2556 เรือนจาทั่วประเทศ เฉลี่ยแล้วผู้ต้องขัง 1 คน มี
พื้นที่นอนเพียง 0.75 ตารางเมตร ต่ากว่ามาตรฐานสากลเกือบ 3 เท่า (2.25 ตารางเมตรต่อ 1 คน)
กล่ า วคื อ เรื อ นจ าเกิ น กว่ า ความจุ เ ต็ ม ที่ ข องเรื อ นจ า (ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม, 2557, น. 8)
โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษเป็นคดีที่มีสัดส่วนสูงสุดในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่ชั้น
ตารวจ อัยการ ศาล และผู้ต้องโทษ การจับกุมคดียาเสพติดเป็นจานวนมากกระทบต่อปริมาณคดีใน
กระบวนการยุติธรรมและความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจา (สานักงานกิจการยุติธรรม , 2557,น.4)
ผู้ต้องขังจากคดียาเสพติด มีผู้ต้องขังหญิงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ต้องขังทั้งหมด ส่งผลกระทบ
ด้านสังคมตามมาอีกมากมาย- ทั้งปัญหาครอบครัว สังคม ปัญหาการทางาน ข้อมูลที่น่าสังเกตคืออัตรา
การรับแจ้งคดีต่อประชากรของไทยกับต่างประเทศ พบว่าสถิติอาชญากรรมของประเทศไทยค่อนข้าง
ต่า อาจเป็นผลมาจากการที่คดีส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (Dark Figure on Crime)
(สานักงานกิจการยุติธรรม , 2557,น.4)
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นามาสู่การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องขังในเชิงกฎหมาย นโยบายการบริหารและการจัดการ
เรือนจ า สิท ธิของผู้ต้อ งขัง ความคิด คุณค่า และความต้องการ อาจแบ่ง ปัญ หาเหล่านี้ออกเป็น
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดที่
ส่งผลให้คนกระทาผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกาหนด ทาให้จานวนนักโทษในเรือนจามีปริมาณ
มาก ซึ่งในจานวนนี้เป็นผู้ต้องขังที่รอการตรวจสอบระหว่างพิจารณาคดีรวมอยู่ด้วยกั นกับ นัก โทษ
เด็ดขาด จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ปริมาณนักโทษล้นเรือนจา (ณัฐกานต์ มูลสืบ, 2555) และด้วย
เหตุผลที่ว่าโทษจาคุกนั้นคือ การบังคับโทษกับผู้ที่กระทาความผิดต่อคนในสังคมเดียวกัน และมีพลวัต
ทางความคิดที่เปลี่ยนจากการแก้แค้นมาเป็นการฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยสนับสนุนให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการพ้นโทษ เพื่อช่วยให้ไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้าอีก การบังคับโทษแนวใหม่จึง
ตั้งอยู่บนหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเสมอภาค และแนวคิดสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ต้องขัง ด้วยหลักการนี้เอง ศลทร คงหวาน และคณะ (2562) จึงศึกษามาตรการทางกฎหมายตาม
พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ทาให้พบว่า หลักการบังคับโทษตามแนวใหม่ไม่ได้เป็นไปเพื่อส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เช่น สิทธิการเข้าถึงการศึกษาถูกกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ อาทิ ชั้นของ
นัก โทษ ระยะเวลาการคุม ขัง และความประพฤติเ พื่อสนับ สนุนให้ผู้ต้องขัง ฟื้นฟูพฤติก รรมนิ สั ย
ส่วนกระบวนการคุ้มครองผู้ต้องขังที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจนเกิดปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีสิทธิ
ที่ จ ะได้รับ การรัก ษาอย่างเท่ าเที ยมกั น แต่ก ลับ พบว่าผู้ต้องขัง ชายที่ ถูก ล่ วงละเมิ ดทางเพศไม่ มี
กระบวนการรักษา ไม่เหมือนกับผู้ต้องขังหญิงที่มีการให้คาปรึกษาทั้งที่ถูกละเมิดทางเพศเหมือนกัน
อีก ปัญ หาหนึ่งเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัยในเรือนจาที่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานของที่อยู่อาศัยในเรือนจาให้
สอดคล้อ งกั บมาตรฐานสากล เช่น การจัดหาสิ่ง อานวยความสะดวกให้กั บผู้ต้องขังอย่างถูกหลัก
อนามัยตามสภาพดินฟ้าอากาศ มีอากาศหายใจเพียงพอ มีการควบคุมแสงสว่างขั้นต่า ความอบอุ่น
และการระบายอากาศ จากนโยบายการบริหารและการจัดการเรือนจานี้ได้สอดคล้องกับสาราญ ยีซ่ า้ ย
และคณะ (2561) ที่พบว่า ความพึ่งพอใจของผู้ต้องขังในเรือนจาอยู่ในระดับปานกลาง โดยอายุและ
ระดับการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากยังมีความบกพร่องในการดูแลนักโทษไม่
ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที และสุขามีไม่เพียงพอ ขณะที่ธนู ไม้แก้ว
และอดุล ย์ ทานาราช (2561) ได้เ สนอเพิ่ม เติม ในลักษณะเดียวกั นให้ชัดเจนมากขึ้นโดยชี้ให้เห็น
การบริการอาหารสาหรับผู้ป่วย คนชรา และคนพิการ อีก ทั้ ง ธรรมศนัย อ่อนทอง (2562) ยัง พบ
เพิ่ม เติม ว่า การปฏิ บัติต่อ ผู้ต้อ งขัง ไม่ เป็นไปตามหลัก สากลที่ คานึง ถึงอัตลัก ษณ์ท างเพศที่ มีความ
หลากหลาย ตั้งแต่การระบุเพศ การตรวจค้นร่างกาย การจัดสถานที่คุมขัง รวมถึงบทบัญญัติเฉพาะ
เพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศของผู้ต้องขัง ในขณะที่ ปัจจัยภายใน นั้นเกี่ยวข้อง
กับทัศนคติ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความสามารถในการปรับตัว ตลอดจนการสร้างความรู้สึกของ
ผู้ต้องขัง วีรยุทธ แสนพงค์ และจิระสุข สุขสวัสดิ์ (2561) ชี้ให้เห็นการเผชิญหน้ากล้ายอมรับและเข้าใจ
สถานการณ์ที่ ต้อ งเผชิ ญ กั บ ความเปลี่ย นแปลง ท าให้ ก ารปรับ ตั วเป็ นสิ่ง ส าคัญ จากเดิม ที่ ย่อท้ อ
ไม่เชื่อมั่นในตนเอง เมื่อรู้จักวิธีการสร้างความสุขด้วยการคิดบวกซึ่งหาได้จากความสัมพันธ์กับคนรอบ
ข้างจนก่อให้เกิดมิตรภาพ และคิดจะวางแผนชีวิตใหม่ สาคัญคือต้องไม่หมดหวัง โดยสุธา โพธิ์ทอง
(2562) เห็นสอดคล้องด้วยเช่นกัน แต่ต้องได้รับการฝึกอบมถึงจะส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการสร้าง
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ความเข้มแข็งทางใจให้มีความมุ่งมั่น อดทน และลงมือทาจึงจะประสบความสาเร็จ ครั้งเมื่อถึงเวลาพ้น
โทษก็จะมีการตรวจสมรรถภาพผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวซึ่งส่วนใหญ่พบว่า สุขภาพทางกายมีเกณฑ์สม
ส่วน สุขภาพจิตส่วนใหญ่มีสภาวะจิตปกติ จะมีก็แต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พบภาวะผิดปกติ โดยใน
ภาพรวมสุขภาพของผู้ต้องขังก่อนปล่อยออกสู่สังคมสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ตามปกติมากที่สุด และมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้เหมือนปกติ (อานวย ต้นพานิชย์, 2563)
ส่วนพฤติกรรมกระทาผิดซ้านั้น พบว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมการดารงชีวิตทางเศรษฐกิจครัวเรือนต่า
ตลอดจนกายภาพครอบครัวและชุมชนที่อยู่อาศัย โดยปรากฏว่าการกระทาผิดซ้าจะขึ้นอยู่กับระดับ
การศึกษาและจานวนครั้งของผู้กระทาผิดอย่างมีนัยสาคัญ (วีระชัย เหล่าลงอินทร์ และ คณะ, 2562)
ยศพนต์ สุธรรม และคณะ (2561) พบว่า คนในสังคมยังมีทัศนคติเชิงลบกับผู้ต้องขังที่พน้ โทษ ไม่มีงาน
รองรับหลังการถูกปล่อยตัว ทั้งสื่อเองก็มีส่วนที่นาเสนอพฤติกรรมในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก และ
คนในสังคมก็มิได้ตระหนักถึงความจาเป็นของการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม
กล่าวได้ว่า สอดคล้องกับปรากฎการณ์ ข้อเท็จจริงที่ระบุว่า คนล้นคุก จานวนผู้กระทาผิดที่
ถูกตัดสินลงโทษจาคุกเพิ่มขึ้นจาก 91,152 ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มเป็น 111,515 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
22.33 ในปีพ.ศ.2556 ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตินักโทษล้นคุก ในปีพ.ศ.2556 เรือนจาทั่ วประเทศ เฉลี่ย
แล้ ว ผู้ ต้ อ งขัง 1 คน มี พื้ น ที่ น อนเพี ยง 0.75 ตารางเมตร ต่ ากว่ า มาตรฐานสากลเกื อ บ 3 เท่ า
(2.25 ตารางเมตรต่อ 1 คน) กล่าวคือเรือนจาเกินกว่าความจุเต็มที่ของเรือนจา (สานักงานกิจการ
ยุติธรรม , 2557,น.8) โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษเป็นคดีที่มสี ัดส่วนสูงสุดในกระบวนการยุติธรรม
ทุ ก ขั้นตอนตั้ง แต่ชั้นตารวจ อั ยการ ศาล และผู้ต้องโทษ การจับ กุ มคดียาเสพติดเป็นจานวนมาก
กระทบต่อปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรมและความแออัดของผู้ต้องขัง ในเรือนจ า (สานักงาน
กิจการยุติธรรม , 2557,น.4) ผู้ต้องขังจากคดียาเสพติด มีผู้ต้องขังหญิงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้ต้อ งขัง ทั้ ง หมด ส่ง ผลกระทบด้านสัง คมตามมาอีก มากมาย- ทั้ ง ปัญ หาครอบครัว สัง คม ปัญ หา
การทางาน ข้อมูลที่น่าสังเกตคืออัตราการรับแจ้งคดีต่อประชากรของไทยกับต่างประเทศ พบว่าสถิติ
อาชญากรรมของประเทศไทยค่อนข้างต่า อาจเป็นผลมาจากการที่คดีส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม (Dark Figure on Crime) (สานักงานกิจการยุติธรรม , 2557,น.4)
สถิติของผู้ถูกควบคุมตัวในเรือนจาประจ าปี พ.ศ.2561 พบว่ามีจานวนผู้ถูก ควบคุมทั้ ง สิ้น
366,316 คน และกว่าร้อยละ 80 เป็นนัก โทษเด็ดขาด จ านวน298,347ราย โดยจ านวนนักโทษ
เด็ดขาดเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง 6 เท่า ฐานความผิดของนักโทษเด็ดขาดเพศชายและเพศหญิง
ส่วนใหญ่ได้แก่ การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด (สานักงานกิจการยุติธรรม, 2561,
น. 5)
การวิเคราะห์สภาพปัญหาในข้างต้น นามาสู่ข้อเสนอการลดภาวะนักโทษล้นเรือนจา ทั้งใน
เชิง กฎหมาย เชิง การป้อ งกั นและแก้ ไขโรคในเรือนจ า กล่าวคือ ในเชิง การแก้ ไขปัญ หาผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจา ในที่นี้เสนอการอาศัยกรณีปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring หรือ อุ ป กรณ์ EM) ติดตามพฤติก รรม เนื่ องจากคดีอาญาก าหนดว่าหากศาลยังไม่มี
คาพิพากษาผู้ต้องหาหรือจาเลยยังไม่ถือว่ามีความผิด หากแต่เพื่อป้องกันการหลบหนีจึงต้องมีระบบ
การรับประกันตัว แต่เกิดปัญหาความยากจนนาไปสู่ความเหลื่อมล้าที่จะได้รับสิทธิในการปล่อยตัว
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อุปกรณ์ EM จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทาให้ผู้ต้ องหาไม่ต้องถูกฝากขัง ทว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล
เป็นผู้กาหนดหลักทรัพย์การประกันตัว ประกอบกับต้องมีความประสงค์ในการให้ติดอุปกรณ์ รวมถึง
ความพร้อมในอาชีพและถิ่นที่อยู่ว่ามีสภาพเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ EM (คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ ,
2562) ด้วยเหตุนี้ข้อ ดีของอุ ปกรณ์ EM จะสามารถช่วยลดปัญ หาความแออัดยัดเยียดในเรือนจา
ลดการตี ต ราของผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นครอบครั ว น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ความปลอดภัยให้แก่สังคม ส่วนข้อเสียคือ ครอบครัวประสบกับความเครียด การถูกแทรกแซงชีวิต
และถูกรบกวนเวลาส่วนตัว การทาลายความเชื่อมั่นในตนเอง การขาดความเคารพยาเกรงจากบุคคล
ในครอบครัวหรือ คนรอบข้าง โดยความเหมาะสมที่ จ ะนาอุป กรณ์ EM มาใช้จ ะเป็นช่วงระหว่าง
การพิจารณาคดี ผู้ต้องขังภายหลังคาพิพากษาในคดีที่อัตราโทษให้จาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นการกระทาผิดครั้งแรก ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังหญิง เด็ก
และเยาวชนที่ ก ระท าผิ ด (สุ ม นทิ พ ย์ จิ ต สว่ า ง และ ฐิ ติ ย า เพชรมุ นี , แนวทางการน าอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทาผิดในประเทศไทย, 2559)
สอดคล้องกับกฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์ (2562) ที่พบว่า การนากาไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สามารถเพิ่ม
ความมั่ นใจให้กั บสัง คมได้ว่าจะกลับตัวเป็นคนดี แต่ถ้าหากไม่ ส ามารถกลับตัวได้ หรือหลบหนี ก็
สามารถนาตัวผู้นั้นมารับโทษได้โดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม นอกจากนี้แล้ว เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร
(2562) กล่าวว่าหากต้องจัดการกับปริมาณนักโทษในเรือนจาอย่างยั่งยืน อาจจาเป็นต้องอาศัยเรือนจา
เอกชนโดยเสนอ 2 รูปแบบใหญ่ในการบริหารจัดการ คือ รูปแบบรัฐจ้างเอกชนบริหารจัดการ ยกเว้น
หน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขัง และรูปแบบที่รัฐให้เอกชนบริหารจัดการทั้งหมดโดยให้สัมปทานกั บ
เอกชน แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมราชทั ณฑ์เป็นผู้กาหนดประเภทและลัก ษณะของ
ผู้ต้องขังที่จะถูกควบคุมในเรือนจาเอกชน ขณะที่ทางออกสู่สังคมในรูปแบบของการนาคนดีคืนสู่สังคม
อย่างมี ส่วนร่วมนั้น ยศพนต์ สุธรรม และคณะ (2561) เสนอให้มีก ารฝึกทั กษะฝีมือแรงงาน เพื่อ
การคืนสู่สังคมจะได้มีอาชีพ และลดปัญหาปากท้อง ทั้งนี้ควรมีการรับรองพฤติกรรมให้ผู้ต้องขังที่ถูก
ปล่อยตัว เพื่อให้สังคมมั่นใจได้ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผ่านการฝึกมาแล้วและจะอยู่ได้กับ
คนในสังคมอย่างปกติ ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขัง
ส่วนในเชิงกฎหมาย ธนู ไม้แก้ว และอดุลย์ ทานาราช (2561) เสนอให้มีการนากฎหมายเกี่ยวกั บ
การคุ้ม ครองสิทธิของผู้ต้อ งขังมาปรับให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 4 ประการ คือ 1) ก าหนดพื้นที่นอน
สาหรับผู้ต้องขังให้มีขนาด 2.25 ตารางมาตรต่อคน 2) กาหนดให้จัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังอย่างน้อย
3 มื้อหลัก 3) จัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังที่ชรา ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ และ 4) แจ้งข่าวผู้ต้องขังป่วย
หนักให้ครอบครัวพ่อแม่ หรือญาติได้ทราบ ทั้งนี้ ดนัยกันต์ จงเฟื่องปริญญา และศิริรัตน์ แอดสกุล
(2563) มีความเห็นเพิ่มว่ากรมราชทัณฑ์ควรมีการจัดตั้งเรือนจาสาหรับควบคุมผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์
หรือหญิงแม่ลูกอ่อน เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังกลุ่มนี้ โดยรับฟังข้อคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา กุมารแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ นักวิชาการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก ขณะที่ ในเชิง การป้องกันและแก้ไขโรคใน
เรือนจา การตรวจคัดกรองโรคมี ผลต่อปัจจัยทางเจตคติ ประสบการณ์เ สี่ยง ผลเลือด และระดับ
การศึกษา ด้วยเหตุนี้บุคคลากรทางการแพทย์ควรเพิ่มความรู้ ความเชื่อมั่น เพื่อให้ผู้ต้องขังเพิ่มจานวน
ครั้งในการเข้ารับบริการมากขึ้น (อังคณา แจ่มนิยม และ คณะ, 2560) ขณะเดียวกันการค้นหาผู้ป่วย
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ชรินทร์ ห่วงมิตร พงศ์ปณต ตองอ่อน และฐิติภัทร จันเกษม (2561) เสนอว่าการกาหนดนโยบายควร
ชี้แจงให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับทราบเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมาย ขณะที่ในเชิงปฏิบัติการนั้นควรมีการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยและควรมีระบบการส่งตรวจเชือ้ ที่
สาคัญคือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้ องกับงานของมนต์ทิวา สุนันตา (2562) กรณีศึกษา
การใช้ ม าตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ซึ่ ง เห็ น ตรงกั น ว่ า ควรให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความตระหนักให้กับผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยง หรือใช้เครือข่ายทางสังคมในเรือนจาขยายการเข้ารับการ
ตรวจประจ าทุก 6 เดือ น และควรพัฒ นาระบบการส่งต่อข้อมูล ของผู้ต้องขัง กับ โรงพยาบาลและ
เรือนจา
P2.3 จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน)
ในปี พ.ศ. 2562 ตามข้ อ มู ล การประมาณการก าลัง พลของ Labour Force Survey ได้
ประมาณการจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งสิ้น 213,672 นาย และเมื่อคิ ดต่อประชากรหนึ่งแสนคนนั้น
เท่ ากั บ 321.03 (ต่อ แสนคน คือ เกณฑ์สากลที่ กาหนด และเพื่อง่ายต่อความเข้าใจในการคานวณ
รายจังหวัด) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของสานักงานตารวจแห่งชาติ แม้จะมี
การเพิ่ ม จ านวนคนมากขึ้ น สั ก เท่ า ใดก็ ต าม หากเป็ น ก าลั ง พลที่ บ กพร่ อ งไร้ คุ ณ ภาพ นอกจาก
จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้แล้ว กาลังพลเหล่านั้นยังเป็นกาลังพลที่สร้างปัญหาให้กับหน่ว ยงาน
(กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ , 2554) ตามแนวคิ ด ของยุ ท ธวิ ธี ก ารรั ก ษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชนนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจต้องมีจานวนมากกว่าผู้ที่คิดจะก่อการร้าย (คมเดช
ไชยเดือน และ คณะ, 2559) และภาระหน้าที่สาคัญต่าง ๆ นั้นจะปฏิบัติได้ดีและเป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับยุทธวิธีการปฏิบัติงานของตารวจที่ต้องมีสมรรถภาพที่ดี โดยเฉพาะตารวจ
ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องมีการปฏิบัติภารกิจให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน และประชาชนจะ
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อพบเห็นตารวจ ปัจจัยสาคัญของภารกิจนี้คือ การจัดกาลังสายตรวจออกตรวจ
ตราท้ อ งที่ (Police Patrol) อย่ า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง สามารถจั ด ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ จะได้รับการฝึกอบรม และมี
ความสามารถเคลื่อนที่ไปถึงยังที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม อันเป็นภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่ งของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งจะส่งผล
ตอบสนองต่อการควบคุมหรือขจัดปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นภัยแก่สังคมไว้ก่อน (ธนาพร นิ่มสุวรรณ์, 2555)
ในขณะที่ ข้อ เสนอแนะด้านสวัส ดิการควรจัดให้มี การเพิ่ม อัตราก าลังพลให้เ หมาะสมเพื่อ
รองรับ จ านวนประชาชนที่ เ ข้ามาใช้บ ริก ารเพิ่ม ขึ้น ในแต่ล ะพื้ นที่ และปรับ อัตราค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกฤษฎา เลิศสถิตไพโรจน์ และอัจฉรา
พรรณ จรัสวัฒน์ (2558) พบว่า ปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองบังคับการตารวจอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพบปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านงบประมาณ รองลงมาเป็นด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านการจัดการ และด้านครุภัณฑ์สถานที่ สอดคล้องกับยงยุทธ ฉายแสง และวรรณวีร์ บุ ญคุ้ม (2553)
ที่พบเพิ่มเติมว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจควรทางานให้มีประสิทธิภ าพ
ทั้ง ด้านการบริการที่รวดเร็ว ด้านทรัพยากรกาลังพลให้เพียงพอแก่ความต้องการ ผู้บังคับบัญชาควร
ปกครองด้วยระบบคุณธรรมที่ดี ด้ านการประสานงานควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมี
การประสานงานที่ดี ส่วนด้านกระบวนการบริหารควรกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่
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ระบุไว้ สาหรับข้อเสนอแนะที่ระบุโดยประชาชนนั้น ได้แก่ ด้านทรัพยากรควรจัดสรรงบประมาณให้
เพี ย งพอแก่ ความต้อ งการ อี ก ทั้ ง ควรเพิ่ม อั ตราว่ าจ้า ง สื บ เนื่ องจากอัต ราก าลัง มี ไ ม่ เ พียงพอแก่
ความต้องการจึงเห็นให้ควรเสนออัตราว่าจ้างเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ควรจะ
เพิ่มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ในขณะที่ผู้นาควรปกครองด้วยใจเป็นธรรมโดยใช้ระบบ
อุป ถัม ภ์และคุณธรรมอย่างแท้จ ริง มี ก ารประสานงานที่ดีให้เป็นระบบมีหน่วยงานกลางที่ คอยให้
การประสานงานกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาระหน้าที่และการดาเนินงาน
เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น โดยมี ผู้ ป ระสานงาน ผู้ ไ กล่ เ กลี่ย และศู น ย์ ก ลางคอยควบคุ ม ดูแ ล ในส่วน
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะแก่การทางาน
ทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทางาน ควรมีการแบ่งงานตามความรับผิดชอบ
ในแต่ ล ะแผนกให้ มี ค วามเหมาะสม โดยจั ด ให้ ทุ ก แผนตามอั ต ราก าลั ง และก าหนดต าแหน่ ง
อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ตลอดจนการจัดที่นั่งในห้องทางานให้มีความเหมาะสม กว้างขวาง
ไม่แออัด (ธนกฤต ยะวงษ์ศรี และ คณะ, 2559)
P2.4 จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
เนื่อ งจากคดีเ พศและท าร้ายร่างกายเป็นปัญ หาส าคัญ ของสัง คมไทย จ าเป็นต้องเข้าใจ
ความหมายของเพศ โดยสุชาติ โสมประยูร (2531) กล่าวว่า เพศมี ลัก ษณะเป็นรูป ธรรมใช้บอก
ความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพศเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่ง
อีก นัยหนึ่งเพศเป็นพฤติกรรมหรือ กามารมณ์ ซึ่ง ความผิดปกติท างเพศแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
กามวิป ริต คือ ความผิดปกติด้านความรู้สึกทางเพศหรือกามารมณ์ที่ แตกต่างจากคนสามั ญ เช่ น
กามตายด้าน ตัณหาจัด รักร่วมเพศ หลงตัวเอง เป็นต้น และกามวิตถาร คือ ความผิดปกติทางเพศด้าน
อารมณ์และแรงขับทางเพศค่อนข้างรุนแรง เป็นเหตุให้บุคคลกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่คนปกติไม่ทา
เช่ น ชอบทรมาน ชอบสมสู่ กั บ สั ต ว์ ชอบสมสู่ กั บ เด็ ก ชอบสมสู่ กั บ ศพ หรื อ มี ค วามใคร่ กั บ
วัตถุสิ่ง ของของเพศตรงข้าม ชอบอวดอวัยวะเพศ ชอบแอบดู เป็นต้น จากความผิดปกติทางเพศ
กลายเป็นสาเหตุสาคัญของการประพฤติผิด สอดคล้องกับจุฑารัตน์ เอื้ออานวย (2544) ที่แบ่งปัญหา
เกี่ยวกับเพศออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เพศที่พอทนได้ โดยคนในสังคมยังรู้สึกพอทนได้กับพฤติกรรม
ได้แก่ การใช้วิธีแปลก ๆ ในการร่วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์ในหมู่วัยรุ่น
และอาจก่ อ ให้เ กิ ดการตั้ง ครรภ์ที่ ยัง ไม่ พร้อม 2) เพศแบบสันโดษ เป็นพฤติก รรมฝ่าฝืนต่อจารีต
ประเพณีและกฎหมาย ได้แก่ การล่วงเกิ นทางเพศต่อบุคคลในครอบครัวที่ มี ส ายเลือดเดี ย วกั น
การล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก การข่มขืนกระทาชาเรา และ 3) เพศแบบมีโครงสร้าง เป็นพฤติกรรมสวน
กระแสบรรทั ดฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบของสัง คม ถูก จัดว่าเป็นปัญ หาที่ คุก คามระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ และศีล ธรรมจรรยาของสัง คม ความปรวนแปรทางเพศแบบมี โ ครงสร้างยัง ก่ อให้เ กิ ด
กลุ่มวัฒนธรรมรองที่มีรูปแบบ ภาษา และบรรทัดฐานของกลุ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ รักร่วม
เพศ โสเภณี และพวกนิยมสื่อลามก ทั้งนี้ รายงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (2562) แสดงให้เห็นว่ามีผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ คดีเพศและทาร้ายร่างกายรวมทั้ ง สิ้น
11,129 ราย (จรีย์ ศรีส วัส ดิ์, 2562) แสดงว่าปัญหานี้เป็นปรากฏการณ์สาคัญที่ สะท้อนดัชนีและ
ตัวชี้วัดสันติภาพของสังคมไทย โดยเฉพาะความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม จากงานของพรพริง้
ปัทมินทร์ (2550) บ่งชี้ถึงลักษณะการกระทาความผิดทางเพศและทาร้ายร่างกายพบว่า ส่วนใหญ่
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ผู้กระทาความผิดมีประสบการณ์รับรู้เกี่ยวกับการทาร้ายร่างกาย เช่น การชกต่อย การกระทืบ การใช้
อาวุธ ทั้งที่เป็นคนในครอบครัวและชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้กระทาจะใช้ความรุนแรงมากกว่าที่เคย
ถูก กระทา สอดคล้องกับข้อค้นพบของวราพรรณ วงศ์ส ารคาม (2548) ว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อ
การกระทาความผิด สื่อในรูปแบบต่าง ๆ มีผลกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ ทั้งนี้สติปัญญาและความบกพร่อง
ของลักษณะจิตบางตัว ได้แก่ ไม่มีความภูมิใจในตนเอง มีความขัดแย้งในจิตสูง ไม่มีความสามารถใน
การสื่อสารด้านอารมณ์ที่เหมาะสม ก็ส่งผลต่อการกระทาความผิดได้ด้วยเช่นกัน สอดรับกับปัจจัยที่
เป็นสาเหตุหลักของการกระทาความผิดในคดีเพศ ด้วยการข่มขืนและกระทาชาเราของพุฒิพงศ์ พุทธ
วงศ์ และคณะ (2562) ซึ่งพบว่าผู้กระทาความผิดด้านเพศมากที่สุด รองลงมาคือการใช้สารเสพติด
และถัดมาเป็นการรับรู้หรือเสพติดสื่อลามกมาก่อน มีลักษณะพื้นฐานทางเชาวน์ปัญญาค่อนข้างต่า
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเป็นกรรมกร มักเป็นคนโสด มักมีบุคลิกภาพ
ค่อนข้างขี้อายและที่สาคัญมีความผิดปกติทางจิตไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ขณะที่ผู้ถูกกระทามัก แต่งกาย
น้อยชิ้นเป็นส่วนใหญ่และเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ การเกิดเหตุมักอยู่ในระหว่างเดินทางมีการคุยหรือ
เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย และเป็นผู้ที่มีรูปร่างเล็ก
จากปัญหาเพศและทาร้ายร่างกายข้างต้น พบว่ามีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการหลายฝ่าย
ด้วยกัน โดยรวมแล้วแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านส่งเสริม คือ การสร้างความรู้เกี่ยวกับเพศ
รู้ เ ท่ า ทั น อารมณ์ ความรู้ สึ ก และความต้ อ งการทางเพศ ด้ ว ยวิ ธี ส ร้ า งสรรค์ เช่ น จั ด กิ จ กรรม
ส่ง เสริม ความสัม พั นธ์กั บ คนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเห็นคุณ ค่าซึ่ง กั น และกั น
(พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์ และ คณะ, 2562) สอดคล้องกับงานของฐานดา เกียรติเกาะ และคณะ (2557)
พบว่า การส่งเสริมการสอนทักษะการใช้ชีวิต จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เสริมทักษะการสื่อสารและ
การต่อรอง ล้วนเป็นการสร้างพฤติกรรมการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ทั้งสิ้น จึงสอดรับกับ
ด้านการป้องกัน คือ การเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองก่อน ซึ่งจะเป็นวิธีที่สาคัญในการหลีกเลี่ยงปัญหา
การถูกคุกคามทางเพศ (ชลธิชา ทิพย์ประทุม และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ , 2558) จากนั้นต้องปรับระบบ
บริการขอคาปรึกษาแก้ไขปัญหาครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ที่สาคัญต้องเรียนรู้
การต่อสู้เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของผู้กระทา และรัฐเองควรพิจารณาการควบคุมสื่อลามกอนาจารและ
สิ่งยั่วยุทางเพศ และในด้านแก้ไขนั้น คือ ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ทดสอบหาผู้ กระทาความผิด ได้แก่
การตรวจรอยนิ้ ว มื อ แฝง และ DNA เพื่ อ ออกใบรายงานผลชั น สู ต รใช้ เ บิ ก ความประกอบใน
กระบวนการยุติธรรม พร้อมกับฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศโดยแก้ไข
จากปัจ จัยที่ เป็นสาเหตุหลัก ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม (ปิยะพงษ์ สาครเย็น , 2561) อย่างไรก็ตาม
ในเชิง กฎหมายเกี่ ยวกั บ คดีเพศและทาร้ายร่างกาย วรภัส สร พันธ์เ กษม (2562) ได้เ ปรียบเทียบ
กฎหมายระหว่างประเทศในกรณีเดียวกันแต่ระบบกฎหมายแตกต่างกัน พบว่า คดีเพศและทาร้าย
ร่างกายหากเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่ง ผู้หญิงถูกกระทาโดยสามีทาทารุณกรรมอย่างต่อเนื่อง หากแต่
ต่างประเทศเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งนักจิตวิทยา จิตแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์สามารถเข้ามา
แสดงให้ศาลและคณะลูก ขุนเข้า ใจความรู้สึก และการตัดสินใจของผู้ห ญิง ได้ “ซึ่ง ศาลยอมรับว่า
ความเห็ นของพยานผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ศาลและคณะลูกขุนเข้าใจถึงอาการและการตัดสินใจของ
ผู้ถูกกระทาโดยสามี... นามาสู่การอ้างข้อต่อสู้ของหญิงว่ากระทาเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จึง
ไม่มีความผิด” ครั้นศึกษากฎหมายไทยกลับพบว่า ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาแสดงให้ศาลและคณะ
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ลูกขุนทราบถึงสาเหตุของอาการและการตัดสินใจของผู้ถูกกระทา เนื่องจากมองว่าการทาทารุณกรรม
ในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ เพื่อรักษาสถาบันครอบครัวไว้ แต่เน้นตัวบทกฎหมายว่า
การกระทาใด ๆ หากเป็นความผิดทาให้ผอู้ ื่นถึงแก่ความตาย ทั้งที่จริงแล้วเพื่อเป็นการป้องกันตัวมิให้ถกู
ทารุณกรรมซ้าอีก ระบบกฎหมายกลับดาเนินคดีและกลายเป็นการตอกย้าบทบาทของหญิงผู้ตกเป็น
เหยื่อทางเพศและทาร้ายร่างกาย (วรภัสสร พันธ์เกษม , 2562) กระนั้นในเชิงแก้ไขโดยใช้หลักนโยบาย
การปราบปราม ควรมีการประสานงานกับตารวจชุมชน การสื่อสารเครือข่ายด้วยการแจ้งข่าวเตือนผ่าน
เคเบิ้ลทีวี สื่อมวลชนและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจะช่วยลดอาชญากรรมในชุมชนได้ ทั้งนี้
กล้องวงจรปิดหากถูกนามาติดไว้ถูกจุดถูกสถานที่จะส่ง ผลต่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมข่มขืน
(ฉัตรกวินฐ์ กุลโท และ คณะ, 2562)
P2.5 มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ความหวาดกลัว โดยทั่วไปมักมีมุมมองในเรื่องของภัยอาชญากรรมซึ่งเป็นผลกระทบอย่าง
หนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม กล่าวคือ อาชญากรรมทาให้ประชาชนในชุมชนเกิดความกลัวและ
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อันเป็นการตอบสนอง เช่น การหลีกเลี่ยงบริเวณที่เสี่ยงภัย การไม่ออกนอก
บ้านเวลากลางคืน การพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตัวเอง หรือพฤติกรรมอื่น ๆ (Park, 2005 อ้างถึงใน
กองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ, 2559) นอกจากนี้ยังรวมถึงความกลัวว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย
ข่มขืน เป็นต้น ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าอาชญากรรมนั้น
จะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกบ้านพัก อาคาร ร้านค้าหรือห้องพักทั้งกลางวัน และกลางคืน ส่วนใหญ่
ในมุมมองของความหวาดกลัวมักใช้การวัดความหวาดกลัวจากภัยอาชญากรรมด้วยคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึก ปลอดภัยในระหว่างการเดินทางกลับ บ้านพักทั้ ง ในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึง
ความรู้สึกปลอดภัยขณะพักอาศัยอยู่ในบ้าน (Ruggles, 1998 อ้างถึงใน กองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ, 2559) ได้สอดคล้องกับการสารวจมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัวในประเทศ
ไทยของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) (2563) ที่พบว่า อัตราอาชญากรรมในพื้นที่
ไม่ มี ผ ลต่อ ความรู้สึก หวาดกลัว แต่ส ภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะประชากรในชุมชนมี
ความสัม พันธ์อ ย่างมีนัยสาคัญต่อ ความรู้สึกความปลอดภัยและความหวาดกลัว ขณะที่ ปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ และมุมมองต่อปัญหาในชุมชนล้วนมีความสัมพันธ์กับความรูส้ กึ
หวาดกลัวในอาชญากรรม และการให้ความเห็นถึงระดับความกลัวที่เน้นถึงการรับรู้ (Perception)
ในความอ่อนแอของบุคคล ทั้งประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม สอดรับกับข้อค้นพบของ Jonathan
Jackson (2005, กองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ, 2559) ที่ได้วัดจากคาถามในระดับความรู้สึก
ปลอดภั ย ต่ อ ปัจ เจกในพื้ น ที่ ล ะแวกบ้า น รวมทั้ ง ความแตกต่ า ง เช่ น คุ ณ รู้ สึ ก ปลอดภั ย ระดับ ใด
เมื่อคุณเดินคนเดียวในละแวกบ้านตอนค่า คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนที่อยู่คนเดียวในบ้าน เพื่อนบ้าน
หรือพื้นที่บริเวณบ้านที่คุณอยู่ในเวลากลางคืน
ความรู้สึกปลอดภัยและความหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นประเด็นที่ประชาชนต้องการเห็น
และได้รับจากภาครัฐมากที่สุด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน
ในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้น การที่จะทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
และลดระดับความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมสาคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ตารวจควรมีการเพิ่มมาตรการและการป้องกันในด้านต่าง ๆ เช่น ควรมีนโยบายในการให้
การอบรมแก่เ จ้าหน้าที่ ตารวจอย่างต่อเนื่อง มี ก ารปรับ ปรุงระบบบริหารการจัดการงานโดยเน้น
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล กล่า วคื อ การก าหนดมาตรการที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การป้อ งกั นและ
ปราบปรามอาชญากรรม และปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยเน้น
บทบาทของประชาชนในการบูร ณาการอย่างมี ส่ วนร่ วมกั บ หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง (ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ, 2556)
P2.6 จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ในช่วง 3 ปีย้อ นหลัง ปีล ะไม่น้อยกว่า 1 พันราย จากข้อมู ลกรมกิ จการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพั ฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษย์ จ านวนเหตุก ารณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัว ปี 2562 โดยเฉลี่ยมีจานวน 1,211 รายต่อปี เมื่อคานาณแบบ Z Score มีค่าเท่ากับ 1.320
ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชี้วัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 2 กล่าวได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่สาคัญ
มาก ที่ จ ะช่วยหล่อ หลอม ขัดเกลาความคิด ทั ศนคติในทางด้า นบวกให้กั บ สัง คม แต่จ ากข้อมู ล
ความรุนแรงในครอบครัว ที่เป็นข้อมูลทางการนับพันรายต่อปี และมักจะเป็นการกระทาจากเพศชาย
กระทาต่อเพศหญิงจึงควรทบทวนแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามสถานการณ์ที่ ก รมกิจ การสตรีและสถาบันครอบครัว (2562) ได้ร ายงานถึง ประเภท
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งสิน้ 1,796 เหตุการณ์ พบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้
มากสุดคือ การทาร้ายร่างกาย รองลงมาเป็นการถูกดุด่า/ดูถูก และหยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/
บังคับ โดยมีสาเหตุสาคัญคือ เมาสุรา/ยาเสพติด รองลงมาเป็นการนอกใจ/หึงหวง และสุขภาพกาย/
จิต สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Kanyaprin Tongsamsi and Isara Tongsamsi (2018) ว่าเหตุการณ์
ความรุ น แรงส่ว นใหญ่มั ก ใช้ ก าลัง ประทุ ษ ร้า ยโดยใช้ อวั ย วะของร่า งกายเป็นอาวุ ธ อั นก่ อให้เ กิ ด
ความรุนแรงเพียงคนเดียวและมักเกิดในเขตที่พักอาศัย โดยผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวมักเป็น
สามีและเป็นบิดา ขณะที่ผู้ได้รับความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน รองลงมาเป็นเด็กปฐมวัยอันเป็น
เหตุที่ ก่ อ ให้เ กิ ดการบาดเจ็บ ทางกาย ปัญ หาความรุนแรงในครอบครัวดัง กล่าวจึง นามาสู่ปัญ หา
ความรุนแรงในเด็ก วัยเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญ หากเด็ก ในวัยเรียนนั้นอยู่ใ นครอบครั วที่ มี ป ระวั ติ
ความรุนแรงทั้งด้านวาจา ด้านการทะเลาะวิวาท และด้านความเครียดของบิดา (จินตนา วัชรสินธุ์
และคณะ, 2561) ซึ่งตรงกับแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมที่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม
รุนแรงของบุคคล เนื่องจากบุคคลได้จดจาเรียนรู้ตัวแบบความรุนแรงจากรุ่นสู่รุ่น และสอดรับแนวคิด
เชิง สัญ ลักษณ์ของครอบครัวในการให้บทบาทหรืออานาจกั บบุคคลเหนือกว่าสมาชิก คนอื่น ๆ ใน
ครอบครัว เมื่อใดเกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตครอบครัวระหว่างสามีกับภรรยาไม่มีความพึงพอใจซึง่
กันและกันแล้วจะกลายเป็นความห่างเหิน นาไปสู่ความขัดแย้งและกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัว
(ธีร วุฒิ นิล เพ็ ชร์ , 2561) ตามแนวคิดนี้จึง สอดคล้องกั บ งานของ Sojirat Supanichwatana and
Kasetchai Laeheem (2017) ที่พบว่า สามีมักทาร้ายร่างกายภรรยาทาให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บทาง
ร่างกายและเกิดบาดแผลทางจิตใจ ทาให้ครอบครัวขาดความสงบนามาซึ่งการหย่าร้างส่งผลโดยตรง
กับเด็กและการดาเนินกิจกรรมในชีวิตปกติ จนกลายเป็นการสร้างความราคาญและเอือมระอาให้กับ
เพื่อนบ้าน โดยปัญหาเหล่านี้ถูกศึกษาอย่างจริงจังและพบซ้าแล้วซ้าอีก สาเหตุของปัญหาเกิดจาก
การใช้ความรุนแรงต่าง ๆ ระหว่างบุ คคลที่มีความสัมพันธ์กันภายในครอบครัวแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
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ความรุนแรงในเด็กที่ส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ เด็กมักเคยถูกทาร้ายทางร่างกาย ขณะที่
ความรุนแรงในผู้หญิง (ภรรยา) มีสาเหตุหลักมาจากการคบชู้ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง และอีกสาเหตุหนึ่ง
มาจากทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อให้ผู้ชายเป็นผู้นามีอานาจเหนือผู้หญิง นาไปสู่การกดขี่ข่มเหงภรรยา
สุดท้ายเป็นความรุนแรงในผู้สูงอายุ สาเหตุหลักมาจากความแก่ของพ่อแม่ที่ไม่สามารถทางานได้ทาให้
บุตรเหนื่อยกว่าเดิมจนเกิดความเครียดแล้วมาลงกับพ่อแม่ ผู้สูงอายุเองเป็นวัยที่อ่อนไหวง่าย แล ะ
บางคนถูกทอดทิ้งละเลยหรือเป็นบุคคลเร่ร่อนกลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคม (สุกัญญา สดศรี, 2561)
การแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ส าคั ญ ต้ อ งมาจากการอบรมเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงระหว่างคู่ สมรส การค้นพบนี้เอง
เกษตรชัย และหึม และเก็ตถวา บุญปราการ (2561) จึงเสนอแนวทางป้องกันและลดปัญหาพฤติกรรม
ความรุนแรงระหว่างคู่สมรส โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับความรู้สึกของ
บุตรหลาน สอดคล้องกับการป้องกันในหลั กพยาบาลศาสตร์เสนอว่า ให้มีการวางแผนตั้งแต่สามีกับ
ภรรยาควรปรึกษาคลินิกก่อนแต่งงาน เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว และ
จั ด ให้ มี ก ารรั บ ค าปรึ ก ษากั บ ครอบครัว ที่ คู่ ส มรสอายุ น้ อ ยมี ฐานะทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ต่ า สร้ าง
การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันสนับสนุนสิทธิ ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย อย่างไรก็ตาม
เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงกับสตรีต้องได้รับความช่วยเหลือและความยุติธรรม (อาภรณ์ เสียงแหลม,
พัชรินร์ นินนทจันทร์ และนพวรรณ เปียซื่อ , 2554) โดยในเชิงแก้ไขกลไกทางกฎหมายเสนอว่า ควร
ปรับปรุงตัวบทกฎหมายเนื่องจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอาญาที่ยอมความ
กันได้ หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพควรมีอานาจในการรับผิดชอบจัดทารายงานผลปฏิบัติการกลับไป
ยังศาล สิ่งสาคัญควรส่งเสริมให้พนักงานสอบสวนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในเจตนา ขั้นตอน และ
กระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย ควรมีคาพิพากษาให้ปรับปรุงแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู
ผู้ก ระท าความรุนแรงและคุ้ม ครองผู้ถูก กระท าความรุนแรงต้องสามารถอยู่ร่วมกั นได้เ พื่อ รั ก ษา
ความเป็นครอบครัว (เอนก อะนันทวรรณ, 2562)
P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย
เกิดจากพฤติกรรมการฆ่าตัวตายที่สามารถให้ค่าได้ทั้งในเชิงลบ (Negative Act) และเชิงบวก
(Positive Act) ซึ่งขึ้นอยู่กับค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรม (fundamental cultural value) ของสังคม
นั้น ๆ ทั้ ง นี้ก ารฆ่าตัวตายในบางสัง คมเป็ นการกระท าเพื่ อรัก ษาเกี ยรติและศัก ดิ์ศรี รวมถึง เป็น
การแสดงความซื่อสัตย์ หากมองในมุมของสังคมจีนยุคโบราณจะมองว่า การฆ่าตัวตายเป็นทางออกที่
เหมาะสมสาหรับผู้หญิงเมื่อสามีเสียชีวิตลง อีกนัยหนึ่ง สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากสภาวะ
ความกดดันทางสังคมวัฒนธรรมที่ผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายค่อนข้างสูง ขณะที่สังคมกรีกและโรมันมอง
การฆ่าตัวตายเป็นสิ่ง ที่ อ นุญ าตให้ก ระท าได้ในบางสถานการณ์ที่ เ ห็นสมควร เช่น การถูก ปฏิเ สธ
ความรัก และการไม่ได้รับความซื่อสัตย์จากคนรัก เพราะในกรณีเหล่านี้การฆ่าตัวตายถือว่าเป็นสิ่งที่
ช่วยปลดปล่อ ยจากความเจ็บ ปวดทั้ ง ทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ในสมั ยโรมั นมี กฎหมายที่
อนุญ าตให้ปัจ เจกบุคคลกระท าการฆ่าตัวตายได้ในกรณีที่ มี แรงจูง ใจต่าง ๆ ได้แก่ ความสิ้นหวัง
ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความโกรธอย่างรุนแรง ความละอายใจ การรู้ตัวว่ามีความ ผิดหรือมี
มลทิน การบูชายัญชีวิตเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และอีกประการหนึ่งคือ การรู้สึกว่าตนเองมีชีวิตอยู่
เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ ตาม ในยุคโรมั นยอมรับ การฆ่าตัวตาย ท าให้เ กิ ดช่องโหว่ท างกฎหมายใน
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การพิพากษาลงโทษผู้กระทาผิด เพราะบุคคลสามารถเลือกที่จะฆ่าตัวตายได้ แทนที่ จะรับโทษตาม
คาพิพากษาตามความผิดที่ได้กระทา และถ้าผู้ที่ทาผิดกฎหมายฆ่าตนเอง ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขา
จะตกอยู่กับทายาท แต่ถ้าพวกเขายอมรับการลงโทษจากศาล ทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐ
(รคพร ปัทมเจริญ, 2552)
ด้วยเหตุนี้ ผู้คิดฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตายจะสองจิตสองใจ รู้สึกโดดเดี่ยว
และอาจมองว่ า การฆ่ าตั ว ตายเป็ นทางออกเดี ย วของปัญ หาที่ เ ผชิ ญ อยู่ คนเหล่ า นี้ มั ก เผชิญ กั บ
ความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างต่อเนื่องจนรู้สึกทนไม่ได้ รู้สึกถูกบีบคั้นทาให้มองไม่เห็นทางออกในการ
แก้ไขปัญหา จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหยุดการรับรู้ และอาจคิดว่าการตายเป็นการหยุดความทุกข์และ
ความเจ็บ ปวดทั้ ง หมด การคิดและตัดสินใจด้วยวิ ธีก ารเช่น นี้ แสดงว่าความเข้ม แข็ง ทางใจของ
คนเหล่านั้นลดลง ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคจิต ผู้มี ภาวะติด
สุราหรือสารเสพติด ผู้มีปัญหาครอบครัว ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ, 2555)
โดยการศึกษาเกี่ ยวกับการฆ่าตัวตายในประเทศไทยของปราชญ์ บุณยวงค์วิโรจน์ และคณะ
(2547 อ้างถึงใน วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์, 2557) พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัย
ทางชีวภาพ ได้แก่ การเจ็บป่วยทางจิต การบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้มีภาวะซึมเศร้า ผู้ใช้ยา/แอลกอฮอล์
และมีประวัติทางพันธุกรรม 2) ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Type B คือ มีลักษณะ
การแสดงออกแบบเจ้าอารมณ์หุนหันพลันแล่น ผู้ไม่มีญาติ/เพื่อนสนิท และผู้ที่ไม่ปรึกษาใครเวลามี
ปัญ หา และ 3) ปัจ จัยทางสังคม ได้แก่ ผู้ที่ ได้รับการเลี้ยงดูไม่ปกติในวัยเด็ก คือ ครอบครัวที่บิดา
มารดาแยกทางกัน ขาดการเอื้อเฟื้อต่อกัน และมีการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจา ผู้ที่มีความสั มพันธ์
ไม่ราบรื่นกับคู่สมรส และผู้ที่มีระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีทางสัง คม
วัฒนธรรมของ Durkheim (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การฆ่าตัวตายเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และสิ่ ง แวดล้ อ มในสัง คม หากบุ ค คลขาดความผูก พั นกั บ สัง คมไม่ ส ามารถเข้ า กั บ สัง คมได้ เช่ น
การขาดเพื่อน การไม่เป็นที่ยอมรับ ความรู้สึกตนเองไร้ค่า และรู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่นได้เมื่อต้อง
เผชิญปัญหา ทาให้รู้สึกโดดเดี่ยวและมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในที่สุด
จะเห็นได้ว่าปัญหาการพยายามฆ่าตัวตายไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคคล
เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว และสังคมในวงกว้าง ซึ่งผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายมักจะ
ได้รับความกดดันจนเสียสมดุลทางอารมณ์ ไม่สามารถที่จะจัดการหรือควบคุมตนเองได้ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงซับซ้อนตามมาโดยเฉพาะการเกิดภาวะซึมเศร้า รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
ขาดความเชื่อมั่นในการดาเนินชีวิต ทาให้บุคคลต้องการหยุดการรับรู้ และแสดงออกด้วยการฆ่าตัว
ตายซึ่งเขาคิดว่าเป็นทางออกเพียงทางเดียวในขณะนั้น หากปล่อยสถานการณ์ดังกล่าวให้ดาเนินต่อไป
ไม่ได้แก้ไขป้องกันหรือหาแนวทางที่เหมาะสมจะส่งผลให้ผู้พยายามฆ่าตัวตายกระทาการฆ่าตัวตายซ้า
ได้ ปัญหาหรือสาเหตุกระตุ้นในการทาร้ายตนเอง พบว่า กลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายและผู้ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ ส่วนใหญ่มีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด และน้อยใจที่ ถูกดุด่า ตาหนิ สอดคล้องกับ ศุภรัตน์
เอกอัศวิน (2545 อ้างถึงใน วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์, 2557) ที่พบว่า บุคคลที่มีลักษณะเจ้าอารมณ์
หุนหันพลันแล่น มักมีปัญหาด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่นจนเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
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องค์การสหประชาชาติ (UN) (สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข และ สุพร อภินันทเวช, 2563) กาหนด
อัตราการฆ่าตัวตายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development
goals) สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาคัญระดับนานาชาติ เนื่องจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายนั้นส่งผลทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม พบว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุ
การตายจานวนกว่า 800,000 รายต่อปี สาหรับสถิติจานวนผู้ฆ่าตัวตายทั้งสิ้นในประเทศไทยปี 2562
จานวน 4,137 คน มีสถิติการฆ่าตัวตายของคนกลุ่มอายุ 0-19 ปี จานวน 131 ราย (คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562)
แนวทางการป้ อ งกั น และดู แ ลปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย กรมสุ ข ภาพจิ ต ได้ ร ะบุ ว่ า ควรมี
การประเมินกลุ่มเสี่ยงการรับรู้ สังเกตและทราบถึงสัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย มีการช่วยเหลือผู้
มีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตาย หากเราสังเกตเห็น “สัญญาณเตือน” และประเมินความเสี่ยง
ด้ า นอื่ น แล้ ว พบผู้ มี ค วามเสี่ย งต่ อการฆ่ า ตั ว ตาย เราควร “ตั้ ง หลั ก ” อย่ า งมี ส ติ และพิ จ ารณา
ความรุนแรงของผู้มีความเสี่ยงนั้นว่าอยู่ในระดับใด มีการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และ
การเสริม ความเข้ม แข็ง ด้านจิตใจกั บ ครอบครัวและชุม ชน เมื่ อ ผู้ป่วยกลับ เข้าสู่ชุม ชน การบ าบัด
เยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ รวมทั้งการป้องกันปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจให้ห่างไกล
ปัญหา โดยเริ่มต้นง่าย ๆ กับสมาชิกในครอบครัว แล้วขยายไปในกลุ่มเล็ก ๆ และเพิ่มวงกว้างในระดับ
ชุมชน (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2555) ควรเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง
ทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตัดสินใจด้วยเหตุผลแทนการใช้อารมณ์
ในการแก้ปัญหา ควรมีการสร้างเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนทุกพื้นที่ เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตกับประชาชน เช่น คลินิกให้คาปรึกษา สายด่วน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือจิตใจในภาวะวิกฤต
ให้ผู้ที่กาลังประสบปัญหาขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการลดอัตราการฆ่าตัวตายนั้น ควร
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และลดความขัดแย้งในครอบครัว (วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์,
2557)
P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
แนวคิด นิยามและความหมาย
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองแก่คนไทยทุกคน โดยไม่ได้
แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นเป็นคนชาติใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่เขตอานาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญ บุคคลนั้น
ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นด้วย เป็นสิทธิประจาตัวของมนุษย์ทุกคนมาแต่กาเนิด
ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
เสรี ภ าพในเคหสถาน เสรี ภ าพในการเดิ น ทาง และเสรี ภ าพในการเลื อ กถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ ภ ายใน
ราชอาณาจัก ร เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกั นโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย สิท ธิในครอบครัว
เกียรติยศ และความเป็นส่วนตัว เป็นต้น และเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออก เช่น เสรีภาพ
ในการนับ ถือ ศาสนา นิก ายของศาสนา หรือลัท ธิในทางศาสนา และเสรีภาพในการปฏิบัติ ต าม
สนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน เสรีภาพในการศึกษาอบรม เสรีภาพในการแสดง
ความเห็น การพู ด การเขียน การพิม พ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ๆ เป็นต้น
(อานัน ทนะสุวงศ์, ดารารัตน์ นุชประยูร, และ พัชวรรณ สันต, 2562)
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ทั้งนี้ หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักสาคัญ ของสิท ธิม นุษยชน เริ่มตั้งแต่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกั นใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ”
นอกจากนี้ยังได้วางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่
กาหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ สาหรับกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights
หรือ ICCPR) มีการวางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทั้งปวงย่อม
เสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจาก
การเลือ กปฏิบัติใด ๆ …” นอกจากนี้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิ จ สัง คม และ
วั ฒ นธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรื อ ICESCR)
วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่า
สิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ …” สาหรับกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติครอบคลุม “ถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ ก าร สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ...” ซึ่งการเลือกปฏิบัติมีความหมายหลายนัย ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมอง
ในการพิจารณา สาหรับในทางสังคมวิทยา ได้จาแนกประเภทของการเลือกปฏิบัติ บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีความขัด แย้ง เชิง ความเป็นจริง (Realistic-Conflict Theory) และทฤษฎีตัวตนทางสั ง คม
(Social-Identity Theory) แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การแข่ง ขันในเชิงรูปธรรม (Realistic
Competition) ถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการได้ทรัพยากรเชิงวัตถุ
ต่าง ๆ ดัง นั้น การเลือ กปฏิบัติเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ บุคคลอันเป็นสมาชิกในกลุ่มและตัวบุคคล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าหรื อ เข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรดั ง กล่ า ว 2) การแข่ ง ขั น เชิ ง สั ง คม ( Social Competition)
ถูก ขับ เคลื่อ นโดยความต้อ งการความภาคภูมิ ใจ (Self-Esteem) ซึ่ง มี จุดมุ่ ง หมายในการบรรลุถึง
สถานะทางสังคมในเชิงบวกสาหรับบุคคลในกลุ่ม (The In-Group) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลนอก
กลุ่ม (The Out-Group) และ 3) การเลือกปฏิบัติด้วยความยินยอม (Consensual Discrimination)
ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการความชัดเจน สะท้อนถึงความมั่นคง ความชอบธรรมของการจัดลาดับ
ชั้นในกลุ่ม การเลือกปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับความเสียหายหรือเป็นฝ่าย
ไม่ได้รับประโยชน์เท่านั้น แต่ยังคงเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าบุคคลผู้ ถูกเลือกปฏิบัติได้รับผลประโยชน์ก็ตาม
(คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ, 2560)
ความแตกต่างนาไปสู่สันติสุขในสังคม โลกจะเกิดความสงบสุขได้นั้น มีเงื่อนไข 2 ประการ
คือ ความหลากหลายและการพึ่ งพากันและกันในธรรมชาติ การที่ โ ลกขาดความหลากหลายและ
การพึ่งพากันนั้น จะนาไปสู่หายนะของมนุษยชาติ การเคารพในความแตกต่าง และการใช้ลักษณะของ
ความแตกต่างให้เกิดการสร้างสรรค์ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน สันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริง การยอมรับความหลากหลาย หมายถึง รูปแบบการติดตอสัมพันธที่บุคคลหนึ่งยอมรับ เชื่อถือ
เชื่อมั่ นในคุณค่าและความสามารถของบุคคลหนึ่งที่ มีวัฒนธรรม และความเชื่อที่ แตกต างจากตน
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ยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยู ร่วมกันภายใตความหลากหลาย ในแต่ละบุคคล
เช่น อายุ เพศ ภาษา ศาสนา รูปร่าง การแต่งกาย เป็นต้น (ณัฐวีณ์ ยิ้มเศรษฐี, 2558) เชื้อชาติ (Race)
ที่ แตกต่างเป็นสิ่ง ปกติในสังคม แต่ปัญ หาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นาบางเชื้อชาติมี อานาจแล้วเลือกปฏิบัติ
บริห ารประเทศอย่างไม่เท่าเทียม กี ดกั นบางเชื้อชาติไม่ให้ได้รับบริก ารที่ดีทาให้เกิดปัญหาตามมา
ประสบการณ์ในรวันดา แอฟริกาใต้ เป็นตัวอย่างที่สุดโต่งถึงการเลือกปฏิบัติที่กระทาต่ออีกกลุ่มชาติ
พันธุ์ ในรวันดาเมื่อชาติพันธุ์ตุ๊ดซี่มีอานาจ มีการกดขี่ชาติพันธุ์ฮูตู และในทางกลับกันเมื่อชาติพันธุ์ฮูตู
ขึ้นมามีอานาจได้ทาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปีค.ศ.1994 มีผู้เสียชีวิตนับล้า นคนทั้ง ๆ ที่มีผิวสีเดียวกัน
นับ ถือ ศาสนาเหมื อนกั น ในขณะที่ ป ระเทศแอฟริก าใต้มีปัญหาชาติพันธุ์เช่นกั นแต่เป็นปัญหาสีผิว
ระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดา เมื่อคนผิวขาวมีอานาจมีการกดขี่เหยียดผิว ทาให้คนผิวดาไม่ได้รับ
บริการที่ดีจากรัฐ ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ผู้นาผิวขาวเน้นนโยบายแบ่งแยกเชื้อ
ชาติระหว่างคนต่างเชื้อชาติอย่างชัดเจนที่เรียกว่า apartheid ในสหรัฐอเมริกาเอง มีความแตกต่าง
ทางเชื้อ ชาติเ ช่นกั นระหว่ างคนผิวสีกั บ คนผิว ขาว ในอดีตการค้าทาสนับ เป็นเรื่องปกติ และเห็ น
ความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ชัดเจนยิ่ง ต่อมาแม้ว่าไม่มีทาสในสหรัฐอเมริกา แต่คนผิวสีในสหรัฐ
ยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐาน รวมถึงการดูถูกจากคนผิวขาวเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
บทบาททางสังคมและการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนแต่ละคนและกลุ่มของประชาชน
หรือประชาสังคมย่อมมีสว่ นร่วมในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ
สัง คม และวัฒ นธรรม (เจษฎา นกน้อย, 2552) ดัง นั้น การยอมรับ ความหลากหลายมี บ ทบาท
ทางสังคมและการเมือง หมายถึง ความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยที่ประชาชนแต่ละ
คนและกลุ่มของประชาชนย่อมมีส่วนร่วมในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การกระทาที่เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันในสถานการณ์เดียวกัน
โดยการกีดกัน แบ่งแยก จากัด อันทาให้บุคคลได้รับสิทธิน้อยกว่าสิทธิที่ตนพึงได้ โดยมีมูลเหตุจูงใจ
เนื่องจากเหตุความแตกต่างทางถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และ
ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง (ชนกานต์ สั ง สี แ ก้ ว , 2560) การให้ บ ริ ก ารจากภาครั ฐ หมายถึ ง
การให้บ ริก ารพื้ นฐานจากหน่ ว ยงานไปสู่ป ระชาชนโดยตรง โดยประชาชนสามารถท าธุร กรรม
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครือ่ งมือสาคัญที่จะรองรับและสามารถ
ตอบสนองกับกิจกรรมที่ประชาชนและการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การชาระเงินภาษี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการค้นหาข้อมูลของภาครัฐ และการดาเนินการให้บริการ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น (สานักวิชาการ, 2558)
การแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ หมายถึง การเปิดกว้างทางมุมมองที่อยู่ในขอบเขต
ของสิทธิซึ่งสามารถแสดงออกหรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็น ทั้งการพูด การแสดงท่าทาง
หรือการสื่อสารด้วยอักษร ไม่ว่าจะเขียนลงบนแผ่นกระดาษหรือในโลกออนไลน์ รวมถึงการมีสิทธิใน
การค้นคว้า เข้าถึง หรือได้รับข้อมูล ความรู้สึ กนึกคิด ความเห็นที่มีการสื่อสารและเผยแพร่ (ไอลอว์,
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ม.ป.ป.) โดยการแสดงความเห็น ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญในการส่งเสริมให้ความเป็นมนุษย์นั้นสมบูรณ์
และถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในสังคม ประกอบกับเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของสังคมเสรี
ประชาธิปไตย ซึ่งการแสดงความเห็นอย่างเสรีภาพจะนาไปสู่การพัฒนาทางสังคม ที่ถือว่าเป็นกลไก
ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบ ท้ า ยที่ สุ ด จะน ามาซึ่ ง
การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงคนในสังคมส่วนรวม (ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ , 2558)
และเมื่ อปัจเจกบุคคลมีความเข้มข้นต่อการเมืองจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ( Political
participation) นั่นก็คือ การกระทาด้วยความเต็มใจแม้ว่าจะสาเร็จหรือไม่เสร็จก็ตาม โดยใช้วิธีการทั้ง
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เพื่อต้องการให้มีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐบาลทั้งในระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับชาติ โดยมีอิทธิพลกับกลุ่มการเมืองในการเลือกกาหนดบุคคลของวงการรัฐบาล หรือ
กดดันรัฐบาลให้กระทาตามที่ตนต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ต้อง
เป็นไปตามความสมัครใจ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีอานาจ (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) ทว่า หากรัฐบาลดาเนินนโยบายบางประการแต่ส่งผลกระทบต่อ
คนในสังคมเป็นจานวนมากจะส่งผลให้เกิดการเรียกร้องต่อรัฐบาล จนนาไปสู่การชุมนุม ซึ่งเป็นวิธีการ
แสดงความคิดเห็นและการมี ส่วนร่วมทางการเมื องอย่างเป็นทางการ ให้ความส าคัญ ในระบอบ
ประชาธิปไตย การชุมนุมจึงเป็นการรวมตัวกันของบุคคลเพียงชั่วคราวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมี
การเตรี ย มการล่ ว งหน้ า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ ปกป้ อ งผลประโยชน์ ร่ ว มกั น
(อุษณีย์ เอมศิรานันท์, 2557) ขณะที่การรวมกลุ่ม หมายถึง การรวบรวมกลุ่มของคนในสังคมที่ มี
ความหลากหลายให้ดาเนินชีวิตร่วมกันตามรสนิยมและพฤติกรรม อันเป็นการรวมตัวกันของผู้คนที่มี
เป้าหมายและเกิดขึ้นจากความสมัครใจรวมกันของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ การรวมกลุ่มก่อให้เกิดความ
กดดันทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดการชุมนุมสาธารณะ เป็นต้น (ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, 2552)
โดยเป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย การสนับสนุน
ทางการเมือง การเรียกร้องทางการเมือง หรือการต่อต้านรัฐบาล (ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ,
2562) อาจกล่าวโดยสรุป ว่า การแสดงออกทางการเมื อ งอย่างอิสระ นั้นหมายถึง การมี สิท ธิใน
ทางกฎหมายที่ ใ ห้ ไ ว้ กั บ มนุ ษ ย์ ทุ ก คน เพื่ อ ให้ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ว มใน
ทางการเมือง นาไปสู่การชุมนุมทางการเมืองที่เป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคลที่มีความชอบในรสนิยมและ
มีพฤติกรรมเดียวกัน อันจะนาไปสู่การกดดันทางการเมืองเพื่อสนับสนุน เรียกร้อง หรือต่อต้านรัฐบาล
สื่อมวลชน หมายถึง องค์กรทางสังคมที่มีความสาคัญในยุคปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่สาคัญต่อ
สังคมเป็นอย่างมากในการนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ สื่อมวลชนไม่วาจะเป็นสื่อดั้งเดิม หรือสื่อใหม่ต่างมี
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอั น ชอบธรรมในการรายงานข่ า วสาร และเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
(พัชราภา เอื้ออมรวนิช, 2560) ทาให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้
ภายในสังคม สื่อสารมวลชนจึงจาเป็นต้องมีหน้าที่ของตนเองตั้งอยู่บ นพื้นฐานของความเป็นกลาง
ความถูก ต้องเที่ ยงธรรมอย่างแท้ จริง ยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ในการนาเสนอข้อมูลที่
แท้จริงต่อประชาชน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อคุ้มครองสื่อมวลชนให้มี
อิสระสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา (อิทธ คาตะลุง และปุ่น วิชชุไตร, 2560) ดังนั้น
เสรีภาพของสื่อมวลชน คือ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย หากสื่อมวลชนถูกครอบงา
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โดยรัฐ สื่อ มวลชนก็ จะเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาชวนเชื่อของผู้มี อานาจของรัฐ ประชาชน
สามารถรับรู้ข่าวสาร เฉพาะในเรื่องที่ผู้มีอานาจต้องการให้ประชาชนรับรู้เท่านั้น และหากผู้มีอานาจ
ครอบครองสื่อได้ ย่อมสามารถชักจูงประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาน้อยให้เป็นไปในทางที่ผู้มี
อานาจของรัฐต้องการได้ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557)
พหุวัฒ นธรรม คือ ความแตกต่าง ความหลากหลายที่ อยู่ร วมกั นเป็นหนึ่ง เดียว รัฐหรือ
ประเทศที่มีการอพยพเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ จึงมีการยอมรับความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมของกลุ่มเหล่านี้ การยอมรับพหุวัฒนธรรม คือ การที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ใน
การบริห ารหรือการจัดการมี ลักษณะไม่เคร่ง ครัด เปิดโอกาสให้มี ทางเลือกในการปฏิบัติ โดยไม่มี
วัฒ นธรรมใดวัฒ นธรรมหนึ่ง ครอบง า และวัฒ นธรรมอื่นถูกครอบงา (Subordinate Culture) ใน
การพิจารณาเรื่องพหุวัฒนธรรม รายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์เชิงอานาจ และข้อแตกต่างระหว่าง
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ เป็นลายลัก ษณ์อักษรกั บการบัง คับใช้ในการปฏิบัติจริง เป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาด้วย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ที่เป็นตัวอย่างของรัฐที่ใช้คาว่า
พหุวัฒนธรรมเพื่อเป้าหมายทางการเมือง แต่ในทางปฏิบัติวัฒนธรรมชุดหนึ่ง ยังมีบทบาทในสัง คม
เหนือ วัฒนธรรมชุดอื่ น (อมรา พงศาพิชญ์ , 2541) พหุวัฒ นธรรมเน้นการยอมรับลัก ษณะเด่นของ
วัฒนธรรมที่กลุ่มชาติพันธุ์ยึดถือปฏิบัติเมื่อย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง พหุวัฒนธรรมจึง
หมายถึง สังคมที่มีผู้ย้ายถิ่นจานวนมากพร้อมด้วยวัฒนธรรมและภาษาที่ติดตัวคนเหล่านี้มาจากถิ่นเดิม
และเกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มขึ้น นโยบายพหุวัฒนธรรมเกิดขึ้นเป็นทางการ
ในประเทศแคนาดาในปี 1971 เนื่องจากประเทศแคนาดามี คนสองกลุ่ม หลัก คือ กลุ่ม คนที่ พูด
ภาษาอั ง กฤษและกลุ่มคนที่พู ดภาษาฝรั่งเศส ซึ่ง ทั้ ง สองกลุ่มต่างมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน ต่อมา
ออสเตรเลียประกาศใช้นโยบายพหุวัฒนธรรม ลักษณะเด่นของนโยบาย คือ การยอมรับและสนับสนุน
การธารงวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน เช่น การใช้ภาษาของกลุ่ม การมีสอื่
สิ่ง พิม พ์ /สื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ที่ ใช้ภาษาของแต่ล ะกลุ่ม การจัดงานประเพณี ศาสนา การแต่ง กาย
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของทุกกลุ่มการอนุญาตให้ประชาชนถือสัญชาติได้สองสัญชาติ ตลอดจน
การเปิดโอกาสทางการศึก ษา การมี ง านท า การมี ส่วนร่วมทางการเมื อ ง และการได้รับ บริก าร
สาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ได้รับการต่อต้านในบางประเทศแม้จะอยู่
บนพื้นฐานความเสมอภาคก็ตาม (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง ประชากร
กลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์มาอยู่รวมกันในสังคมหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างทางด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา วั ฒ นธรรม ศาสนา ความเชื่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็น อยู่ ของผู้คน วิ ธี ก ารคิ ด การมี
ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร รวมถึงบุคคลที่มาจากพื้นฐาน หรืออัตลักษณ์เดียวกัน (วราลักษณาวลัย ยงสืบ
ชาติ, 2563) (พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม และ คณะ, 2562) ดังนั้น สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง
กลุ่มคนที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ชาติพันธุ์
ศาสนกิจพิธีการต่าง ๆ ภาษา การแต่งกาย วิธีการคิด การมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการสื่อสาร การรวมกัน
ของกลุ่ม หมู่เหล่า หรือต่างชาติพันธุ์ จึงนาไปสู่การมีกฎกติกา มารยาท การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
การเคารพบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกัน ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทาให้สังคมพหุวัฒนธรรมดาเนินไปได้ดี
บุคคลแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นของตนเองและหลาย ๆ กลุ่ม
รวมตัวกันเป็นสังคมใหญ่ (วราลักษณาวลัย ยงสืบชาติ, 2563)
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การค้ามนุษย์ นิยามโดยพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ (the
Protocol to Prevent, Suppress and PunishTrafficking in Persons) ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 3
ว่า “กระบวนการจัดหา ขนส่ง เคลื่อนย้าย ให้ที่ซ่อนเร้น พักอาศัย หรือรับบุคคล โดยวิธีการข่มขู่ หรือ
ใช้ก าลัง หรือ ด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่น ๆ โดยการลักพาตัว ใช้อุบ ายหลอกลวง หรือการใช้
อ านาจ หรื อ ความอ่ อ นแอของบุ ค คลในทางมิ ช อบ หรื อ การให้ ห รื อ การรั บ ค่ า ตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์เ พื่ อ ให้ได้ความยินยอมของบุ คคลที่ ไ ด้ค วบคุม เหนื อบุคคลอื่ น เพื่อวัตถุป ระสงค์ใ น
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวให้รวมถึงการหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การบีบบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ การเอาตัวเป็นทาส หรือการปฏิบัติเยี่ยงทาส และให้รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในร่างกาย”
( กิตสุรณ สังขสุวรรณ, 2558)
การลักพาตัว เป็นการกระทาที่มีลัก ษณะของการล่อลวง ข่ม ขืนจิตใจให้ผู้เสียหายกระทา
การใดหรือไม่กระทาการใด ทาให้จายอมต่อสิ่งใดเพื่อการกักขังหรือหน่วงเหนี่ยว การกระทาที่ให้ผู้อื่น
นั้นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ตามฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309, 310,
310ทวิ, 313, 31 และการสังหาร หมายถึง การฆ่าคน ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นการกระทาให้
มนุษย์ถึงแก่ความตาย จัดเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งทางนิติศาสตร์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การทา
ให้คนตายโดยเจตนา (homicide) และการทาให้คนตายโดยไม่เจตนา (manslaughter) การฆ่าคนทั้ง
สองประเภท ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักหรือเบาตามกฎหมายแล้วแต่กรณี สอดคล้องกับความหมาย
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) ว่าการสังหาร หมายถึง การฆ่าคน สรุปได้ว่า จานวน
การลักพาตัว การทาให้สูญหาย การกักตัว และทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน หมายถึง อัตรา
การเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ การลักพาตัว การทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานตามฐานความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จากรายงานของ Reporters without borders ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผล
กาไรเอกชนนานาชาติ
จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา หมายถึง อัตราของ
ประชากรในเรือนจาตามรายงานที่สรุปโดยกรมราชทัณฑ์ (2562) คือ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
โดยบุคคลดังกล่าวถูกจากั ดเสรีภาพ ซึ่งคานิยามผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีตามความหมายของ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง โดยหมายขังเป็นหมาย
อาญาชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (9) ผู้มีอานาจออกหมายขัง
ดัง กล่าว คือ ศาล (ส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า, 2562) และการควบคุม ตัวระหว่างคดี คือ
การจากัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ส าหรั บ รั ฐ ในการด าเนิ น คดี ชั้ น ก าหนดคดี ห รื อ หลั ก ประกั น ส าหรั บ รั ฐ ใน
การดาเนินคดีชั้นบังคับคดี โดยหลักประกันสาหรับรัฐทั้งสองประการดังกล่าว หมายถึงการควบคุม
และการขัง (พิมพร รุ่งทิฆัมพรชัย, 2558)
P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคม
และการเมือง
สิท ธิม นุษยชนเป็นสากลและไม่ ส ามารถถ่า ยโอนกั น ได (Universality & Inalienability)
หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นของคนทุกคน ไม่มีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชน ทั้งสิทธิ
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พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะโดยหลักการ
แลว คนทุกคนยอมถือว่าเป็นคน ไม่ วาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกาเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชน
ประจ าตัวของทุ ก คน จึง เรียกไดวาสิท ธิม นุษ ยชนเป็น ของคนทุ ก คนไม่ วาจะยากจนหรือร่ ารวย
คนพิการ เด็กผู้หญิง และไม่สามารถแยกได้วาสิทธิใดสาคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง (Indivisibility) กลาวคือ
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถแบ่งแยกได้วามีความสาคัญมากกวาสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ต่างมีความสาคัญที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลจะอ้างว่าต้อง
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ หรือตองแกไขปญหาปากทองก่อน แล้วจึง
ค่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองยอมขัดตอหลักการสิทธิมนุษยชน (เจษฎา นกน้อย, 2552)
การคุ้ม ครองสิท ธิม นุษยชนของกลุ ม บุคคลที่ มี ความหลากหลายทางเพศ ยัง คงตั้ง อยู่ บ น
แนวคิดเรื่องระบบสองเพศ (Binary Sexes) ที่จาแนกเพศออกเป็นเพศชายและหญิง ทาใหกลุมบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระบบกฎหมาย
ขอจากัดและอุปสรรคของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมีสาเหตุสาคัญมาจาก
การกาหนดสถานะทางสุขภาพตามแนวทางที่องค์การอนามัยโลกกาหนด สงผลใหกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศตองถูกตีตราและกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใชความรุนแรงและการเลือก
ปฏิบัติอย่างกว้างขวางทั้งจากสังคมและระบบกฎหมาย จากสถานะทางกฎหมายของกลุ มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมานี้ได้สร้างขอจากัดในการเขาถึงสิทธิและ
หนาที่ ตามกฎหมาย ซึ่ง กอใหเกิ ดปญหาทางกฎหมายทั้ ง ในเชิง โครงสร้างและป ญหาเชิง เนื้อหา
สาระสาคัญที่ไม่สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่ างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเข้ า เป็น ภาคี ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึง ควรด าเนิ น การยกเลิก สถานะทางสุข ภาพของ
กลุ มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามแนวทางที่ องคการอนามัยโลกกาหนดไวพรอมทั้งสร้าง
ความเขาใจที่ถูกตองตอสังคมเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
วาเป็นเรื่องของความแตกต่างมิใชเปนความผิดปกติทางจิต และพฤติกรรม รวมทั้งปรับปรุงระบบ
กฎหมายไทยใหสอดคลองกับแนวทางที่องคการสหประชาชาติได้กาหนดไว 4 ประการ คือ 1) สร้าง
หลักประกันความคุ มครองจากการใชความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแหงวิถีทางเพศ
และอั ตลัก ษณทางเพศในรัฐธรรมนูญ 2) เพิ่ม มาตรการคุ มครองและปองกัน การใชความรุนแรง
การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงวิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศในพระราชบัญญัติความเทาเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 3) กาหนดมาตรการรับรองสถานภาพและความสัมพันธทางกฎหมายจาก
การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ และ 4) เสริมสร้างความเขมแข็งของ
กลไกและแผนสิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ (อารยา สุขสม, 2559)
สาหรับมุมมองการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและ
การเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับที่จะให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางสังคมและการเมืองมาก
ที่ สุด รองลงมาคือ ผู้มี ความหลากหลายทางเพศ และยอมรับพวกยึดถือชาตินิยมสุดโต่งเข้ามามี
บทบาททางสังคมและการเมืองได้น้อยที่สุด (สถาบันพระปกเกล้า และสานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
จากที่กล่าวมาข้างต้น รัฐต้องมีการสร้างเครือข่ายความรู้โดยการจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดทา
ความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ในการเมืองแบบประชาธิป ไตยให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป และ
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ความเสมอภาคมี มิ ติ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งหลายมิ ติ อาทิ มิ ติ ท างสั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ ตลอดจน
ความเสมอภาคในครอบครัว (วิภาพรรณ อุปนิสากร, 2559) ควรมีกฎหมายรับรองความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายและผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีเพศ
เดียวกัน โดยต้องไดรับสิทธิประโยชนเช่นเดียวกับคูชีวิตต่างเพศที่อยู่กินร่วมกันฉันท์สามีภรรยาที่ยัง
มิได้ทาการสมรส ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิในการรับรองความสัมพันธ์
ทางกฎหมายจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงวิถีทางเพศ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
องค์ กรซึ่งทาหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (อารยา สุขสม,
2559)
P3.2 มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในบริบทของคดีปกครอง (มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542) มี ข อบเขตและลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างจาก
“การเลือกปฏิบัติ” ในบริบทของกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
ตามกฎหมายปกครองนั้น เป็นการพิจารณา “การปฏิบัติที่แตกต่างกัน” ในกรอบของการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐโดยมิชอบ และมักมีข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กับ “การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยมิ
ชอบ” จึง อาจครอบคลุมถึง การปฏิบัติแตกต่างกั นโดยไม่ เป็นธรรม การใช้ดุล พินิจ โดยมิ ชอบ ซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเลือกปฏิบัติ เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
หรื อ อาจเรี ย กว่ า เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ น ความหมายที่ ก ว้ า งกว่ า กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การปฏิบัติที่แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ สาเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติครอบคลุม เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือ เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ หรือเรียก
ได้ว่าการเลือกปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นในมิติของบุคคลในการดาเนินชีวิต เช่น การทางาน การศึกษา
การจ้างงาน การบริการภาครัฐ การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กร สินค้า
และบริก ารในภาคเอกชน การประชุม สัม มนา กิ จ กรรมสาธารณะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามิ ติของ
การเลือกปฏิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากปัจจัยทั้งสองประการแล้ว
จากการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศพบว่า ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัติเป็นเพียงการปฏิบัติที่แตกต่างกันสามารถทาได้ หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติซึ่งขัดต่อกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น หลักขอบแห่งดุลพินิจ (Margin of
Appreciation) การชั่ ง น้ าหนั ก กั บ ผลประโยชน์ อื่ น มาตรการยื น ยั น สิ ท ธิ เ ชิ ง บวก (Affirmative
Action) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้มีการนาปัจจัยเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการเลื อกปฏิบัติและมิติแห่งการเลือก
ปฏิบัติป ระกอบกับ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบกั นเป็นกรอบการวิเคราะห์ข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction / Differentiation) สามารถจาแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของ
การเลือ กปฏิบัติตามกฎหมายสิท ธิม นุษ ยชน และกรณีใดไม่ อยู่ใ นขอบเขตการเลือกปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ( คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ, 2560) สอดคล้องกับ ชนกานต์ สังสีแก้ว
(2560) จากศึกษากฎหมายของประเทศไทยในส่วนการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พบว่า กฎหมายดังกล่าวไม่มีสภาพ
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บั ง คั บ ที่ ค รอบคลุ ม เพี ย งพอในการหยุ ด หรื อ ยั บ ยั้ ง การกระท าความผิ ด ขาดการบั ง คั บ ใช้ ที่ มี
ประสิทธิภาพและยังไม่คุ้มครอง กรณีก ารเลือกปฏิบัติที่เกิดจากการกระทาโดยภาคเอกชน ทาให้มี
การเลือกปฏิบัติให้เห็นในสังคมไทยบ่อยครั้ง และหากปล่อยให้มีการเลือกปฏิบัติสะสมเป็นเวลานาน
อาจท าให้เกิดปัญหาจนส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้ เช่น ปัญ หาการเกิ ดอาชญากรรมจาก
ความเกลียดชัง (hate crime) หรืออาจเกิดปัญหาการประท้วงรุนแรงอันส่งผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ และปัญหาการเลือกปฏิบัติยังก่อให้เกิดอันตรายต่อประโยชน์ของรัฐ เพราะการเลือกปฏิบัติ
เป็ น การท าลายหลัก ความเสมอภาคอั น เป็ นหลัก ในการด ารงอยู่ ข องสัง คม ส่ ง ผลให้สั ง คมขาด
ความเสมอภาคและความยุติธรรม การกาหนดให้การเลื อกปฏิบัติเป็นความผิดทางอาญาอาจเป็น
ทางเลื อ กสุ ด ท้ า ยในการช่ ว ยยั บ ยั้ ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเท ศไทย
(ชนกานต์ สังสีแก้ว, 2560)
ส าหรั บ มุ ม มองต่อ การเลือกปฏิ บัติ ในการใช้ บ ริก ารภาครัฐ พบว่ า ประชาชนเคยได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย สาเหตุที่ได้รับการเลือกปฏิบัติในบริการเป็นผลมาจากสถานะ
ทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ รูปลักษณ์ภายนอก สถานะทางการงาน ระดับการศึกษา อายุ เพศ ภาษา
ศาสนา ความเป็นกลุ่ม ชาติพันธ์ ความทุ พพลภาพ จุดยืนทางอุดมการณ์หรือการเมื อง สีผิว และ
สัญชาติ ตามลาดับ (สถาบันพระปกเกล้า และสานักงานสถิติแห่งชาติ , 2562) สอดคล้องกับงานของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ พ บว่า การเลือกปฏิบัติในเด็ก สามารถมองได้ 2 มิ ติ คือ มิ ติแรก
การเลือกปฏิบัติต่อเด็ก ด้วยวัยที่เป็นเด็ก มิติที่สอง การเลื อกปฏิบัติต่อเด็กหรือการปฏิบัติต่อเด็กทุก
คนไม่เท่าเทียมกันเนื่องด้วยความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการ สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม หรือสถานภาพทางกฎหมาย ทั้งสองมิติสามารถเกิดขึ้นจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) อคติที่มี
ต่อความเป็นเด็ก และอคติที่มีต่อกลุ่มเด็กบางกลุ่ม 2) ความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่
ละครอบครัว และ 3) เด็กเป็นกลุ่มที่ไม่มีผลประโยชน์ทางการเมือง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,
2556)
จากปัญหาข้างต้น ภาครัฐควรให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติเพื่อเป็น
หลักประกันสิทธิของประชาชน โดยการบัญญัติให้การเลือกปฏิบัติเป็นความผิดทางอาญา เพื่อเป็น
การป้องกันมิให้มีการกระทาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเพราะเหตุพื้นฐานทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ
อายุ ฯลฯ ( คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ, 2560) (ชนกานต์ สังสีแก้ว, 2560) ทาให้ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน
ทาให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และป้องกันผู้อื่นมิให้ถูกเลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควรมีการบัญญัติกฎหมายให้รองรับกับอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้เข้า
ร่วมเป็นรัฐภาคีไว้ ทาให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองประชาชนตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่ อ ให้มี ก ฎหมายเป็นการลงโทษเชิง สัญลักษณ์ เป็นการแสดงออกว่า
สังคมไทยไม่ยอมรับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติเพราะสาเหตุของความแตกต่างที่เกิดขึ้น และเห็นว่า
การเลือกปฏิบัติเป็นการกระทาที่สมควรถูกลงโทษ (ชนกานต์ สังสีแก้ว, 2560)
P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองเสรีภาพของบุคคลไว้ ในมาตรา 34
กล่าวคือ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ
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การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่ อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองยังรวมถึง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ
สถานการณ์การด้านเสรีภาพในการแสดงออกที่เป็นปัญหามักจะเป็นการโพสต์ข้อความต่างๆ
ในสื่อออนไลน์ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพรข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น พรบ.ว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2560 สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นคือ การแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการวิพากษ์รัฐบาล มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้แสดง
ความเห็นตามกฎหมายดั งกล่าว เช่น นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ นักกิจกรรมการเมือง โพสต์ข้อความ
วิจารณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) กรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ ยวกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับ กุ ม นายศศิพัฒ น์ หรือกาณฑ์ พงษ์ป ระภาพัน ธ์
นักกิจกรรมทางการเมืองจากการเผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊ก เป็นต้น (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2562)
จากปัญหามุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองข้างต้น มีข้อเสนอว่าควรมีการ
ยกเลิก ประกาศ คาสั่ง และคาสั่ง หัวหน้า คสช. เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ ให้อานาจแก่ คสช. ใน
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งประชาชนสามารถทาได้
ด้วยการร่วมกัน ลงชื่อเข้าร่วมเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศคาสั่ง และคาสั่งหัวหน้า คสช. และหาก
ประเทศอยู่ในรัฐบาลที่ม าจากการเลือกตั้ง ควรมี การส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมถึง
ความตระหนักในประเด็นเรื่องสิ ทธิและเสรีภาพให้แก่คนในสังคม ซึ่งอาจทาได้ด้วยการ “ผลิตสื่อ”
หากคนในสังคมมีความตระหนักในประเด็นนี้อย่างจริงจัง อาจนามาซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการจากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทย (ชนกนันท์
เสรีธรรมาชน, 2561) รวมถึงการแสดงความคิดเห็นหรือออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง เห็นได้จาก
ตัวอย่างจากผู้แสดงออกถูกดาเนินคดีจานวนมาก ในแง่นี้การดาเนินคดีในยุคของ คสช. จึงมีลักษณะที่
เจ้าหน้าที่รัฐใช้การดาเนินคดีเพื่อปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน ระงับการวิพากษ์วิจารณ์หรือ
การเคลื่อนไหวมีส่วนร่วมของประชาชนต่อรัฐบาล ส่งผลกระทบถึงการใช้เสรีภาพในการแสดงออก
ของคนในสังคม (นพพล อาชามาส, 2561) และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองตอผู้นาชุมชนเพื่อใหมีความรูและความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ในแนวทางเดียวกั น เป็นการสร้างความตระหนัก และเห็นความส าคัญ ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นปจจุบัน (กัลยา ยศคาลือ, 2557)
P3.4 มุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 มี ก ารอธิบ ายถึงเสรีภาพของ
สื่อมวลชน ดังนี้ สื่อมวลชนได้รับหลักประกันในการที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน
การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มีเสรีภาพในการกระทาดังกล่าวอย่างเต็มที่
เว้ น แต่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เ อาไว้ เ พื่ อ เป็ น ไปซึ่ ง การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เพื่ อ คุ้ ม ครอง
สิทธิเสรีภาพ หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนจะไม่นาเสนอข่าวสารจากถูกแทรกแซงโดยวิธีการอื่นจาก
บุคคลอื่ น และมี ก ารก าหนดให้เจ้าของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเป็นบุคคลสัญ ชาติไทยเท่านั้น
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ป้องกันไม่ให้นายทุนข้ามชาติเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ นอกจากนี้ได้มีการบัญญัติเอาไว้ว่ารัฐบาล
ไม่ ส ามารถที่ จ ะเข้ า ไปอุ ด หนุ น กิ จ การหนั ง สือ พิ ม พ์ ห รือ สื่ อมวลชนอื่ น ของเอกชน ไม่ ว่ า จะเป็น
การอุดหนุนด้วยการให้ทุนทรัพย์ผ่านทางการให้เงินหรือทรัพย์สินใดก็ตาม สาเหตุที่มีการบัญญัติ ใน
เรื่องดัง กล่าวนี้เ อาไว้ เพื่ อ ป้อ งกั นไม่ ให้รัฐท าธุร กิ จ แข่ง ขันกั บ เอกชน ป้องกั นไม่ ให้เ อกชนนั้นถูก
เข้าครอบครอง ครอบงา และกาหนดข้อจากัดต่าง ๆ โดยรัฐ (นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ , 2559) ในปี 2562
มีกรณีที่จากัดการแสดงความเห็นของสื่อคือให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัลของบริษัทวอยซทีวี จากัด เป็นเวลา 15 วัน เนื่องจากภาครัฐเห็นว่าเป็นการให้ข้อมู ล
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ คสช.ฉบับ
ที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 ซึ่ง กรณีดังกล่วบริษัท วอยซ์ ที วีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้
เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562)
สถานการณ์ของสื่อมวลชนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเข้ามามีบทบาทของสื่อ
ใหม่ ร วมถึง ระบบนายทุ นสื่อ ได้มี ก ารแข่ง ขันกั นนาเสนอข่าวสารที่ เ น้นเรื่องความความเร็ ว และ
ความหลากหลายของข้อ มู ล ท าให้เ กิดการบิดเบือนข้อเท็ จ จริง รวมไปถึง แรงกดดันให้สื่อบางสื่อ
ลดเพดานจริยธรรมของตัวเอง และหันมาเพิ่มการนาเสนอข่าวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ สีสันเพื่อดึงดูด
และขายข่าว ส่ง ผลให้บ างครั้งขาดการกลั่นกรองข้อมู ลข่าวสารก่ อนนาเสนอ และพบว่ามี ห ลาย
สานักข่าวรายงานข่าวข้อมูลบิดเบือน รวมทั้งการนาเสนอข่าวที่ละเลยจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ในการเป็นสื่อมวลชนที่ดี แต่มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับสารและตอบสนองต่อ
นโยบายขององค์กร สื่อที่ตนเองสั งกัดอยู่ประเด็นหลัก ๆ ที่สื่อมวลชนไทยมักจะละเมิดจริยธรรมใน
การนาเสนอข่าว ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น การเสนอ
ภาพข่าวที่ ไม่ เ หมาะสม วิธีก ารหาข่าว อคติส่วนตัวของนัก ข่าว และสิท ธิส่วนบุคคล (ส านัก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 2559) ส่งผลให้
เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนจ าเป็ น ต้ อ งควบคู่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชน ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ถูกสังคมกล่าวถึงอย่างมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว
จ าเป็นต้อ งอาศัยความร่วมมื อ จากบุคคลหลายฝ่าย ดัง เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องกับ
สื่อมวลชนต่าง ๆ รวมถึงตัวผู้รับสาร โดยการให้ความรู้กับผู้รับสารในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การควบคุม
การเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อของนายทุนรวมถึงการสร้า งจิตส านึกด้านจริยธรรมและความรับผิด ชอบ
ให้กับสื่อมวลชน และมีข้อบังคับที่ชัดเจนในเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน โดย
สมาคมต่าง ๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญในการแก้ไขปัญหา จากการวิพากษ์วิจารณ์อย่างยาวนาน
และน าข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากทุ ก ฝ่ า ยต่ า งท าหน้ า ที่ ข องตนเอง
อย่างเหมาะสม อาจจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่ช่วยแก้ไขปัญ หาจากการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อ และยัง
สามารถทาให้สื่อทางานได้อย่างมีเสรีภาพภายใต้ความรับผิดชอบ (พัชราภา เอื้ออมรวนิช , 2560)
สอดคล้อ งกับ ศรัณย์ธร ศศิ ธนากรแก้ ว และยุบ ล เบ็ญ จรงค์กิจ (2554) พบว่า สื่อมวลชนมองว่า
สื่อไทยมีเสรีภาพพอสมควร โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย
จากที่กล่าวมาข้างต้น รัฐควรมีการปฏิรูปโครงสร้างสื่อ โดยการเป็นเจ้าของกิจการสือ่ สื่อหลัก
ยังคงเป็นของรัฐ ทาให้การทางานไม่มีเสรีภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม (ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และ
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ขณะเดียวกันควรให้เสรีภาพในการนาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
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ภายใต้ข้อจากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้นแต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตัง้
องค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
นอกจากนั้นแล้วยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิ จ ในกิ จ การวิท ยุก ระจายเสียง วิท ยุโ ทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ๆ ก็ ย่อมมี
เสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน (อิทธ คาตะลุง และปุ่น วิชชุไตร, 2560)
P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น สัง คมพหุ วั ฒ นธรรม 4 ทฤษฎี ป ระกอบด้ ว ยการสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ซึ่งมีฐานความคิดที่จะต้องทาความเข้าใจอยู่ 3 ฐานความคิด คือ วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ ลักษณะความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่คือ ต่างคนต่างมีวัฒนธรรมเป็น
ของตนเองที่แตกต่างกัน การมีแนวคิดในลักษณะนี้จะช่วยให้คนในสังคมลดการดูถูก เหยียดหยามทาง
วัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่างและการให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพของกัน
และกัน สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนาเพื่อให้สังคมเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีความหลากหลายอันเรียกว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม”เกิดจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ความเชื่อทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตาม การยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
เสรีภาพ จากการศึกษาพหุวัฒนธรรมได้รับความสนใจมากขึ้นจนเห็นได้ในหลากหลายองค์กร และ
สืบเนื่องจากการที่ประชากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และสามารถย้ายถิ่นฐานอย่างถาวร จากเหตุที่มี
การอพยพ ย้ายถิ่นฐานจึงเกิดการศึกษาเรียนรู้ภาษาในเรื่องของการเป็นอยู่ วัฒนธรรม การดาเนินชีวิต
ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย พร้อมระเบียบปฏิบัติใหม่ แต่ประชากรกลุ่มดังกล่าวก็ไม่ได้ทอดทิ้ง ภาษา
วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาเดิม (พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม และ คณะ, 2562) สอดคล้องกับ
การศึกษาของยุทธนา นรเชฏฺโฐ และจุฑารัตน์ ทองอินจันทร์ (2562) พบว่า หลักการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ตามหลักการของศาสนาที่สาคัญในประเทศไทย คือ ศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาซิกข์ มีความสอดคล้องกัน คือ การอยู่
ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เคารพในความแตกต่างของกันและกั น
การมี กิ จ กรรมร่ว มกั นอย่า งสร้า งสรรค์ แ ละต่ อเนื่ อ ง หลั ก การอยู่ ร่ว มกั น ของชุ ม ชนในสัง คมพหุ
วัฒนธรรมในประเทศไทยตามหลักการทางศาสนาและหลักสิทธิมนุษยชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือหลักการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนาแม้จะมีลกั ษณะเฉพาะของคาสอนทีแ่ ตกต่างกันแต่มีหลักการที่
ใกล้เคียงกัน เช่น หลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนา บัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์ หลักศรัทธา 6
ประการในศาสนาอิ สลาม เป็นต้น ขณะที่ มี ผ ลการวิจัยสอดคล้องกัน คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
การปฏิบัติตามหลักธรรมคาสั่งสอนของในศาสนาของตนเอง การเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน
และการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนที่
เน้นการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน ในฐานะที่ทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันโดยทุกคนใน
สังคมต้องให้ความสาคัญต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และพลเมืองตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศประเด็นสุดท้ายหลักการและวิธีการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกับการสร้างมั่นคงทางสังคม จึงตั้งอยู่บนแนวทาง
ที่พึงประสงค์สาหรับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย คือการอยู่ร่วมกัน
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อย่ า งสั น ติ ไม่ เ บี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น การอยู่ ร่ ว มกั น มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
การสร้างสรรค์ป ระโยชน์ให้แก่ คน องค์ก ร และส่วนร่วมในสัง คม โดยคานึง ถึง ความสงบสุขของ
ประเทศชาติเ ป็นส าคัญ (ยุท ธนา นรเชฏฺโ ฐ และจุฑ ารัตน์ ทองอินจันทร์ , 2562) สอดคล้องกั บ
การศึกษาของ อุดร หลักทอง (2558) พบว่า ลักษณะเฉพาะของชุมชนพหุวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
ด้านการนับถือศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนกุฎีจัน (คริสต์) ชุมชนวัดกัลยาณมิ ตร
( พุทธและลัทธิขงจื้อ ) และชุมชนกุฎีขาว (อิสลาม) ลักษณะความเป็นพหุวัฒนธรรมในชุม ชนทั้ ง
3 ชุมชน คือ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดกัลยาณมิตรและชุมชนกุฎีขาว เป็นชุมชนที่ก่อเกิดจากการรวมของ
คนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างกันและอพยพมาตั้งรกรากในย่านเดียวกันได้แก่ ไทย
แขก จีน ฝรั่ง ญวน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน มีศาสนาและความเชื่อเป็นศูนย์รวม
จิตใจ มีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชน ประกอบกับศาสนกิจที่ทาให้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กัน
จึงทาให้มีการพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ชุม ชนทั้ ง 3 ชุม ชน มี ก ารรัก ษาไว้ซึ่ง เอกลัก ษณ์ของชุม ชนได้อย่างเข้มแข็ง โดยใช้ เ ทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ รวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสืบ
ทอดภูมิปัญญา และประเพณีของชุมชนต่อไป ในการใช้สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน
ไม่มีการกาหนด กฎ กติกาหรือบัญญัติของชุมชน โดยแสดงให้เห็นว่า คนในชุมชนย่านนี้ อยู่ร่วมกัน
แบบเครือญาติ จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดกฎกติก าขึ้นมาบัง คับใช้กับ คนในชุม ชน คนใน
ชุมชนยึดหลักความเชื่อในแต่ละศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต (อุดร หลักทอง, 2558)
จากมุมมองด้านพหุวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น คณะรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ความมั่นคง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ควรมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงและ
ศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม ควรมี ความชัดเจนในการสนับสนุนส่ง เสริม ทั้ง ยุทธศาสตร์ กลยุท ธ์ และ
แนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้คนหรือชุมชนที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ลดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ และการแทรกแซงระหว่างกัน
(ยุทธนา นรเชฏฺโฐ และจุฑารัตน์ ทองอินจันทร์ , 2562) ควรมีนโยบายเกี่ยวกับส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน มีการจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในชุมชน และการจัดสรรงบประมาณ
ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้น าชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลัง ใจ รวมถึ ง ผลั ก ดั น รูป แบบการให้ค วามรู้
ด้านการบริหารจัดแก่ผู้นาชุม ชน และประชาชน การพัฒ นาชุม ชนควรลงพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ในชุมชนที่รับผิดชอบ สร้างความใกล้ ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนมากขึ้น
(อุ ด ร หลั ก ทอง, 2558) คณะสงฆ์ แ ละผู้ น าทางศาสนาทุ ก ศาสนาและทุ ก ระดั บ ในสั ง คมไทย
ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วร่วมกัน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทาให้ผู้ที่นับถือศาสนาของตน ศึกษาเรียนรู้ทาความเข้าใจ
หลักธรรมคาสั่งสอนที่ถูกต้องในศาสนาของตน และสามารถนาเอาสาระสาคัญของคาสอนไปปฏิบัติใน
วิถีชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูป ธรรม และทุ ก คนในสัง คมไม่ ว่าจะนับ ถือศาสนาใด ๆ ต้องให้
ปรับเปลี่ยนทรรศนะต่อการอยู่รว่ มกันในแนวทางที่ดีงาม สร้างสรรค์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคมให้มาก
ขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้การดาเนินชีวิตของทุกคนเป็นไป
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อย่างเร่งรีบคานึงถึงแต่ตนเองขาดความรัก ความปรารถนาดีต่อคนอื่น มุ่งเน้นแต่ประโยชน์ ตนเอง
(ยุทธนา นรเชฏฺโฐ และจุฑารัตน์ ทองอินจันทร์, 2562)
P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน)
สิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระทาทรมาน ถูกบังคับใช้แรงงานหรือทาให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยง
ทาส หรือถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และทางเพศ ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบับ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562) สาหรับ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 6 ระบุเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ ไว้ว่า “ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย พามาจากหรือส่งไปยังที่
ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ โดยใช้กาลัง บังคับ ลักพาตัว
ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ ใช้อานาจครอบงาบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทาง
ร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ
โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้
ความยินยอมแก่ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ (2) เป็นธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ถ้าการกระทา
นั้นได้กระทาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบผู้นั้นกระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ ” (เมื่ อ พิ จ ารณาถึง สถานการณ์ก ารค้ ามนุ ษย์ ในประเทศไทย จากรายงาน Trafficking in
Persons Report 2019 ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่า รัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าอย่าง
เต็มที่ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสาคัญในการดาเนินการดังกล่าว
รัฐบาลไทยแสดงความพยายามโดยรวมมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงการรายงานปีที่ผ่านมา ดังนั้นประเทศ
ไทยจึ ง ยั ง คงอยู่ใ นกลุ่ม ที่ 2 ความพยายามดั ง กล่า วประกอบไปด้ว ยการระบุ ผู้เ สีย หายมากขึ้น
การพิ พ ากษานัก ค้ามนุษย์ที่ ถูกตัดสินว่ามี ความผิดและเจ้าหน้าที่ รัฐที่สมรู้ร่วมคิดให้รับโทษจาคุก
ร้ายแรง การจัดทาคู่มือต่าง ๆ ในการร่วมงานกับภาคประชาสังคม เพื่อกาหนดมาตรฐานการฝึ กอบรม
และนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นครั้งแรกที่พนักงานตรวจแรงงานระบุและ
ส่งตัวผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายต่อไปยังคณะทางานสหวิชาชีพ ส่งผลให้มีการระบุผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าในหลายเรื่อ งหลัก มีการ
ดาเนินคดีและพิพากษาลงโทษนักค้ามนุษย์น้อยลง และสืบสวนสอบสวนคดีการค้าแรงงานเพียง 43
คดีเท่านั้น รัฐบาลจากัดการเดินทางและการสื่อสารของผู้เสียหายที่พักอาศัยอยู่ในสถานพักพิงของรัฐ
การที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนสมรู้ร่วมคิดยังคงเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ระบุคดีการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างสม่าเสมอ (สถานทูตสหรัฐและ
สถานกงสุลในประเทศไทย, 2562) ซึ่งจากสถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายในปี 2561 มีจานวนผู้เสียหาย
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกั บปี 2560 เป็นผลสืบเนื่องจากการจับกุมกลุ่มบุคคลหรือขบวนการรายใหญ่
ได้หลายคดีเพิ่มขึ้น (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561)
ทั้ ง นี้ปัจ จัยที่ เ ป็นสาเหตุท าให้เ กิ ดกระบวนการค้ามนุ ษย์ ในประเทศไทย (1) ปัจ จัยด้าน
ความเจริญทางด้านการคมนาคม ทาให้ประเทศไทยมีถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ทาให้เดินทางขนส่งข้ามแดนมีความสะดวกมากขึ้น (2) การดาเนินนโยบายของรัฐ ทาให้มี
ความจ าเป็ น ของการใช้ แ รงงานเพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น การจ้ า งงาน การขยายตั ว ของ
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ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปิดประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก ทาให้ประเทศมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเกิดความต้องการแรงงานราคาถูกเพิ่มขึ้น (3) เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่
เอื้ออานวยต่อการดึงดูดให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีจุดผ่านแดนทั้งที่เป็นทางการและที่
ไม่ เ ป็ นทางการหลากหลายช่อ งทาง ตลอดจนพื้นที่ ชายฝั่ง ทะเลที่ มี ความยาวตลอดพื้นที่ ภ าคใต้
(4) กลุ่มผู้ซื้อบริการทางเพศยังมีความต้องการเด็กและสตรีเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ ส่วน
หนึ่งเกิดจากความคิดและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ (5) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทางาน
ของเครือข่ายการค้ามนุษย์จากเดิมที่แต่ละเครือข่ายต่างคนต่างทา พัฒนามาเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน
มากขึ้น และ (6) ความยากจน เป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้กลุ่มคนยากจนจากประเทศเพื่อนบ้าน
ตัดสินใจหนีสภาพความอดอยากแร้นแค้น โดยใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางเข้ามาแสวงหาโอกาส ซึ่ ง
นักค้ามนุษย์ก็ใช้ความยากจนเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน (วัชรา ไชยสาร,
2559)
การแก้ ไขปัญ หาการค้ามนุษย์ให้ประสบความสาเร็จ หรืออย่างน้อยที่ สุดให้อยู่ในระดับที่
บรรเทาลงไปได้นั้น จะต้องแก้ไขปัญหาทั้งในพื้นที่ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางของการค้า
มนุษย์ โดยประเทศต้นทางหมายถึง ประเทศที่เหยื่ อการค้ามนุษย์เดินทางจากมานั้น จะต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ต้นทาง เช่น การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน
สร้างอาชีพในท้องถิ่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนในเรื่องของการเดินทางไปทางานยังต่างประเทศ รวมไปถึงมาตรการในการระงับปัญหา
การสู้รบระหว่างฝ่ายที่มีความขัดแย้งระหว่างกัน อันจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้าง
โอกาสในการจ้างงานในท้องถิ่น ซึ่ง เป็นแนวทางแก้ไขปัญ หาขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประเทศที่แรงงานต่างด้าวหรือเหยื่อการค้ามนุษย์เดินทางเข้าไป
ทางานนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญ โดยสิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขในพื้นที่ คือ การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
แต่กลับรู้เห็นเป็นใจกับนายจ้างในการกระทาผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ จะ
กลายเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือการเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานนั้น
ได้รับ การแก้ ไ ขให้บ รรเทาลงไปได้ ยากยิ่ง ขึ้ น (ศิบ ดี นพประเสริฐ , 2553) การอบรมและพัฒ นา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายของบุคลากรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ใน
การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์มีประสิทธิผลมากขึ้น
P3.7 จานวนของกรณีที่มีการสังหาร การลักพา การทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมาน
นักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
จากรายงานของ Reporters without borders ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก าไรของ
เอกชนที่นานาชาติให้การสนับสนุนในการปกป้องเสรีภาพสื่อและเสรีภาพข้อมูลข่าวสาร ได้รายงานว่า
ประเทศไทยมีการสังหาร การลักพาตัว สูญหาย การกักตัว การทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 จานวนเป็น “0” ราย เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวอาจจะวัดจากจานวน
การสังหารหรือการลักพาตัวที่เกิดขึ้นแต่ภายในประเทศนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ทางกลับกันจานวน
กรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาญ มักจะเกิดขึ้นในต่างประเทศ
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ในกรณีของการอุ้มหายในประเทศไทยนั้น ได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ จากรายงานคณะทางานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจขององค์การ
สหประชาชาติ ระหว่างปี 2523-2561 พบว่า ประเทศไทยมีบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย จานวน 86 คน
(จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา, 2563) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 มีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายอยู่หลายราย ทว่า
บางรายเสียถึงกับชีวิตในประเทศไทยแต่พึ่งทราบว่าเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2562 บางรายเสียชีวิตอยู่ต่าง
แดน และบางรายไม่ทราบชะตากรรม ทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ความรุนแรงอีกระดับที่
เจ้าหน้าที่รัฐใช้ควบคู่กับการทรมาน เพื่อยุติความขัดแย้งกับคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรม คือ
“อุ้มหาย” เมื่อไม่มีศพ ไม่มีหลักฐาน จึงยากต่อการสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลที่สูญหาย
แม้หลายกรณีมีพยานเห็นว่าหายไปหลังถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวก็ตาม การอุ้มหายถูกเลือกใช้เป็น
เครื่องมือจัดการคนเห็นต่างกับรัฐบาลนั้นหลายครั้ง เนื่องจากการหาหลักฐานเป็นไปได้ยากและในทาง
กฎหมายไม่ ได้ร ะบุว่า การอุ้ ม หายเป็นอาชญากรรม ตารวจจึง ไม่ ค้นหาหรือดาเนินคดีเพราะไม่มี
กฎหมายรองรับ (วจนา วรรลยางกูร, 2561)
แม้ว่าประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สญ
ู หาย
และรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 ได้รับ รองสิท ธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย
การห้ามทรมาน แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีสถานการณ์การสูญเสียเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
พอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) สูญหายเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 พบว่า เสียชีวิต ซึ่งบิลลี่
ก่อนหายตัวไปเขาเป็นแกนนาชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทากิน พยานปาก
สาคัญในคดีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เข้ารื้อ ทาลาย และเผาหมู่บ้าน
ชาวกะเหรี่ยง การหายตัวของบิลลี่โดยพยานที่เห็นเขาครั้งสุดท้าย กล่าวว่า พบเห็นครั้งสุดท้ายอยู่กับ
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรายหนึ่ง ต่อมา ในปี พ.ศ. 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี
เอสไอ) ได้เ ปิดเผยข้อ มู ล ว่าพบกระดูกของบิล ลี่ในถัง น้ามันจมน้าอยู่ที่ ใต้ สะพานแขวนในอุทยาน
แห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน โดยเขาถู ก ฆ่ า และเผาอ าพราง (Pongpiphat Banchanont , 2562) ใน
การค้นพบหลัก ฐานนั้นเป็นกะโหลกมนุษย์ที่เกิดจากการเผาทาลาย จากตรวจสอบสารพันธุกรรม
(ดีเอ็นเอ) พบว่าตรงกับแม่ของบิลลี่ จึงยืนยันได้ว่ากะโหลกศีรษะที่พบเป็นของบิลลี่ และเสียชีวิตจาก
เหตุฆาตกรรม นาไปสู่การออกหมายจับ นายชัยวัฒน์และพวกรวม 4 คน ฐานร่วมกันฆ่า อย่างไรก็ตาม
อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยให้เหตุผล
ว่า ไม่มีประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่า ผู้ต้องหาทั้ง 4 ได้ร่วมกันกระทาผิด
สุดท้ายแล้วการเสียชีวิตของบิลลี่ยังคงไม่สามารถจับตัวผู้กระทาความผิ ดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได้ (จุฑ ารัตน์ กุ ล ตัณกิ จ จา, 2563) แม้ ว่าคดีดัง กล่าวจะเป็นคดีที่ประชาชนให้
ความน่าสนใจมากก็ตาม
สุ ร ชั ย ด่ า นวั ฒ นานุ ส รณ์ สู ญ หายกลางเดื อน ธั น วาคม พ.ศ. 2561 หรื อ สุ ร ชั ย แซ่ ด่าน
นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และนักโทษการเมืองคดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายของประเทศไทย ได้ลี้ ภัย
ไปอยู่ในลาวหลัง คสช. ทาการรัฐประหาร ราวกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เขาหายตัวไปพร้อมกับ
ผู้ ติ ด ตามอี ก 2 คน จนในเวลาต่ อ มาของช่ ว งต้ น ปี 2562 พบศพลอยมาในแม่ น้ าโขง บริ เ วณ
จ. นครพนม ตามผลพิสูจน์ DNA ยืนยันว่า เป็นคนติดตามของสุรชัย แซ่ด่าน ซึ่งถูกฆ่าผ่าท้องแล้วยัด
กับเสาปูน ส่วนตัวสุรชัยเองยังไม่ทราบชะตากรรม (Pongpiphat Banchanont, 2562)
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ชูชีพ ชีวะสุท ธิ์ หรือ ลุง สนามหลวง นัก จัดรายการวิทยุใต้ดิน แกนนากลุ่ม สหพันธรัฐไท มี
ประวั ติ ก ารต่ อ สู้ท างการเมื อ งยาวนาน เป็ น ที่ รู้ จั ก ในหมู่ ‘สหายเก่ า ’ และประชาชนที่ ต่ อต้าน
รัฐประหารปี พ.ศ. 2549 ซึ่ง เคยถูก ออกหมายจับ ในเดือน สิง หาคม 2551 ในความผิดฐานหมิ่ น
ประมาทพระมหากษัตริย์ คาดว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศนับ ตั้ง แต่นั้น ลุง สนามหลวงเคย
ประกาศยุติการจัดรายการในเดือน มกราคม 2562 หลังการหายตัวไปของสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
และผู้ลี้ภัยอีกสองคน ต่อมา มีข่าวว่าชูชีพถูกจับกุมตัวในเวียดนามและถูกส่งตัวกลับไทยพร้อมกับผู้ลี้
ภัยอีกสองคน คือ สยาม ธีรวุฒิ หรือสหายข้าวเหนียวมะม่วง และกฤษณะ ทัพไทย หรือสหายยังบลัด
เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 แม้ วว่าครอบครัวจะพยายามทวงถามถึง ชะตากรรมแต่ไ ด้ค าตอบ
ไม่ อย่างไรก็ตาม ทางการเวียดนามปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศ หรือการจับกุมตัวทั้ง
3 คน ขณะที่ พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ยังไม่มี
การจับกุมตัวลุงสนามหลวง รวมถึงไม่พบหลักฐานการเข้าออกประเทศจากทางสานักงานตรวจคน
เข้ า เมื อ ง และไม่ ได้ รั บ การประสานจากประเทศเพื่ อนบ้ านเกี่ ยวกั บ เรื่องดั ง กล่าว (Pongpiphat
Banchanont, 2562)
จากรายชื่อดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แม้จะลงนามใน
อนุสัญญาต่าง ๆ แต่ไม่สามารถนาผู้กระทาความผิดมารับโทษได้ และไม่สามารถตัดสินว่าเป็นฝีมือของ
เจ้าหน้ารัฐ เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือทราบตัวผู้กระทาความผิด แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เป็นหน้าที่
ของรัฐในการหาผู้กระทาผิดเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน นอกจากการสังหารแล้ว ยังมีข้อมูล
การข่มขู่ทาร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม เช่น กรณ๊นายเอกชัย หงศ์กังวาน ซึ่งรณรงค์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งถูกทาร้าย กรณีนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว ซึ่งเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา
งดออกเสี ย งนายกรั ฐ มนตรี ถู ก ท าร้ า ย อี ก ทั้ ง กรณี น ายเอกชั ย อิ ส ระทะ ซึ่ ง เคลื่ อ นไหวกรณี
การขอประทานบัตรท าบัตรเหมือ งแร่ในจัง หวัดพัท ลุง ถูก นาตัวไปขัง ในรีส อร์ท (คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562)
P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา
ปัจ จุบันปรากฏว่าประเทศต่าง ๆ ทั่ วโลกรวมถึงประเทศไทยกาลังประสบปัญหา
จ านวนผู้ ต้ อ งขั ง ในระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี มี จ านวนสูง ขึ้ น เรื่อย ๆ การคุ ม ขั ง ผู้ต้ อ งขั ง ระหว่าง
การพิจารณาคดีไว้ในเรือนจาเป็นเวลานานได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นผลกระทบต่อตัว
ผู้ต้องขังและครอบครัวในระหว่างที่รอการพิจารณาคดี และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(สุมนทิพย์ จิตสว่าง และนัทธี จิตสว่าง, 2556) สอดคล้องกับ พิมพร รุ่งทิฆัมพรชัย (2558) พบว่า
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในประเทศไทย บุคคลเหล่านี้ถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ใน
เรือนจา เนื่องจากประเทศไทยไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะขยายเรือนจาหรือสร้างสถานที่คุม ขัง
เพิ่มเติม อีกทั้งไม่มีงบประมาณในการจัดหาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพื่อควบคุมดูแล จึงต้องนาผู้ต้องขังใน
ระหว่างพิจารณาคดีไปควบคุมหรือคุมขังไว้รวมกับนักโทษเด็ดขาด จานวนผู้ต้องขังในเรือนจามีจานวน
367,993 คน โดยมีผู้ ต้องขังเด็ดขาดจานวน 308,596 คน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
2562) โดยชีวิตความเป็นอยู่ในระหว่างที่รอการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองนั้น จะต้องอยู่ภายใต้
กฎ ระเบียบ ข้อ บัง คับ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเพราะเป็นการปฏิบัติเสมือนว่าเป็นผู้กระทาผิด และการที่ประเทศไทย
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คุมขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีไว้รวมกับนักโทษเด็ดขาด ยังก่อให้เกิดผลกระทบและผลเสียหายต่อ
ภาครัฐ และสังคมไทย (พิมพร รุ่งทิฆัมพรชัย, 2558) ทั้งประสบปัญหากับตนเองและครอบครัวต้อง
ขาดรายได้ เพราะต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี ดังเห็นได้จากผลการศึกษาในประเทศเม็กซิโก
ที่ แสดงให้เ ห็นถึงรายได้ที่ ผู้ต้องขังต้องสูญ เสียไปมี จานวนมากถึง 100 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
(สุมนทิพย์ จิตสว่าง และนัทธี จิตสว่าง, 2556) สาหรับค่าใช้จ่ายในขณะที่ถูกคุมขังจะเกิดขึ้นจานวน
มาก เนื่องจากต้องใช้เงินในการซื้ออุปโภคบริโภค เนื่องจากประเทศที่กาลังพัฒนาหลายประเทศไม่มี
งบประมาณที่เพียงพอสาหรับสาธารณูปโภคที่จาเป็นสาหรับผู้ต้องขังในระหว่างการพิจารณาคดีใน
เรือนจ า นอกจากนี้ผู้ต้อ งขัง ระหว่างพิจ ารณาคดีอาจต้องเผชิญกั บ โรคติดต่อ ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพ รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมของผู้ต้องขัง จากการไม่ยอมรับของสังคมได้เมื่อ
พ้นโทษ โดยผลกระทบของการคุมขังไม่ได้ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ต้องขังเพียงอย่างเดียว หากแต่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัย โดยหากชุมชนมีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีมาก จะทาให้
เกิ ดกลุ่ม คนที่ แปลกแยกทางสัง คม ท าให้เกิ ดความยากจนเพิ่ม ขึ้น (สุม นทิ พย์ จิตสว่าง และนัทธี
จิตสว่าง, 2556) นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องผู้ต้องขังเกินกว่าความจุของประชากรในเรือนจามากถึง
3 เท่า มีผู้ต้องขังประมาณ 360,000 คน แต่เรือนจาสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 120,000 คน
เท่านั้น(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562)
ส าหรับข้อ เสนอแนะปริญ ญา เทวานฤมิ ตรกุล (2562) กล่าวว่า คุก ควรมี ไว้ขัง อาชญากร
ดังนั้น คนที่ไม่ใช่อาชญากรไม่ควรถูกนาไปขังไว้ในคุก โดยเฉพาะเรือนจาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ที่ถกู
ขังมาจากคดียาเสพติด ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือว่า ผู้เสพยา มีปัญหาทางด้านสุขภาพและต้อง
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางสาธารณสุข ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดจึงมีเฉพาะผู้ค้ายารายใหญ่เท่านั้น
ปัจจุบันทางเลือกในการลงโทษน้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้ ศาลจึงมีทางเลือกในการลงโทษน้อย เพราะการ
จาคุกยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ดังนั้นการลงโทษด้วยวิธีการจาคุก จึงนิยมใช้ อีกทั้งศาลยุติธรรมควร
มี บ ทบาทในการให้ความคุ้ม ครองสิท ธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีในขั้นตอนการจับกุมของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ควรให้ความคุ้มครองผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี ได้แก่ การแจ้งสิทธิเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ปรับแก้ระยะเวลาฝากขังผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาให้น้อยลง ควรตรวจสอบ
การคุมขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีว่ามีการแยกคุมขังระหว่างนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณาคดี สภาพเรือนจา ความปลอดภัยในระหว่างการคุมขัง การตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิในการมี
ทนายความให้คาปรึกษา และผู้พิพากษาควรคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีในขั้นตอน
การปล่อยตัว คือ ควรมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่ยกฟ้องได้เลย โดยไม่ต้องนาไป
ควบคุมตัวที่เรือนจาก่อนที่จะมีการปล่อยตัว การแจ้งสิทธิค่าชดเชยที่จะได้รับ และกระบวนการใน
การดาเนินการเพื่อรับค่าชดเชย รวมทั้งสิทธิในการฟ้องกลับให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี
(สุม นทิ พ ย์ จิตสว่าง และนัท ธี จิตสว่าง, 2556) ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาต้ องมี ก ารจั ด ท า
กระบวนการให้มีความแน่นอน เชื่อถือได้ มีระบบการดาเนินคดีปกติและการจัดการคดีที่ไม่เป็นไป
ตามปกติ นามาตรการที่เป็นเงื่อนไขในการระงับคดีมาใช้มากขึ้น เช่น ชะลอการฟ้อง ฯลฯ เพื่อให้
สามารถผันคดีที่ไม่จาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุ ติธรรมปกติออกไปได้ (ธานี วรภัทร์, ม.ป.ป.) และ
สถานพยาบาลควรจัดให้มีการตรวจรักษาที่รวดเร็ว ขยายพื้นที่อาคารสถานพยาบาลให้สามารถรองรับ
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ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ และควรมีการแยกผู้ต้องขังเด็ดขาดกับ ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีออก
จากกัน (เกษมสันต์ ดวงกลาง และ สุวิชชา ปัทมจิตร, 2551)
P4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
แนวคิด นิยามและความหมาย
คาว่า “ความเหลื่อมล้า” หมายถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้มีโอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาสซึง่
ในโอกาสในที่ นี้คือ โอกาสในการเข้าถึง การต่อรองและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในสัง คม เพราะ
ความเหลื่ อ มล้ าส่ ง ผลให้เ กิ ด ความไม่ เ ป็น ธรรม จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเหลื่อ มล้าตามมา (อติ วิ ช ญ์
แสงสุวรรณ, 2558; ธีรวิทย์ จารุวัฒน์, 2562)
ความเหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียมกัน ปรากฏในทุกเรื่อง ในทุกพื้นที่ ในทุกภาคส่วน และ
ในทุ ก กาลเวลา ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด ให้ ห มดสิ้ น ไป โดยเป็ น ผลจาก
ความเหลื่อ มล้าทางการเมื อ ง และความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิ จ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ ง
สองอย่าง จนนาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้และทรัพย์สิน การศึกษา การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
รวมถึงการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพต่อไป แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้าในสังคมไทยเป็นบ่อเกิดหรือ
เป็นปัจจัยเสริมของอีกหลากหลายปัญหาในสังคม ไม่ว่า จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งปัญหา
การเมือง ประเทศไทยควรมีนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้าเช่น ด้านสวัสดิการและด้านสังคม และ
นโยบายภาษี
มุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคม หมายถึง การมองและให้ความหมายของความเหลื่อมล้า
ว่ า ความเหลื่ อ มล้ านั้ น สามารถอธิ บ ายได้ ห ลากหลายมิ ติ ม ากกว่ า การให้ ค วามหมายในมิ ติ
ความเหลื่อ มล้าทางเศรษฐกิ จ อาทิ ความเหลื่อมล้าจากพื้นฐานครอบครัว ความเหลื่อมล้าทาง
ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้าทางผิวสี ความเหลื่อมล้าทางเพศสภาพ ความเหลื่อมล้าตามถิ่น ที่อยู่อาศัย
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ความเหลื่อมล้าทางโอกาส ความเหลื่อมล้าในสิทธิรวมทั้งความเหลื่อมล้าใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นต้น แต่ในข้อเท็จความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน เมื่อเกิดความเหลื่อมล้าด้านใดด้านหนึ่ง จะส่งกระทบให้เกิดอีกด้านหนึ่ง อันเนื่องจากความ
ไม่เท่าเทียมดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจต่อไป (ประเวศ วะสี,
2562)
ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้ หมายถึ ง ความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยดู จ าก
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ นิยมนามาใช้วัดความเหลื่อมล้าอย่าง
แพร่หลาย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของประชากรมีความแตกต่างกัน ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมารายได้
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
การเข้าถึง โครงสร้างพื้ นฐาน หมายถึง จ านวนประชาชนที่ เ ข้าถึง โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ใช้
น้าประปาคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต
ช่องว่างความยากจน หมายถึง ช่องว่างระหว่างรายจ่ายของคนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจนกับ
เส้นความยากจน นามาสู่การบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายจ่ายต่ากว่าเส้นความยากจนมากน้อย
เพียงใด โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยร้อยละของช่องว่างระหว่างเส้นความยากจนกับรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อ
เดื อ นของครัว เรือ นยากจน ซึ่ ง คนจนที่ มี ร ายจ่ ายต่ ากว่ า เส้นความยากจนมากนั่ น แสดงว่าจะมี
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ความยากลาบากมากกว่าผู้ที่มีร ายจ่ายใกล้เส้นความยากจน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน หมายถึง ปริมาณบัญชีเงินรับฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ โดยแสดงข้อมูลกลุ่มบุคคลกลุ่มที่มีเงินฝาก 0 บาท จนถึง 10 ล้านขึ้นไป ดังนั้นสามารถแสดง
ถึงฐานะของกลุ่มคนได้อย่างชัดเจน
ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน หมายถึง จานวนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินของตนเอง
การมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
อาจไม่ ส ะท้ อ นในเชิง คุณภาพเนื่อ งจากการเป็นเจ้าของที่ อยู่ไม่ ได้ส ะท้ อนสภาพของที่ อยู่อาศัยที่
เหมาะสม และเป็นที่น่าสังเกตว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก แม้จะเป็น
พื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าพื้ นที่อื่ นมีสัดส่วนของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยค่อนข้างต่า เนื่องจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงานทาให้สภาพที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งเป็นการเช่า และส่วนหนึ่งเป็นผู้ซื้อที่อยู่ระหว่าง
การเช่าและผ่อนชาระ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง จานวนผู้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการบริการด้านสุขภาพของรัฐที่ให้ความเป็นธรรมกับ
ประชาชนทุกส่วน ทุกคนในสังคมควรได้รับการประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันบนหลักการสาคัญ
ที่ว่า บริการที่จาเป็นด้านสุขภาพเป็นของทุกคน ซึ่งสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือ ผู้ที่มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ผู้
หนึ่งในการริเริ่มผลักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย โดยผ่านการเรียนรู้ ทดลอง
ปฏิบัติและต่อสู้กับอุปสรรค จนสามารถผลักดันเป็นนโยบายที่สาคัญของประเทศและใช้จริงมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิเกือบจะคลอบคลุมทั่วประเทศ มีประชาชนบางกลุ่มที่
ไม่สามารถเข้าถึง
การเรียนต่อในระดับมัธยม (ตอนปลาย) หมายถึง อัตรานักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมตอนต้น
และได้เ ข้ารับ การศึก ษาต่อ ระดับ มั ธยมปลาย อาทิ เช่น เข้าเรียนชั้นมั ธยมศึก ษาตอนปลายหรือ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับอาชีวศึกษา ไม่ได้เรียนเข้าศึกษาต่อ และอื่น ๆ
P4.1 มุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคม
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในด้านต่าง ๆ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวว่า ความเหลื่อมล้า
ด้านการเมืองเป็นปัจจัยเริ่มต้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้าในด้านอื่น ๆ
ยิ่งไปกว่านั้นความเหลื่อมล้าทางด้านการเมืองที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการต่อรองอย่างเท่าเทียม มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองและการเข้าถึงทรัพยากร ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจจะลดลงได้
ต่อเมื่อความเหลื่อมล้าทางเมืองบรรเทาลง สถานภาพทางการเมือง การปกครอง มีทั้งผู้มีอานาจใน
การปกครอง และผู้อ ยู่ใต้อ านาจการปกครอง ความเหลื่อมล้าจะหมดไป หากประเทศอยู่ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญซึ่งกาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร บัญญัติให้
ราษฎรมีความเสมอภาคมีสิทธิและเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ (ธีวิทย์ จารุวัฒน์, 2562) แต่เนื่องในปัจจุบัน
เกิดสภาวการณ์เรียกว่า “การถดถอยของประชาธิปไตย ที่เกิดขึ้นกับ ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก
โดยการถดถอยเกิดจากประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยในระบบตัวแทน เหตุด้วยตัวแทน
ของประชาชนที่เข้าสู่ระบบการเมืองไม่ส ามารถแก้ ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าได้ อย่างไรก็ตาม
พบว่าประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและความเหลื่อมล้า มีความสัมพันธ์กันซึ่งหมายความว่าเมื่อเกิดความ
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เหลื่อมล้าสูงขึ้นจะส่งผลต่อ คุณภาพของประชาธิปไตย เพราะกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจ กลุ่มอานาจ
ทาง การเมื อ งจะเข้าแทรกแซงอ านาจในการทางการตัดสิ นใจและทางการเมื อง และส่ง ผลต่อ
การดาเนินงานที่มีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ในทาง กลับกันจะเห็นว่า หากประชาธิปไตยไม่มี
คุณภาพจะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้า ในสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม นโยบายสาธารณะ การจั ด บริก ารสาธารณะให้แ ก่ ป ระชาชน รวมไปถึ ง ส่ ง ผลให้เ กิ ด
ความแตกแยกทางการเมืองอันนามาสู่ความขัดแย้งภายในสังคมไทย (ประเวศ วะสี, 2562)
นั ก เสรี นิ ย มสายคลาสสิ ก (Classical Liberal) และสายลิ เ บอร์ ท าเรี ย น (Libertarian)
โดยทั่วไปจะไม่มีจุดยืนเกี่ยวกับความ เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเชื่อว่ารัฐควรปล่อยให้ มนุษย์
ทุกคนมีเสรีภาพที่จะทาอะไรเอง เพราะมองว่าเสรีภาพของปัจเจกคือ คุณค่าและคุณ ธรรมที่สาคัญ
ที่สุดความยุติธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่อานวยให้เกิด “ความเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย” โดยไม่ต้องสนใจว่าความเท่าเทียม ดังกล่าวจะนาไปสู่ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ หรือไม่
เพียงใดเนื่อ งจาก “กลไกตลาด” คือ กลไกที่ ดีที่ สุดหรือมี ข้อบกพร่ องน้อยที่ สุดและในการสร้าง
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด แต่สิ่งนั้นอาจจะทาให้สังคมไทยยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ามากขึ้นโดยเฉพาะ
ความเหลื่อ มด้านเศรษฐกิ จ ในขณะที่ อมาตยา เซน มองว่าความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิ จ และ
ความยากจนเป็น “การลิดรอนสมรรถภาพ” ของมนุษย์และมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้
เป็นเพี ยงเครื่อ งมื อ ” ที่ นาไปสู่เ ป้าหมาย ไม่ ใช่ “เป้าหมาย” เมื่ อสมรรถภาพของคนถูก ลิดรอน
ส่ง ผลกระทบซึ่ง กั นและกั น เช่น ที่ อยู่อาศัยเสื่อมโทรมมั ก จะเป็นกลุ่ม มี รายได้ น้อยท าให้มี ผลต่อ
ความปลอดภัย ขนบธธรรมประเพณีในบางสังคมที่มองว่าผู้หญิงควรทาหน้าที่เป็นแม่บ้านทาให้ผู้หญิง
ไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษา (ขาดโอกาสทางสังคม) ทาให้กลุ่มผู้หญิงออกไปทางานข้างนอก
และทางานที่ใช้ความรู้ไม่ได้ เพราะวัฒนธรรมสังคมไทยกดทับจากอดีต ดังเช่น วาทกรรมชายเป็นใหญ่
กระบวนการทาให้วาทกรรมนี้กลายเป็นความเชื่อ และความจริง ในรูปของคาสอน สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ทาให้ “ชายเป็นใหญ่” กลายเป็นเรื่องปกติ
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าเป็ น ผลกระทบจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมของประเทศที่ มี
การพัฒนาที่ไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง และเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยการแก้ไขจาเป็นต้องเน้นการ
ปรับโครงสร้างพื้นฐานให้เอือ้ ต่อการพัฒนาคนในทั่วถึงเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หากพิจารณาจาก
แนวโน้ม การแก้ ไขปัญ หาความเหลื่อมล้าในหลายประเทศจะพบว่า แต่ล ะประเทศเน้น การเพิ่ม
ความเท่าเทียมกันของโอกาสมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
P4.2 ตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจ ทั้งความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สิน ด้านรายได้
ด้านโอกาส และคุณภาพชีวิต ซึ่งระดับความเหลื่อมล้าแต่ละด้านมีทั้งด้านที่เพิ่มขึ้นและด้านทีลดลง
ช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็มี
เสียงสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้า จนมีการกล่าววาท “รวยกระจุก จนกระจาย”(ณัฏฐภัทร์ กิ่งเนตร
, พรชนก เทพขาม, และ ณั ฐ นรี มณี จั ก ร, 2562) ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อง ปัญ หา
ความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ จากการศึกษาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ งานของ
Khan et al (อ้างถึงใน มัทยา บุตรงาม, 2555) ที่ทาการศึกษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเหลื่อมล้าทางรายได้ประเทศจีนและไต้หวัน ศึกษาความเหลื่อมล้าทางรายได้ในพื้นที่ประเทศจีน
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ในช่วงที่ มี ก ารปฏิรูป ทางเศรษฐกิ จ ผลการศึก ษาความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ พิ่ม ขึ้นท าให้
ความเหลื่อมล้าทางรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้รายได้ต่อหัวของประชากรเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นแต่
ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล้าด้านรายได้จะดีขึ้น เนื่องจากความแตกต่างทางรายได้
ของคนจีนและคนรวยในประเทศจีนยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยปัจจัยหนึ่งที่เพิ่ม หรือลด
ความเหลื่อมล้าได้รายได้คือทุนมนุษย์ โดย งานของ Chun-Hung A. Lin (อ้างใน มัทยา บุตรงาม,
2555) พบว่าจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่ม ขึ้น ทาให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้ลดลง
เช่นเดียวกัน
งานของ สฤณี อาชวานันทกุล (2554) ได้กล่าวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาทาให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น และทาให้สัดส่วนของคนจนน้อยลง ถ้าวัดจากเส้นความยากจนอย่างต่อเนื่อง
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก โดยในปี 2552
กลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงสุดกับกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่าที่สุดมีร ายได้
ต่างกันถึง 11.3 เท่า โดยกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.2
ของรายได้ร วมประเทศ ในขณะที่ ก ลุ่ม ผู้มี ร ายได้ต่าสุดร้อยละ 20 มี ร ายได้คิดเป็นสัดส่วนเพี ย ง
ประมาณร้อยละ 4.8 ของรายได้รวมทั้งประเทศไทยเท่านั้น (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554)
จากการศึก ษางานของธนาคารแห่ง ประเทศไทยในช่วง 25 ปี ที่ ผ่านมาไทยมี อัตราทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ความเหลื่อมล้าได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง และถูกนามาวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ จากข้อมูลสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้ว่า ในเวลาช่วงปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
ไทยลดลง สะท้อนจากดัชนีชี้วัดความเหลื่อมล้าทางรายได้หรือที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น ใน พ.ศ. 2550 กับ 2558 แต่ถ้าเทียบกับระดับโลกประเทศไทยยังมีระดับที่
สูง (ณัฏฐภัทร์ กิ่งเนตร, พรชนก เทพขาม, และณัฐนรี มณีจักร, 2562)
P4.3 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมา ประเทศสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้นประชาชนมีงานทาและความมั่งคงในอาชีพ จากการสารวจรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น โอกาส
ของคนในเมื องกั บชนบทในการเข้าถึงการบริก ารสาธารณะหลัก ที่มีคุณภาพยังมีช่องว่างมากและ
การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ในสังคมยังไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้าที่เป็ นปัญหา
เชิงโครงสร้างในสังคมไทย ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความเดือดร้อน จากความไม่
เท่าเทียมของความเติบโตทางเศรษฐกิจและความแตกต่างกันในการเป็นเจ้าของทรัพยากร ส่งผลต่อ
รายได้ที่แตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มคนในสังคม อันสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมของโอกาส ในการ
เข้าถึงทรัพยากรและสิทธิพื้นฐาน Zhuang et.al ชี้ว่าความเหลื่อมล้าในมิติเชิงพื้นที่เกิดจากโอกาสใน
การเข้าถึงการทาการค้า เทคโนโลยี และตลาด ซึ่งเป็นผลจากทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์และโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ พื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างครอบคลุม ปัญหาที่สะท้อนถึง
ความเหลื่อมล้าที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคม โดยการเข้าถึงโครงสร้างพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ห่างไกล ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ยั ง มี ชุ ม ชนแออั ด เป็น นึ่ง ปั ญ หาเฉพาะประเทศก าลัง พัฒ นา ชุ ม ชนเมื อ งและชนบทมี
ความแตกต่างกันของความเจริญทางด้านต่างๆ ทาให้ประชาชนจานวนมากเกินกว่าจะอยู่ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพในระบบสังคมและเศรษฐกิจ ทาให้เกิดขึ้นของปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้
กลุ่ม ที่ ได้รับ ผลกระทบมากที่ สุดคือ กลุ่ม คนที่ ร ายได้ต่า เนื่องจากกลุ่ม คนเหล่านี้ ขาดโอกาสใน
การเข้า ถึง แหล่ง ทรัพ ยากรต่าง ๆ นอกจากความเหลื่อมล้าในการเข้ าถึง โครงสร้างพื้ นฐานแล้ ว
พฤติกรรมของคนมีส่วนสาคัญในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การใช้โทรศัพท์บ้านและการใช้
คอมพิวเตอร์ลดน้อยลง อาจจะด้วยปัจจัยการเจริญเติบ โตทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมใน
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน เรียกได้ว่าเป็นอีก
หนึ่ง ปัจ จัยมนุษย์และเป็นที่ ยอมรับว่าเป็นอุป กรณ์สื่อสารที่ มี ความจ าเป็นต่อการดารงชีวิ ต ด้วย
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและความสะดวกสบายในการพกพาไปทุกที่ (พิชยา วัฒนะนุกุล ,
2560) ทาให้ลดข้อจากัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ความต้องการ
บริการสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น จึงมีการขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ทาให้มนุษย์ต้องการ
ความรวดเร็ ว พร้ อ มก้ า วทั น สถานการณ์ ต่ า ง ๆ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ห รื อ สมาร์ท โฟน เนื่ อ งจาก
การติดต่อสื่อสารอันรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค ดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยที่หลั กที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
เช่น นโยบายรัฐ จ านวนผู้ใช้บ ริก ารโทรศัพท์ เคลื่อนที่เ พิ่ม ขึ้น การพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารสื่อสารที่
ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึง
เป็นตัวกระตุ้นให้คนในสังคมทั้งอิ นเทอร์เน็ตและการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่ม ขึ้นตามไปด้วย (สานักงาน
ยุทธศาสตร์, 2562)
P4.4 ช่องว่างความอยากจน
สาหรับเส้นความยากจนนั้น ในหลักสากล World Bank วัดความยากจนจากระดับรายได้
หรือระดับการบริโภคของบุคคล ซึ่งถือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนจนเมื่อระดับรายได้ หรือระดับ
การบริโภคของบุคคลนั้น ต่ากว่าระดับรายได้หรือระดับการบริโภคขั้นต่าที่จะสามารถบริโภคสินค้า
และบริการจาเป็นพื้นฐานได้ โดยเรียกระดับรายได้ดังกล่าวว่า “เส้นความยากจน” (ธนพล สราญจิตร,
2558) ธนาคารโลกรายงานว่า ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ต่า
เป็น ประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีอัตราความยากจน (poverty rates) ลดลงจาก 65.2 เปอร์เซ็นต์
ในปี ค.ศ.1988 เหลือ 9.85 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ.2018 อย่างไรก็ตาม อัตราความยากจนกลับมา
เพิ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016 (ยกเว้นกทม.โดยมี 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นประเทศที่ยากจนที่สุด) และ ใน
ปี ค.ศ. 2018 อัตราความยากจนจะสูงกว่าปีค.ศ. 2016 จานวนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนเพิ่มขึ้น
จาก 4,850,000 ราย เป็นมากกว่า 6,700,000 ราย (ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมด)
โดยวัดจาก International Poverty Line คิดจากเงินได้ 1.9 ดอลลาร์ ต่อวัน จากข้อมู ล ดัง กล่าว
แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของครัวเรือนในการเผชิญกับเศรษฐกิจที่ตกต่าของประเทศไทย ประกอบ
กับการเข้าสู่ยุคของสังคมสูงวัย ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณภาพการศึกษาที่ตกต่า และ
1 ใน 3 ของแรงงานทางานในภาคเกษตรที่ได้ผลผลิตต่า กล่าวอย่างเจาะจง ในสองสามปีที่ผ่านมา
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยต่ากว่า ประเทศพัฒนาแล้วในเอเซีย ใน ปี ค.ศ. 2019
ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ที่ต่าที่สุดในภูมิภาคเอเซียที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์
จากผลกระทบของการลดลงของภาคท่องเที่ยว การส่งออก ภัยน้าแล้งกระทบที่ต่อเกษตรกร (World
Bank, 2020)
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ (2562) ให้ความหมายของเส้นความยากจน
(Poverty line) ว่าเป็นเครื่องมือสาหรับใช้วัดภาวะความยากจน ด้วยการคานวณจากต้นทุนหรือมูลค่า
ในการได้มาซึ่งอาหาร (Food) และสินค้าบริการในหมวดที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food) ที่เป็นสิ่งจาเป็น
พื้นฐานในการดารงชีวิตขั้นต่าของปัจเจกบุคคลเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม ซึ่งช่องว่าง
ความยากจนได้สะท้อนให้เห็นความยากจนว่าหมายถึง การขาดแคลนหรือไม่พอเพียงต่อการดารงชี พ
ตามความจาเป็นพื้นฐาน (ปัจจัย 4) ที่เป็นศักยภาพสาคัญต่อการดาเนินชี วิต เนื่องมาจากการขาด
แคลนทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต การขาดความรู้ความสามารถ ขาดทางเลือก ขาดการรับรู้ข่าวสาร
ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมในการปกครองสังคม และวัฒนธรรม
ในการดาเนินชีวิต (สานักงานสิถิติแห่งชาติ , 2558) สอดคล้องกับ อดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2550) ที่
กล่าวว่าความยากจน คือการที่คนหรือครัวเรือนถูกพรากโอกาสที่พึงได้รับจากสังคม เช่น การศึกษา
อนามัย สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมแออัด มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน เช่น
น้าประปา ฯลฯ
จากรายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าด้านรายได้ใ นระดั บ ภาคของ
ประเทศไทยของสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด
ภาวะสัง คม, 2561) พบว่า สาเหตุของความยากจนแต่ละภูมิ ภาคมีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน
ส่วนหนึ่งเกิ ดจากปัจจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จของครอบครัวตั้งแต่กาเนิด ซึ่ง จะส่งผลต่อการได้รับ
โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ให้กับตนเองและ
ครอบครัวไม่ เท่ าเทียมกั น รวมทั้ ง ปัจจัยด้านโครงสร้างเศรษฐกิ จในแต่ละภูมิ ภาค และปัจจัยด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติที่ เ อื้ อ ต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในแต่ล ะภูมิ ภาค มี ความแตกต่า งกั น จึง ท าให้
ประชากรใน แต่ละภูมิภาคได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่เท่าเทียมกัน อาทิ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยธนพล สราญจิตร์ (2558) พบว่าสาเหตุของความยากจน
เกิดจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพและใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง
การถูกเอาเปรียบด้วยวิธีการต่าง ๆ จากพ่อค้าคนกลางและนายจ้าง โดยเฉพาะประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่
ในเขตชนบท รวมถึง การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ ปัญหาความยากจนให้ดี ขึ้นได้ โดยช่องว่างความ
ยากจนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดงบประมาณหรือค่าใช้จ่าย ขั้นต่า (Minimum Cost)
ลงในพื้นที่ยากจนเป้าหมายที่จะช่วยให้คนจนหลุดพ้นความยากจน ซึ่งเป็นการป้องกันการรั่วไหลของ
งบประมาณ (สานักงานสิถิติแห่งชาติ, 2558)
P4.5 ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน
จ านวนเงินในบัญ ชี ซึ่ง เป็นสิ่ง สะท้ อนสังคมความเหลื่อมล้าได้อีกอย่างหนึ่ง และปัญหา
ความเหลื่อ มล้าด้านทรัพ ย์สินการเงิน ยัง สะท้ อนให้เห็น อีก ปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมไทย ดวงมณี
เลาวกุล (2561) ได้กล่าวว่า ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินของประเทศไทยว่า ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ทรัพย์สินของประเทศไทยยังอยู่ที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง พบว่า ณ เดือนตุลาคม 2561 สัดส่วนจานวน
บัญชีที่มีปริมาณเงินรับฝากไม่เกิน 50,000 บาทนั้นสูงถึง 87.42% จะพบว่า ณ เดือนตุลาคม 2561
สัดส่วนจานวนบัญชีที่มีปริมาณเงินรับฝากไม่เกิน 50,000 บาทนั้นสูงถึง 87.42% ปัญหาดังกล่าวนี้
ล้วนเป็นผลกระทบจากความเหลื่อมล้าทั้ง สิน ซึ่ง วิมุ ต วานิชเจริญ ธรรม (2562) กล่าวถึง ปัจจัย
ความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจของไทยสืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐมักเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอานาจ
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ไม่สนับสนุนนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ทาให้เห็นภาพผ่านตัวเลขว่า คนมีรายได้น้อยมีจานวน
มากขึ้น
การแก้ ไ ขต้ อ งลดความเหลื่ อ มล้าทางได้ ร ายได้ นอกจากระบบสวั ส ดิ ก ารแล้ ว การให้
ความสาคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเร่งปรับปรุงคุณภาพของ
การศึกษาให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของการศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรง
ต่อรายได้ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้อีกทางหนึ่ง การรักษาการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ มี เสถียรภาพ และมีอั ตราการขยายตัวระหว่างภาคการผลิตต่าง ๆ ที่ ใกล้เ คียงกั น ซึ่ง
นอกจากจะช่วยลดภาวะความยากจนได้แล้ว ยัง มี ส่วนช่วยลดปัญ หาความเหลื่อมล้าของรายได้
ระหว่างคนในเขตเมืองกับเขตชนบทได้ด้วย สุดท้ายภาครัฐ การใช้นโยบายการคลังเพื่อทาให้ฐานะโดย
เปรียบเทียบของคนรวยลดลงและเพิ่มฐานะโดยเปรียบเทียบของกลุ่มคนจนให้เพิ่มขึ้นผ่านมาตรการ
ด้านภาษี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยลดความแตกต่างของรายได้ที่ชัดเจน เช่น ภาษีทรัพย์สิน และ
ภาษีม รดก เป็นต้น เนื่อ งจากมี ผ ลการศึก ษายืนยันได้ว่าการจัดเก็บ ภาษีม รดกมี ผลทาให้ช่องว่าง
การกระจายความมั่งคั่งในสังคมลดลงเมื่อเทียบกับการไม่จัดเก็บภาษีดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีประเทศใน
ทวีปต่างๆ ทั่วโลกรวม 53 ประเทศที่จัดเก็บภาษีมรดก อาทิ ทวีปยุโรปเกือบทุกประเทศ ทวีปอเมริกา
และแอฟริกาอีกหลายประเทศ และทวีปเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย สิงคโปร์ จีน
ไต้หวัน และนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นในเรื่องภาษีมรดก เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบเพราะฝ่ า ยที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยก็ ม องว่ า เป็ น การแก้ ปั ญ หาที่ ป ลายเหตุ ไ ม่ ใ ช่ ที่ ต้ น เหตุ ข อง
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ (โพสซิชันนิ่ง, 2551)
P4.6 ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน
ที่ ดิน คือ ทรัพ ยากรที่ จ าเป็นต่อการยัง ชีพของมนุษย์ การเป็นที่ อยู่อาศัย หรือเป็นปัจจัย
การผลิตที่สร้างรายได้ เช่น ทานา หรือเก็บของป่า ในเมื่อที่ดินมีปริมาณจากัดและเพิ่มขึ้นไม่ได้ ที่ดิน
จึงเป็นทรัพยากรหายาก ที่สังคมต้องหาวิธีการจัดการให้มีสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ (สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ) กับความเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ารายได้กับที่ดินมีความสัมพั นธ์กัน เงินส่วนใหญ่อยู่ใน
ประชากรร้อ ยละ 20 ของประเทศ และจะถูก นามาใช้ในการกว้ านซื้อที่ ดิ น ดัง นั้นตราบใดที่ ยั ง
แก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ที่ดินจะหลุดมือจากคนจนไปสู่คนรวย การกว้านซื้อที่ดินส่งผลให้ราคาที่ดิน
พื้นที่เกษตรกรรมสูงขึ้นจนเกษตรกรไม่สามารถซื้อทาเกษตรกรได้ และทาให้เกษตรกรที่มีที่ดินต้องการ
ขายที่ดินต้องการขายเพราะได้ราคาดี ต่อมาการแข่งขันทางการค้า สร้างการกระจุกตัวของกาไรเกิน
ปกติในกลุ่มผู้ประกอบการ การเก็งกาไรในโครงการก่อสร้างพื้นฐาน กว้านซื้อที่ดินในราคาต่าจาก
เจ้าของเดิม กระทั่งโครงการแล้วเสร็จที่ดินรอบ ๆ ได้ ประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้น จึงกลายเป็นปัญหา
ด้ า นการถื อ ครองที่ ดิ น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากปั ญ หาเชิ ง โครงสร้า ง โดยเฉพาะโครงสร้า งภาษีที่ ดิน
ไม่เหมาะสมและปัญหาการทุจริตในระบบราชการที่มีความเป็น 2 มาตรฐาน (สฤณี อาชวานันทกุล,
2554)
รายงานดัชนีของความก้าวหน้าของคนจากสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แสดงให้เห็นว่าหลังจากเก็บสารวจด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ครัวเรือนที่ไม่มี บ้านและที่ดิน
เป็ น ของตนเอง ยั ง มี อ ยู่ ม ากพอสมควร (ชู ช าติ เตชะโพธิ ว รคุ ณ , 2558) เมื อ งศู น ย์ ก ลางมั ก มี
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การกระจุกตัวของสิ่งก่อสร้างค่อนข้างสูง เนื่องจากประชากรหนาแน่น แต่มีที่ดินจากัด ปัญหาชุมชน
แออั ด จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งได้ ย าก ในเมื อ งศู น ย์ ก ลางขนาดใหญ่ ห ลายเมื อ งทั่ ว โลก รวมถึ ง
กรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมืองมักมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากความหนาแน่นของเมืองเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าของการใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานมากที่สุด แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่วิธีการดังกล่าว
ทาให้ความเหลื่อมล้าภายในพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้น เพราะที่ดินที่อยู่ใกล้สาธารณูปโภคจะมีราคาแพง
(Knowledge farm, 2561)
การปฏิรูปที่ดิน สาหรับแนวทางที่สาคัญในการปฏิรปู ที่ดิน คือ ใช้ระบบภาษีที่ดิน เพื่อจูงใจให้
ผู้ถือครองที่ดินว่างเปล่าปล่อยที่ดิน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรที่ดินที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็น
ธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ซื้อที่ดินจาก
เอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อนามาจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน (อติวิชญ์
แสงสุวรรณ, 2558)
P4.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2545 ระบุให้คนไทยทุกคนมี สิท ธิ
ได้รับ บริการสาธารณสุขที่มีม าตรฐานและมีประสิทธิภ าพ โดยจัดให้มีก องทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ส่งเสริม
ให้ ค นไทยสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง คนไทยได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
การรักษาพยาบาลจากรัฐบาล โดยสิทธิการรักษาพยาบาล มี 3 ระบบใหญ่ คือ 1) สิทธิสวัสดิการ
การรัก ษาพยาบาลของข้าราชการ คุ้ม ครองบริการรัก ษา พยาบาลให้กั บข้าราชการและบุคคลใน
ครอบครั ว เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยสามารถเข้ า รั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลได้ ที่ โ รงพยาบาลของรั ฐ โดยมี
กรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง 2) สิ ท ธิ ป ระกั น สัง คมคุ้ ม ครองบริก ารรัก ษาพยาบาลให้กั บ
ผู้ประกันตนตามสิทธิ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียน โดย
สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 3) สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท
คุ้มครองบุคคลที่เป็นคนไทยมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิอื่นจากรัฐ ให้ได้รับบริการสาธารณสุข
ทั้ ง การสร้างเสริม สุ ขภาพ การป้อ งกั นโรค การตรวจวินิจ ฉัย การรัก ษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
โดยมีสานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทาหน้าที่บริหารจัดการระบบเพื่อการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด (สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2556)
จากการดาเนินงานตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงเวลาที่ผา่ นมา พบว่า
ประชาชนยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะ
เรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้ารับบริการ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทาให้ประชาชนบางส่วน
ไม่มีความมั่นใจ และไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),
2560) และปัญ หาบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแบกภาระหนัก มาก คุณภาพบริก ารมี ความเหลื่อมล้า
นับตั้งแต่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ดีขึ้น
ทุกวันนี้มีคนไทยเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลกันมากขึ้น ปี 2556 คนไทยป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบคนไข้
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นอก 155 ล้านครั้ง โดยต่อมาในปี 2560 คนไข้นอกเพิ่มเป็น 300 ล้านครั้ง ซึ่งปริมาณคนไข้ดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะมารักษากันที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อปริมาณคนไข้เยอะขึ้น โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 896 แห่ง จึงเป็นส่วนที่รับภาระหนัก
ที่สุด สภาพคนไข้ที่ล้นโรงพยาบาลรัฐ ทาให้บุคลากรไม่สามารถดูแลคุณภาพบริการได้เท่าที่ควร อีกทั้ง
ยัง มี ปัญ หาการชิง แย่ง ทรัพ ยากรบุคคลไปจากภาครัฐ โดยเฉพาะหมอพยาบาล ซึ่ง เมื่ อบุคลากร
ส่วนหนึ่งสมองไหลไปอยู่กับโรงพยาบาลเอกชน บุคลากรส่วนที่เหลืออยู่ในระบบราชการก็ต้องแบก
ภาระงานเพิ่มขึ้นไป และปัญ หากระจุกตัวของแพทย์ในเมื องใหญ่ ปัญ หาความเหลื่อมล้าระหว่าง
ภูมิภาค ปี 2560 ประเทศไทยมีแพทย์ทั้งหมด 35,388 คน (ทั้งสังกัดรัฐและเอกชน) เมื่อเทียบกับ
จานวนประชากร 66 ล้านคน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวมจะเท่ากับ 1 ต่อ 1,843 คน แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว จ านวนแพทย์ต่อประชากรไม่ได้กระจายอย่างเท่ากันทุก พื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น
จ.บึง กาฬ มี แพทย์ทั้ งหมด 84 คน ในขณะที่ มี ประชากรประมาณ 420,000 คน สัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรเป็น 1 ต่อ 5,021 คน ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีแพทย์ 8,865 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ
630 คน หรือในจังหวัดต่าง ๆ (พลเดช ปิ่นประทีป, 2562)
อนรรฆ พิ ทั ก ษ์ธานิน (2561) นัก วิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึก ษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เข้าถึงสิทธิในฐานะประชาชนคนไทยเพื่อเข้าถึง
สิทธิสวัสดิการภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิทธิสาคัญในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน โดยเริ่มแรกได้ทางานร่วมกับสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทาการสารวจข้อมูล ซึ่งคนไร้บ้านเหล่านี้มีทั้งที่
อาศัยอยู่ใน กทม.และเมือ งใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ และปัญหาหนึ่งที่พบคือ การไม่ มีบัตรประจาตัว
ประชาชนทั้งที่เป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทยด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ตกอยู่ในสถานะ
คนไทยไร้สิทธินั้น จากข้อมูลที่รวบรวมได้แบ่งออกเป็น 3 สาเหตุด้วยกัน คือ 1) ถูกทอดทิ้งแต่กาเนิด
2) พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด เนื่องจากในอดีตการขึ้นทะเบียนประชาชนไม่มีความสาคัญมาก เพราะไม่ ได้
มาพร้อมสวัสดิการภาครัฐ แตกต่างจากปัจจุบันที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง และ 3) การถูกจาหน่ายออก
จากทะเบียนบ้าน เนื่องจากบางคนไปทางานต่างจังหวัดและไม่ได้ติดต่อทางบ้านเป็นเวลานานทาให้
ครอบครัวและญาติพี่น้องคิดว่าเสียชีวิตหรือสูญหายไป ส่งผลให้คนเหล่านี้เข้าไม่ถึงสิ ทธิสวัสดิก าร
ภาครัฐตามไปด้วย รวมถึง สิทธิหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง แนวทางในการแก้ ไขปัญหาให้กับ
กลุ่มคนไทยไร้สิทธินั้น ที่ผ่านมาทางเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการช่วยเหลือ โดยมี
การพาคนเหล่านี้ไปยืนยันตัวตน ขึ้นทะเบียนคนไทยและขอทาบัตรประชาชน แม้ว่าจะมีจานวนหนึ่งที่
สามารถดาเนินการสาเร็จ แต่มองว่าเป็นเพียงวิธีการแก้ปัญหารายบุคคล ทั้งมีความยุ่งยาก ซับซ้อน
ดังนั้นจึงมีความเห็นร่วมกันว่า เรื่องนี้น่าจะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยเบื้องต้นเรา
เห็นว่าน่าจะมีก ารเปิดให้มี การลงทะเบียนคนไทยไร้ สิทธิ ที่ เ ป็นการสารวจคนไทยที่ตกหล่น ไม่ มี
บัตรประชาชน เพราะการลงพื้นที่ไปสารวจเก็บข้อมูลทั้งประเทศเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เนื่องจากกลุ่มคน
เหล่านี้ หากไม่มีความเจ็บป่วย ต้องการความช่วยเหลือ หรือความจาเป็นต้องรับบริการสวัสดิการ
ภาครัฐก็จะไม่เปิดเผยตัว เราคงต้องประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย
(มท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะทาให้ได้
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ข้อมูลจานวนและสถานการณ์คนไทยไร้สิทธิที่ชัดเจน นาไปสู่การผลักดันแก้ไขปัญหาเชิงระบบต่อไป
โดยเฉพาะการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
P4.8 การเรียนต่อในระดับมัธยม (ตอนปลาย)
ความเหลื่อมล้าทางรายได้ที่มีสาเหตุมาจากการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมในสังคม เป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดลาดับขั้นและชนชั้นทางสังคม โดยชนชั้นทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้ มักจะนาไปสู่
อาการของความเหลื่อมล้าทางสิทธิและโอกาสด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิและโอกาสในการเข้าถึง
สิทธิการศึกษา ปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยมีอยู่หลายมิติ ไม่ว่าจะในเชิงโครงสร้าง หลักสูตร ผู้สอน
หรือผู้เรียน ซึ่งในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน ที่ น่าเป็นห่วงและควรได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ก็คือ ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ การออกกลางคัน และการที่เด็กไม่ได้เรียนต่อ
โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาความไม่พร้อมของครอบครัวและความยากจน ท าให้เ ด็กขาด
โอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ ปัญหาของกลุ่มเด็ กที่ไม่เรียนต่อนั้น มักจะมีแนวโน้มที่เสี่ยง
ออกจากโรงเรียนกลางคัน แต่ยัง ได้รับ ความช่วยเหลือ การสนับสนุนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เมื่อครบตามเกณฑ์ ซึ่งสามารถหยุดเรียนได้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมายแล้ว
เด็ ก เหล่า นี้มั ก จะไม่ เ รียนต่อ ในระดับ ที่ สูง ขึ้ น ทั้ ง ระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย และ อุ ด มศึก ษา
จนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมสมั ย ใหม่ โดยเฉพาะในยุ ค ที่ โ ลกเคลื่ อ นผ่ า น
ยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร และเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเต็มตัว จากการสารวจเห็น
ว่า การศึก ษามีผ ลต่อ แนวโน้ม รายได้ ในเมื่ อการศึก ษาส่ง ผลต่อฐานะทางเศรษฐกิ จอย่างชัดเจน
ความเหลื่อมล้าด้านการศึก ษาย่อมส่งผลต่อความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิ จ (สฤณี อาชวานันทกุล ,
2554) ความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา และความเหลื่ อ มล้ าทางรายได้ เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความไม่ เ ท่าเที ยมหรือความเหลื่อ มล้าทางสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนา จึง เน้นไป
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จนมองข้ามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเหลื่อมล้าทาง
สังคมจึงเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเกิดความเหลื่อมล้ารายได้จะผลต่อการศึกษาคือ ระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ปัจจุบันถึงจะมีการสนับสนุนเรียนฟรีจบมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ในความจริง
เมื่อเด็กต้องเรียนต่อมัธยมปลายที่การเรียนการสอนมีความท้าทายมากขึ้น เด็กอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
นอกเหนือจากค่าเทอม จึงทาให้สถานการณ์การไม่เรียนต่อมีอัตราเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ครอบครัวมีภาระ
ทางการเงินมาก มีหนี้สิ้น แม้ครอบครัวหลายครอบครัวไม่อยากให้เด็กหยุดเรียน แต่ก็ไม่มีเงินจะส่งจน
จบ (นักเปลี่ยนแปลง, 2563) จึงเป็นสาเหตุความเหลื่อมล้าที่มีความสัมพันธ์กัน สาหรับปัจจัยด้าน
พื้นที่ ถือว่าเป็นอีกปัจจัยเกี่ยวข้ องกับคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คนกรุงเทพฯ เห็นว่ามี
ความเหลื่อมล้าทางการศึก ษามากกว่าคนที่ อาศัยในต่างจัง หวัด เป็นเพราะคนในกรุง เทพฯ มี การ
แข่งขันทางการศึกษาที่สูงกว่า มีความแตกต่างระหว่างรายได้ของบุคคล เมื่อบุคคลที่รายได้สูงก็จะ
สามารถลงทุนกับการศึกษาได้ ขณะที่ข้อจากัดทางรายได้ทาให้บุคคลที่มีรายได้ต่าไม่สามารถลงทุนกับ
การศึกษาได้รายได้จึงถือว่าเป็นกับดักการศึกษา อาชีพของครอบครัวเป็นสาเหตุทางการศึกษาเช่นกัน
เช่น ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็อยากให้บุตรเป็นแรงงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว จึงไม่
จ าเป็นต้อ งส่งเสริม ให้บุตรเรียนในระดับ ที่สูง ขึ้น ในขณะที่ ครอบครัวที่ ประกอบอาชีพแพทย์หรือ
อาจารย์ จะสนับ สนุนให้บุตรมี การศึก ษามากยิ่งขึ้นเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ จนนาไปสู่
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การศึกษาเป็นสิ่งที่บ่งชี้บอกถึงศักยภาพและความสามารถของบุคคล ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อรายได้ของประชาชนเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน (มัทยา บุตรงาม, 2555)
แม้ปัจจุบันจะเข้าถึงการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวนมากขึ้น แต่ยังมีกลุม่
คนที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของครอบครัวด้วยทั้งปัญหารายได้ รายจ่ายที่
ไม่สามารถเพียงพอ ซึ่งปัญหาของความเหลื่อมล้าด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้ รัฐควรกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมเด็กและประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ด้อยโอกาส
กลุ่ม พิ การ กลุ่ ม ที่ ขาดแคลนยากจน และกลุ่มที่อยู่ในเขตพื้นที่ พิเศษ เช่น กลุ่ม เด็กและประชาชน
ชาวเขา ชายขอบ ชายแดน ชาวเกาะ และกลุ่มในเขตพื้นที่เสี่ยงให้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนใน
เมือง นอกเมือง หรือชนบท
กล่าวโดยสรุป
การศึก ษาสันติภาพของประเทศตะวันตก เน้นศึก ษาสันติภาพเกี่ ยวข้องกับ ทั้งสันติภาพ
เชิงลบและสันติภาพเชิงบวก ซึ่งเราจาเป็นต้องเข้าใจสันติภาพว่ามากไปกว่าความรุนแรงทางกายภาพ
เท่ านั้น แต่ยัง มี ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมที่ ฝังลึก ซ่อนอยู่ข้างใต้ที่ มองไม่เ ห็นด้วย
ตาเปล่า แต่มี พ ลัง ในการส่ง ผลต่อความรุนแรงทางกายภาพได้เ ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกั นเมื่ อ
เกิ ดความรุนแรงทางกายภาพแล้ว สามารถส่งผลให้เกิ ดการล้างแค้นเอาคืน นาไปสู่ความรุนแรง
ทางวัฒนธรรมและโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุดหากไม่มีกระบวนการในการจัดการกับ
ปัญหาได้ดีเพียงพอ การศึกษาสันติภาพของประเทศตะวันออก เน้นไปที่ความคิดว่าการทาให้เกิ ด
สันติภาพไม่ อ าจมองข้ ามการศึกษาสันติภาพจากภายในตนเอง แต่ล ะปัจ เจกบุคคลมี ความสาคัญ
สันติภาพของปัจเจกบุคคลมีความสาคัญ จะเห็นได้ว่าการศึกษาสันติภาพของ 2 บริบทนี้มีจุดเน้นที่
แตกต่างกั น แต่ไม่ ได้แยกการศึก ษาจากกั นอย่างเด็ดขาด ในด้านการศึก ษาสันติภาพภายในและ
ภายนอก เมื่อเชื่อมโยงแนวคิดของตะวันตกและตะวันออก กล่าวได้ว่า การเข้าใจตนเองมีความสาคัญ
การท าให้จิตใจของตนเองมีเ มตตาธรรมก็มี ความจาเป็น แต่ก ารท างานกั บ คนอื่นก็ มีความสาคัญ
เปรียบได้กับการนึกถึงแต่การกินอาหารออร์แกนิคเท่านั้น ดีแต่ไม่เพียงพอ หากไม่ได้นึกถึง การป้องกัน
การทาลายป่าไม้ การให้การศึกษากับเด็ก หรือการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การกล่าวถึงสันติภาพ
มักจะกล่าวถึง การคิดสากล ทาในชุมชน (Think Globally, act locally) และเป็นการกระทาที่ควร
ทาร่วมกัน ไม่กระทาเพียงลาพัง ซึ่งจะทาให้ได้พลังมากกว่าการทาเพียงคนเดียว สันติภาพจึงมีมุมที่
เกี่ยวข้องกับสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก คนที่ทางานด้านสันติภาพที่แก้ไขความขัดแย้งใน
ชุมชน ในประเทศ จึงควรทบทวนตนเอง เข้าใจตนเองอย่างสม่าเสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางโดยละเลยการเข้าใจบุคคลอื่น
แนวทางในการป้องกันความรุนแรง สงครามระหว่างประเทศและภายในประเทศแนวทาง
หนึ่งคือ การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สามารถกระทาได้โดย 1)ระบุประเภทและตาแหน่ง
ของความขัดแย้งที่จ ะกลายเป็นความรุนแรง 2) ตรวจสอบและประเมินว่าใกล้แค่ไหนที่จะนาไปสู่
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ความรุนแรง การเตือนภัยล่วงหน้าจะเป็นการทางานที่เ น้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการใช้ สถิติเข้ามา
ในการจัดระบบข้อมูล รวมถึงหาสาเหตุของความขัดแย้งดังกล่าว และหาผู้ที่มีศักยภาพในการป้องกัน
และจัดการกับปัญหานั้นได้ การทราบถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงตรงและทันเวลา ในต่างประเทศมีการสร้างฐานข้อมูลด้านสันติภาพ
ไว้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีสันติภาพโลก (GPI) และดัชนีสันติภาพเชิงบวก (PPI) จัดทา
โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) ได้ดาเนินการจัดเก็ บข้อมูลมายาวนานนับสิบปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดย เน้นวัดสันติภาพในเชิงลบ (ความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจน) และขยายงานด้านสันติภาพให้
กว้างขึ้นมาเป็นการวัดสันติภาพในเชิงบวก (ความรุนแรงทางโครงสร้างและวัฒนธรรม) โดยเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบสันติภาพจาก 163 ประเทศ สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ได้จัดทารายงานตัวชี้วัด
ออกมาทั้งสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก แต่การจัดทารายงานจะแยกกันเป็นคนละเล่ม การวัด
สันติภาพเชิงลบมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่า และวัดได้ง่ายและชัดเจน ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก
(Domains) คือ 1.ความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่ยังดารงอยู่ (Ongoing Domestic and
International Conflict) 2.ความปลอดภั ย และความมั่ น คงในสั ง คม ( Societal Safety and
Security) 3.การทหาร (Militarisation) อย่างไรก็ตาม การวัดสันติภาพเชิงลบเน้นไปที่การวัดความ
รุนแรงที่เห็นได้ชัดเจนทางกายภาพ แต่ ไม่ได้ลงลึกถึงความรุนแรงที่ซ่อนอยู่หรือเบื้องหลังสาเหตุที่ทา
ให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพ สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จึงได้วัดระดับสันติภาพเชิงบวก
(PPI) โดยอธิบายถึงความรุนแรงทางโครงสร้างและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอานาจของ
สังคม ความเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้ความรุนแรง สันติภาพเชิงบวกรวมสันติภาพในเชิงลบเข้าไป
ด้วย รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อีกทั้ง ทัศนคติ สถาบัน โครงสร้างซึ่งสร้างและทาให้สังคมมี
สันติภาพที่ยั่งยืน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 8 ด้าน คือ 1) ด้านการยอมรับสิทธิของผู้อื่น (Acceptance of
the Rights of Others) 2) การกระจายทรัพยากรอย่างเท่ าเที ยมกั น (Equitable Distribution of
Resources) 3) การไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูล (Free Flow of Information) 4) ความสัมพันธ์ที่ดี
กั บเพื่ อนบ้าน (Good Relations with Neighbours) 5) ทุ นมนุษย์ร ะดั บ สูง (High Levels of Human
Capital)
6) การทุ จ ริตในระดับ ต่า (Low Levels of Corruption) 7) สภาพแวดล้อมทางธุรกิ จที่ ดี (Sound
Business Environment) 8) การปฏิบัติห น้าที่ของรัฐบาลที่ ดี (Well- Functioning Government)
ครอบคลุมองค์ประกอบเชิงสถาบัน
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั นติ ภ าพของต่ า งประเทศ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 1. เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2. คุณภาพสังคม (social quality) 3. ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ
(Gross National Happiness: GNH) 4. ดัชนีความปรองดอง (Reconciliation) ของแอฟริก าใต้
SARB 5. ดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity Index)-LPI 6. ดัชนีนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of law
Index) 7. ดัชนีเ สรีภาพในโลก (Freedom House) 8. ดัชนีก่ อการร้ายโลก (GTI) 9. ดัชนีก ารค้า
มนุษย์ การศึกษาและวัดระดับสันติภาพเป็นการบูรณาการ ศึกษาสหวิทยาการต่างๆเพื่อทาให้เข้าใจ
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สันติภาพได้อย่างชัดเจน จากวรรณกรรมต่างประเทศที่ได้ศึกษามาเบื้องต้น พอจะเห็นลักษณะร่วมได้
ว่า การศึกษาเรื่องสันติภาพควรศึกษาถึง ความรุนแรงทางกายภาพ การปราศจากความกลัวต่อความ
รุนแรง และควรศึกษาครอบคลุมถึง ทัศนคติ สถาบัน โครงสร้างที่จะสร้า งและดารงไว้ซึ่งสันติสุขใน
สังคม ซึ่งหมายรวมถึงจิตใจด้วย การศึกษาเรื่องจิตใจในด้านของความสุขจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรให้
ความสาคัญ โดยองค์ประกอบของสันติภาพควรประกอบด้วย P1. ความขัดแย้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เน้นศึกษาความรุนแรงที่เห็นชัดเจนและยืดเยื้อเรื้อรั ง P2. ความปลอดภัยและความ
มั่ นคงในสัง คม เน้นศึก ษาความปลอดภัยในสังคมโดยไม่ มีความหวาดกลัว P3. การทหาร ศึก ษา
ค่าใช้จ่าย บุคลากรและอาวุธดังกล่าว P4. รัฐบาลที่ทาหน้าที่ดี/การจากัดอานาจรัฐบาล/ความชอบ
ธรรมของผู้นา/นิติธรรม ศึกษาการทาหน้าที่ของรัฐว่ามีนิติธรรมหรือไม่ P5. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
ดี ศึกษาสภาพแวดล้อมในการเอื้ออานวยให้ทาธุรกิจ P6. การกระจายทรัพยากร (ความเป็นธรรมใน
สังคม) ศึกษาความเหลื่อมล้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม ความยากจน P7. การยอมรับในสิทธิของคน
อื่
น
/
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน ศึกษาเสรีภาพของประชาชนและการอยู่ร่วมกับคนอื่น P8. ความสัมพันธ์
อันดีกับเพื่อนบ้าน/การทางานร่วมกับคนที่แตกต่าง(หลากหลาย)/การพูดคุยกับคนที่แ ตกต่าง ศึกษา
มุ ม มองต่ อ คนต่ า งชาติ P9. การไหลเวี ย นของข้ อ มู ล ข่ า วสาร (สื่ อ ) ศึ ก ษาเสรี ภ าพของสื่อและ
การคุกคามสื่อมวลชน P10. ระดับทุนทางมนุษย์ ศึกษาการพัฒนามนุษย์ในด้านการศึกษา สุขภาพ
การมี ง านท า P11.การคอร์รัป ชัน ศึก ษาการคอรรัป ชันในภาครัฐและเอกชน P12. กระบวนการ
ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ศึกษากระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน P13. ความสุข ศึกษาความสุขทั้งทางใจและทางกาย รวมถึงสุขภาพชุมชน P.14 เครือข่าย
ความร่วมมือทางสังคม ศึกษาการรวมกลุ่ม การทางานเป็นเครือข่าย 15.การสร้างความปรองดอง
ศึกษาการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันภายหลังความรุนแรง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีสันติภาพในประเทศไทย มีทั้งองค์ความรู้ที่ได้มีการจัดทาไว้
โดยตรงตามกรอบแนวคิดของดัชนีสันติภาพโลก ของสถาบันพระปกเกล้า และองค์ความรู้ด้านอื่นที่
เกี่ ยวข้อ ง รวมถึง ดัชนีและตัวชี้วัด รวมถึง องค์ความรู้อื่นที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ดัชนีสันติภาพเช่น ดัชนี
ความเป็นธรรมในสังคม รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น นามาสู่การสร้างองค์ประกอบของตัวชี้วัดด้านสันติภาพใน
ประเทศไทย โดยยึดตามกรอบตัวชี้วัดเดิมของงานวิจัย TPI ซึ่งเก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วในระยะที่ 1
เมื่ อปี 2561 จากตัวชี้วัดจ านวน 23 ตัวชี้วัด องค์ประกอบ 4 ด้านหลัก โดยในปี 2563 นี้ได้ทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติมจากข้อมูลงานวิจัย รายงานของต่างประเทศ ของประเทศไทย และความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพิ่มเติมอีก 5 ตัวชี้วัด รวมเป็น 28 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม คือ P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย P3.3 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทาง
ศาสนา) P3.6 จ านวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ P3.7 จ านวนของกรณีที่ มีการสังหาร ลักพา การทาให้
สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาใน
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สัดส่วนประชากรในเรือนจา ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้านหลัก คือ (1) ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
(2) ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม (3) การยอมรับความหลากหลาย/เคารพสิทธิมนุษยชน/ไม่เลือก
ปฏิบัติ และ (4) มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 แนวทำงในกำรจัดทำดัชนีระดับประเทศ
การสร้างดัชนีสาหรับการศึกษาครังนี ได้ยึดแนวทางของ OECD (2008) และ Ebert and
Welsh (2004) ที่เสนอว่า การสร้างดัชนีนัน จะต้องให้ความสาคัญกับคุณสมบัติของดัชนีแต่ละตัวว่ามี
ความหมายอย่างไร การจะนาข้อมูลทังหมดมารวมกันแล้วคานวณค่าดัชนีในภาพรวมไม่ใช่แนวทางที่
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ (Adding up apples and oranges) โดยเฉพาะกรณี ที่ ดั ช นี ร วมเกิ ด
การผลรวมของดัชนีย่อยซึ่งมีที่มาต่างกัน ด้วยเหตุนี OECD (2008) และ Ebert and Welsh (2004)
จึงเสนอว่า การจัดทาดัชนีควรประกอบไปด้ว ย 4 ขันตอนที่สาคัญ ขันที่ 1 คือ การปรับค่าข้อมูลให้
สามารถแบ่งระดับได้ ขันที่ 2 คือ การจัดกลุ่มของข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม (Data
grouping and dimension reduction) ขันที่ 3 คือ คานวณดัชนีด้วยการปรับข้อมูลให้เป็นค่ากลาง
(Normalization) และขันที่ 4 คือ การคานวณดัชนีในภาพรวม ซึ่ง รายงานหลายฉบับได้ยึดตาม
ขั นตอนนี เช่ น Human Development Report PISA และ World Competitiveness Report
เป็นต้น
ในการศึก ษาครังนี จะใช้แนวทางตามที่ OECD (2008) และ Ebert and Welsh (2004)
โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางด้วยกัน
3.1.1 กำรปรับค่ำข้อมูลให้สำมำรถแบ่งระดับได้
ในการสร้ างดัชนีจากข้อมูลที่ เป็นร้อยละหรือจานวน เพื่อให้สามารถประเมินระดับ เช่น
ระดับ 1-5 ได้นัน จะต้องมีการปรับค่าข้อมูลเพือ่ ให้ไม่มีหน่วย (Unit-Free) โดยการใช้ค่า Z-Score ซึ่ง
สามารถคานวณได้โดยใช้สูตร
I 
t
c

โดยที่

t
t
xqc
 xqc
c

 qct c

คือ ค่าของข้อมูลที่ปรับแล้ว
x คือ ค่าของข้อมูลก่อนปรับค่าในเวลา t
t
xqc
 c คือ ค่าฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
I ct

t
qc
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และ  qct c คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อ มู ล ฐาน โดยในกรณีที่ ใช้เ กณฑ์
คะแนน 1-5 เมื่อมีการปรับค่าตามสูตรข้างต้นแล้ว จะสามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลออกตาม Percentile
ดังนี (สาหรับข้อมูลที่จะต้องคานวณโดยใช้วิธีนีสามารถดูได้จากภาคผนวกที่ 1)

คะแนนที่ได้
1
2
3
4
5

ตำรำงที่ 8 แสดงการแบ่งระดับข้อมูลตาม Percentile
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณแบบ Z-Score โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณแบบ Z-Score โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณแบบ Z-Score โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณแบบ Z-Score โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณแบบ Z-Score โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

ที่มำ: คณะผู้ศึกษา

3.1.2 กำรจัดกลุม่ ของข้อมูลโดยวิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Principal Component
Analysis: PCA)
ในกรณีที่มีข้อมูลหลายตัวที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนการจัดทาดัชนี จะต้องมีการจัดกลุ่มของข้อมูล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ใน
การก าหนดน าหนั ก ขององค์ ป ระกอบ (Factor loading) เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ตั ว แปรหลายตั ว ให้ อยู่ใน
องค์ประกอบ โดยที่จานวนองค์ประกอบน้อยกว่าจานวนตัวแปรเดิม (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) ให้กับตัว
แปรแต่ละตัวที่ใช้ในการสร้างดัชนีย่อย
ข้อตกลงเบืองต้นในการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์ต้องอยู่ในมาตรา
อันตรภาคเป็นอย่างน้อย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
องค์ประกอบที่สกัดได้รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และค่าความร่วมกัน (Communality)[6] ของ
ตัวแปรสังเกตไม่ควรน้อยกว่า 0.5 นอกจากนันจาเป็นต้องการทดสอบความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติค่า Kalser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy ซึ่งใช้พิจารณาว่าข้อมูล ที่
นามาวิเคราะห์นันมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ พิจารณาจากค่า Kalser-MeyerOlkin measure of sampling adequacy ที่ต้องมากกว่า 0.5

[6]

ผลบวกกาลังสองของนาหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรตัวหนึ่งๆ ในทุกปัจจัยที่สังเกตได้ เรียกว่า communality
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551)
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นอกจากนี ยังสามารถใช้สถิติค่า Bartlett’s test of sphericity เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ในตาราง Correlation matrix
โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี
H 0 : ตัวแปรในองค์ประกอบไม่มีความสัมพันธ์กัน

H1 : ตัวแปรในองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน

โดยที่ ข้อ มูลเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ การทดสอบดังกล่าวต้องมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
เป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้น ขันตอนต่อไปจะวิเคราะห์หานาหนักขององค์ประกอบ (Factor loading)
จากการสร้ า งเมตริ ก ซ์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ (Correlation matrix) การสกั ด ปั จ จั ย (Factor
extraction) การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) และการหาค่าคะแนนปัจจัย (Factor Scores)
ซึ่งเป็นไปตามสมการ
n

Fj   w ji xi  w j1 x1  w j 2 x2  ...  w jn xn
i 1

โดยที่

F j คือ คะแนนองค์ประกอบที่ j

w ji คือ นาหนักองค์ประกอบที่ j

ของตัวแปรที่ i (Factor loading)
และ xi คื อ ค่ า ของตั ว แปรสั ง เกตที่ i โดยผลบวกก าลั ง สองของค่ า น าหนั ก
องค์ประกอบของแต่ละตัวทุกตัวในองค์ประกอบ เรียกว่า ค่าไอเกิน (Eigen value) โดยเลือกเฉพาะ
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกินสูงสุดเท่านัน เพื่อสร้างคะแนนองค์ประกอบ ในทีนีคือดัชนีย่อย
จากนันปรับโครงสร้างข้อมูลให้ปลอดจากหน่วยนับ (Unit Free) โดยจุดเด่นของวิธีการนี คือ
สามารถลดมิติของข้อมูลให้น้อยลง โดยจัดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาให้เป็นกลุ่มตัวแปร แต่ยังสามารถรักษา
โครงสร้างเดิมของข้อมูลเอาไว้ และด้วยตัววิธีการเอง ยังช่วยให้สามารถให้นาหนักกับปัจจัยแต่ละตัวได้ว่า
มีความสาคัญต่อผลในภาพรวมระดับใด โดยพิจารณาจากการกระจายตัวของข้อมูลที่มีอยู่ อย่างไร
ก็ตาม วิธีการนีก็มีข้อจากัด 3 ประการ ดังนี
(1) การวิเคราะห์ด้วยวิธีนีจาเป็นต้องมีข้อมูลจานวนมาก อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง
การศึกษาครังนี มีข้อมูลเกินกว่าข้อมูลขันต่าที่กาหนด ประเด็นนีจึงไม่ใช่ข้อจากัด
(2) การประมาณค่าด้วยวิธีนีมี ความอ่อนไหวต่อข้อมู ลที่มี ค่าสูงมากหรือต่ามากกว่าปกติ
(Outlier) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครังนีข้อมูลที่ได้ม ามี 2 ประเภทด้วยกัน คือ ข้อมูลจานวน
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ข้อมูลร้อยละ และข้อมูลที่ถูกกาหนดขึนมาเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 จึงไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลที่มี
ค่าสูงหรือต่ามากกว่าปกติ
และ (3) ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้ซึ่งใช้กาหนดค่านาหนักของผลรวมไม่ได้เป็นค่าที่สะท้อนระดับ
อิทธิพลที่แท้จริงของตัวแปรนันที่มีต่อเรื่องที่ต้องการประเมิน ประเด็นนีเป็นข้อจากัดของการศึกษา
ครังนี อย่างไรก็ตาม การศึกษาครังนีไม่ได้ต้องการหาระดับอิทธิพลของปัจจัย แต่เป็นการสร้างดัชนี
ข้อจากัดนีจึงไม่ได้เป็นประเด็นสาหรับการศึกษาในครังนี
3.1.3 คำนวณดัชนีด้วยกำรปรับข้อมูลให้เป็นค่ำกลำง (Normalization)
มีวิธีการในการสร้างดัชนีอ ยู่หลายวิธีก าร ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน รายละเอียดของจุดเด่นและข้อจากัดวิธีการคานวณดัชนีสามารถอ่านเพิ่มเติม ได้จ าก
OECD (2008), Freudenberg (2003) และ Jacob, et al., (2004) สาหรับการศึกษาครังนี ได้เลือก
วิธีการ Min-Max Normalization เพื่อให้ในการคานวณข้อมูลความเห็นที่มีช่วงคะแนนตังแต่ 1 ถึง 5
ซึ่งสามารถคานวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี
Ii 

โดยที่

xi  min( xi )
max( xi )  min( xi )

คือ ค่าประมาณค่าที่ i ของดัชนีตัวที่ i
min( xi ) คือ ค่าประมาณต่าสุดของค่าประมาณค่าที่ i ของดัชนีย่อยตัวที่ i
max( xi ) คือ ค่าประมาณสูงสุดของ ค่าประมาณค่าที่ i ของดัชนีย่อยตัวที่ i
การประมาณค่าด้วยวิธีนีจะทาให้ค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าที่ใกล้ 1 หมายถึงดัชนี
ตัวนันมีค่าสูง จุดเด่นของวิธีการนีคือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เ คียงกันให้มีความชัดเจน
ขึนได้กว่าการเทียบค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว เมื่อข้อมูลทุกชุดถูกปรับค่าด้วยวิธีการนี ดัชนีย่อยแต่ละตัว
ซึ่งเดิมมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน ก็สามารถนามารวมกันได้โดยไม่ประสบปัญหาของหน่วยนับที่ต่างกัน
วิธีการคานวณเดียวกันนี ยังนามาปรับใช้กั บกรณีของข้อมูลสถิติที่เก็บจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้
xi คือ ค่าสถิติของปีล่าสุดที่ต้องการศึกษา min( xi ) คือ ค่าสถิติต่าสุดในรอบ 3 ปี และ max( xi )
คือ ค่าสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอาจจะเลือกช่วงเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่า
3 ปี ขึ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล และความต่ อ เนื่ อ งของการเก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง จะต้ อ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมเป็นรายตัวชีวัดต่อไป
xi
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3.2 แนวทำงในกำรจัดทำดัชนีในระดับจังหวัด
สาหรับการคานวณดัชนีที่มีข้อมูลระดับจังหวัดนัน เนื่องจากข้อมูลระดับจังหวัดที่จะไม่ มี
ความต่อเนื่อง เปรียบเสมือนภาพต่อที่ไม่สมบูรณ์ การนาข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องมากาหนดช่วงคะแนนจะ
ท าให้ผ ลที่ ได้มี ความคลาดเคลื่อ น ด้วยเหตุนี ก่ อนการท าดัชนีจึง ต้องมี ก ารประมาณค่า ฟั ง ก์ ชั น
การแจกแจงความน่า จะเป็ น (Probability Density Function: pdf) โดยใช้ ข้ อ มู ล ระดับ จัง หวัด
มาเป็ น ฐานในการประมาณค่ า เพื่ อให้ไ ด้ ภ าพการกระจายตั ว ที่ ส มบูร ณ์ แล้ ว จึ ง น าค่ า ที่ ได้จ าก
การประมาณการกระจายตัวดังกล่าวมากาหนดเกณฑ์ในการเลือกระดับคะแนนของดัชนี โดยวิธีการ
ประมาณค่าที่จะใช้ในการศึกษาครังนี คือ Singh-Maddala distribution
Singh และ Maddala (1976) ได้ เ พิ่ ม เติ ม ฟั ง ก์ ชั น การแจกแจงความน่ า จะเป็ น แบบ
Generalized Beta เป็น Singh-Maddala distribution ที่คงคุณสมบัติของตัวแปรสุ่ม เช่น โมเมนต์
สถิติอันดับ เป็นต้น โดยการแจกแจกแจงดังกล่าวนิยมใช้ในการสร้างการแจกแจงที่เหมาะสม (Fitting
distribution) ของรายได้ ค่าใช้จ่ายของประเทศ (Devendra, 2017) แสดงได้ดังนี
f  x    x


 1

  x  
1    
    

  1

; x  0,   0,   0,   0

จากนันประมาณค่าพารามิเตอร์  ,  ,  โดยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum
Likelihood estimation) จากฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นดังนี
n

L  ,  ,  ; x  

 n  n  xi 1
i 1

  x  
  1   i  
i 1 
    
n

n

 1
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รูปที่ 9 การจาลองค่าการกระจายตัวของของดัชนี
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จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าเมื่อใช้ Singh-Maddala Distribution ในการสร้าง pdf ของดัชนี จะ
ได้ดังรูป โดยจะแบ่งช่วง PDF ของดัชนีออกเป็น 5 กลุ่ม โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ กลุ่มที่มี
ค่าในพื นที่ สีเขียว และสีเขียวแก่ จะเป็นกลุ่มที่ มีระดับความรุนแรงของปัญหาต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ กลุ่มสีเหลืองมีระดับความรุนแรงของปัญหาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ และกลุ่มสีส้ม
และสีแดงมีระดับความรุนแรงของปัญหาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
3.3 กำรประมำณค่ำข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน
เนื่องจากการศึกษาในครังนีได้นาข้อมูลจากหลายแหล่ง ข้อมูลจากบางแหล่งยังไม่เป็นปัจจุบนั
จึง ต้อ งนาเอาข้อ มูลในอดีตมาใช้ในการประมาณค่า อนุกรมเวลาโดยใช้แบบจาลองอัตสหสัมพันธ์
อันดับที่ 1 (Autoregressive order 1: AR(1))
yt  0  1 yt 1   t

โดยที่  t มีการแจกแจงแบบ white noise ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวนคงที่
เช่น ข้อ มู ล Terrorist Index ที่ มี อ ยู่เ ป็นของปี 2559 จึง ไม่ ส ามารถนามาใช้ส ร้างดัชนีในปี 2560

110

ได้โดยตรง ต้องมีการประมาณค่าโดยอ้างอิงจากตัวเลขในอดีตโดยใช้ข้อมูลของปี 2557-2559 (3 ปี)
มาสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ข้อมูลในปี 2560 โดยจะต้องพยากรณ์ข้อมูลของทุกประเทศแล้วจึง
นาเอาค่าพยากรณ์ของทุ ก ประเทศมาจัดอันดับ ใหม่ ตาม Percentile เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
3.4 กำรคำนวณดัชนีในภำพรวม
แนวทางในการวิเคราะห์ผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมจะทาตามข้อเสนอแนะของ
UN (2011) และ UNDP (2012) ที่ระบุให้เริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยการค่านาหนักของแต่ละดัชนีย่อย
จากวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ จากนันให้วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อน
จะนาเอาผลที่ได้มาสร้างเป็นดัชนีประกอบ (Composite Index) ในแต่ละด้านให้ครบทัง 4 ด้าน โดย
ใช้สูตร
n

I j   w ji hi
i 1

โดยที่

คือ ค่าดัชนีประกอบในด้านที่ j
w ji คือ นาหนักองค์ประกอบที่ j ของตัวแปรที่ i (Factor loading)
และ hi คือ ค่าเฉลี่ยดัชนีย่อยตัวที่ i
Ii

รูปที่ 8 เกณฑ์การให้คะแนนระดับสันติภาพ

2
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3.5 วิธีกำรจัดเก็บ และระดับของข้อมูล
รูป ที่ 8 สรุป แหล่ง ข้อ มู ลว่ามี วิธีก ารจัดเก็ บอย่างไร เป็นการส ารวจ หรือเป็นข้อมู ลจาก
หน่วยงาน และแสดงให้เห็นระดับของข้อมูลว่า เป็นข้อมูลระดับจังหวัดหรือข้อมูล ระดับประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ข้อมูลในด้านของความรุนแรงทางกายภาพและการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลื อก
ปฏิ บั ติ / การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จะมี ข้ อ มู ล จากการส ารวจเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส่ ว นข้ อ มู ล ด้ า น
ความปลอดภัยและมั่ นคงในสัง คมและข้อมูล ด้านความเหลื่อมล าในสังคมและการกระจายตัว ของ
ทรัพยากรที่เป็นธรรม จะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานเป็นส่วนมาก
รูปที่ 9 แหล่งทีม่ าของข้อมูล และระดับความละเอียดของข้อมูล
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำในภำพรวมระดับประเทศ
ผลการศึ ก ษาโครงการพั ฒ นาตั ว ชี วั ด และวั ด ระดั บ สั น ติ ภ าพในสั ง คมไทย ซึ่ ง ผล
การเปรียบเทียบดัชนีตัวชีวัดสันติภาพในปี 2562 กับปี 2560 โดยแบ่งตัวชีวัดออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
ไม่ มี ค วามรุ น แรงทางกายภาพ ความปลอดภั ย และความมั่ น คงในสั ง คม การยอมรั บ
ความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน และมีความเหลื่อมลาในสังคมน้อย
และมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยมีตัวชีวัดย่อยทังสิน 28 ตัวชีวัด โดยข้อมูลที่นามาใช้ มีทัง
ข้อมู ล ทุ ติยภูมิ จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และข้อมูลจากการสารวจทั่ วประเทศ จะแสดงข้อมูลใน
ภาพรวมระดับประเทศ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี
4.1 ผลการคานวณค่าดัชนี P1.ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
4.2 ผลการคานวณค่าดัชนี P2.ความปลอดภัยและความมัง่ คงในสังคม
4.3 ผลการคานวณค่าดัชนี P3.การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน
4.4 ผลการคานวณค่าดัชนี P4.มีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
4.5 สรุปการคานวณค่าดัชนีในภาพรวมระดับประเทศ
4.1 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P1. ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีสันติภาพด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับ
พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนีในภาพรวมของปี 2562 (3.64) มีระดับคะแนนสูงกว่าดัชนีสันติภาพ
กว่าปี 2560 (3.60) ซึ่งในปี 2562 ดัชนีสันติภาพที่มีระดับคะแนนสูงกว่าปี 2560 คือ มุมมองต่อระดับ
ความรุนแรงในครอบครัว จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ต่อสู้ภายในประเทศ)
และ ผลกระทบของการก่อการร้าย ส่วนดัชนีสันติภาพที่มีระดับคะแนนน้อยกว่า คือ มุมมองต่อระดับ
ความรุนแรงในประเทศ และ มุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 8
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ตำรำงที่ 9 ค่าดัชนีและระดับคะแนนสันติภาพ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
P1. ไม่มีความรุนแรงทาง
กายภาพ
P1.1 มุ ม มองต่ อ ระดั บ ค วาม
รุนแรงในประเทศ[1]
P1.2 มุ มมอง ต่ อร ะ ดั บ ค ว า ม
รุนแรงในชุมชน[1]
P1.3 มุ มมอง ต่ อร ะ ดั บ ค วาม
รุนแรงในครอบครัว[1]
P1.4 จานวนของผู้เสียชีวิตจาก
ความขัดแย้งภายในประเทศ
(ต่อสู้ภายในประเทศ) [1]
P1.5 ผลกระทบของการก่อการร้ าย

ค่าดัชนี
ระดับคะแนน
2560 2562 2560 2562
0.49

0.51

2.76

2.67

0.36[2] 0.36[2] 3.58

3.58

0.19

0.15

4.68

4.75

0.03

0.02

3.77

3.84

0.66

0.63

3.22

3.35

ค่าดัชนีลดลง
ร้อยละ 4.55

3.60

3.64

-

[1]

รวม

หมำยเหตุ:

การ
เปลี่ยนแปลง
ค่าดัชนี
ค่าดัชนีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.08
ค่าดัชนีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.32
ค่าดัชนีลดลง
ร้อยละ 21.05
ค่าดัชนีลดลง
ร้อยละ 33.33

ผลต่อระดับ
สันติภาพ
ระดับสันติภาพ
ลดลง
ระดับสันติภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึ้น
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึ้น
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึ้น
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึ้น

[1]

หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความรุนแรงทางกายภาพในด้านดังกล่าว เพิ่มขึน ส่งผลให้ระดับ
สันติภาพลดลง
[2] ค่าดัชนีมีความแตกต่างกันที่ทศนิยมตาแหน่งที่ 3 จึงส่งผลให้ระดับสันติภาพไม่เปลี่ยนแปลง

4.1.1 องค์ประกอบ P1. ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
P1.1 ตัวชี้วัด มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใช้ ค าถามจากการการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ
การให้บริการสาธารณะและการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ “ความรุนแรงทางการเมืองไทยมีโอกาสเกิดขึนอีกในอนาคต” ระดับ
1-4 (จากคะแนนน้อยไปหามาก)
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ตำรำงที่ 10 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562

ตำรำงที่ 11 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศระหว่างปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ

2560
2.76
(0.49)

2561[1]
-

2562
2.67
(0.51)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] คือ ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 12 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.90455 - 1.00000
0.71895 - 0.90454
0.41313 - 0.71894
0.11389 - 0.41312
0.00000 - 0.11388

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

ตำรำงที่ 13 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.41313 - 0.71894

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60

จากข้อมู ลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บ ความพึง พอใจต่ อการให้บริ ก าร
สาธารณะและการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติ
แห่งชาติ “ความรุนแรงทางการเมืองไทยมีโอกาสเกิดขึนอีกในอนาคต” ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไป
มาก) คานวณเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.515 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 2.67
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P1.2 ตัวชี้วัด มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในชุมชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้ บริการ
สาธารณะและการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยใช้คาถาม 2 คาถาม นามาคิดคะแนนรวมกัน ประกอบด้วย
1. “ในปัจจุบันชุมชนของท่านมีการแบ่งขัว แยกข้างจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง”
ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปหามาก)
ตำรำงที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน คาถามข้อ 1
ระดับ
1
2
3
4

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ไม่เห็นด้วยเลย
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. “ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ ผ่านมา ท่ านเคยย้ายที่ อยู่ /ย้ ายออกจากบ้ า น
เนื่องจากเกิดความไม่สงบของบ้านเมือง หรือ เกิดความรุนแรงในชุมชน"
ตำรำงที่ 15 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน คาถามข้อ 2
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
เคย
2
ไม่เคย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562
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ตำรำงที่ 16 ข้อมูลทีใ่ ช้ในการคานวณมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน ระหว่างปี 2560 กับ ปี 2562
ตัวชี้วัด
1.ค่าเฉลี่ยปัจจุบันชุมชนของท่านมีการแบ่งขัว แยกข้างจากปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง
2.สัดส่วนประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยย้ายที่อยู่/ย้าย
ออกจากบ้าน เนื่องจากเกิดความไม่ สงบของบ้ านเมื อง หรือ เกิดความ
รุนแรงในชุมชน
รวม

2560
2.22
(0.58)
0.0024
(0.14)

2561[1]
-

1.11
(0.360)

-

-

2562
2.31
(0.56)
0.0015
(0.16)
1.16
(0.361)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 17 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.98524 - 1.00000
0.93306 - 0.98523
0.67548 - 0.93305
0.13137 - 0.67547
0.00000 - 0.13136

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

ตำรำงที่ 18 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.13137 - 0.67547

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40

จากข้อ มูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกั บความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะและการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยใช้คาถาม 2 คาถาม นามาคิดคะแนนรวมกัน ประกอบด้วย
1.“ในปัจจุบันชุมชนของท่านมีการแบ่งขัว แยกข้างจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง”
คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.56
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2.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยย้ายที่อยู่/ย้ายออกจากบ้าน เนื่องจาก
เกิดความไม่สงบของบ้านเมือง หรือ เกิดความรุนแรงในชุมชน” คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณ
แบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.16
เมื่อคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณเป็นดัชนี พบว่า เท่ากับ 0.361 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัด
สันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 3.58
P1.3 ตัวชี้วัด มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในครอบครัว
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใช้ ค าถามจากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนโดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย คาถาม 2 คาถามต่อไปนี นาคะแนนมาคิดรวมกัน
1.“ในประสบการณ์ ใ นรอบ 12 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ท่ า นเคยเห็ น หรื อเคยได้ ยิ น คนในบ้า น
ถูกทาร้ายโดยคนในบ้านหรือไม่ ?”
2.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยทาร้ายหรือถูกทาร้ายร่างกายในบ้าน
ของท่านเองหรือไม่ ?”
ตำรำงที่ 19 เกณฑ์การให้คะแนนมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
เคย
2
ไม่เคย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562

ตำรำงที่ 20 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.สัดส่วนประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยเห็นหรือเคย
ได้ยินคนในบ้านถูกทาร้ายโดยคนในบ้านหรือไม่
2.สัดส่วนประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยทาร้ายหรื อ
ถูกทาร้ายร่างกายในบ้านของท่านเองหรือไม่
รวม
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

2560
0.0148
(0.24)
0.0038
(0.14)
0.0093
(0.19)

2561[1]
-

2562
0.0098
(0.14)
0.0035
(0.12)
0.0067
(0.15)
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 21 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.98067 - 1.00000
0.95177 - 0.98066
0.86532 - 0.95176
0.59312 - 0.86531
0.00000 - 0.59311

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

ตำรำงที่ 22 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
ระดับ
5

ค่ำดัชนี
0.00000 - 0.59311

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติประกอบด้วย คาถาม 2 คาถาม นาคะแนนมาคิดรวมกัน
1.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยเห็นหรือเคยได้ยินคนในบ้านถูกทาร้ายโดย
คนในบ้านหรือไม่ ?” คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.17
2.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยทาร้ายหรือถูกทาร้ายร่างกายในบ้านของ
ท่านเองหรือไม่ ?” คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.12
เมื่อคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.15 ซึ่งเมื่อ
จัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 4.75
P1.4 ตัวชี้ วัด จำนวนของผู้เสีย ชี วิตจำกควำมขั ด แย้ ง ภำยในประเทศ (Number of
Deaths from Organized Conflict)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
คาจากัดความของความขัดแย้งจาก GPI เป็นความขัดแย้งที่ใช้กาลังของ 2 ฝ่ายแล้วทาให้เกิด
การเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทหารหรือพลเรือนจากการสู้รบ
ตำรำงที่ 23 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศย้อนหลัง
3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ค่ำดัชนี
จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

2560
250
(0.025)

2561
218
(0.022)

2562
180
(0.018)
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 24 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนของผูเ้ สียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.99991 - 1.00000
มากกว่า 9,999 คนที่เสียชีวิต
2
0.49986 – 0.99990
4,999-9,998 คนที่เสียชีวิต
3
0.09982 – 0.49985
999-4,998 คนที่เสียชีวิต
4
0.00231 - 0.09981
24-998 คนที่เสียชีวิต
5
0.00000 – 0.00230
0-23 คนที่เสียชีวิต
แหล่ ง ข้ อ มู ล : เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนจาก GIP ข้ อ มู ล ในการค านวณจากศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ภ ายใต้
(Deep south watch)
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ปี พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 25 ผลการคานวณดัชนีจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.00231 - 0.09981

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
24-998 คนที่เสียชีวิต

จากข้อ มูล เหตุก ารณ์ในพื นที่จัง หวัดชายแดนใต้ทัง 12 เดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2562 รวมมี
ผู้เสียชีวิตทังหมด 180 ราย และผลการคานวณค่าตัวชีวัดสันติภาพจากจานวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจาก
ความรุนแรงทางกายภาพในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.018 ค่าของตัวชีวัดสันติภาพอยู่
ในระดับที่ 3.84 มีผู้เสียชีวิตอยู่ในช่วง 24 - 998 คนที่เสียชีวิต
P1.5 ตัวชี้วัด ผลกระทบจำกกำรก่อกำรร้ำย (Impact of terrorism)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
GPI ใช้ฐานข้อมูลของ GTI มี 4 ตัวแปร ประกอบด้วย จานวนเหตุการณ์การก่อการร้าย
จานวนของผู้เสียชีวิต จานวนของผู้บาดเจ็บและจานวนทรัพย์สินที่เสียหาย
ตำรำงที่ 26 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณผลกระทบจากการก่อการร้ายย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560 -2562
ค่ำดัชนี
ผลกระทบจากการก่อการร้าย
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

2560
6.60
(0.661)

2561
6.25
(0.641)

2562
6.02
(0.628)
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 27 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีผลกระทบจากการก่อการร้าย
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.91389 – 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
2
0.84330 - 0.91388
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
3
0.71328 - 0.84329
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.47083 - 0.71327
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
5
0.00000 - 0.47082
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจาก GTI-global terrorismindex
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 28 ผลการคานวณดัชนีผลกระทบจากการก่อการร้าย
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.47083 - 0.71327

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

จากข้อมูล GTI ผลกระทบการก่อการร้ายของประเทศไทยเท่ากับ 6.0290 ค่าดัชนีเท่ากับ
0.628 ซึ่งจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพจะอยู่ในระดับที่ 3.35
4.2 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P2. ควำมปลอดภัยและควำมมั่งคงในสังคม
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีสันติภาพด้านความความปลอดภัยและความมั่งคงในสังคมระหว่างปี
พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนีในภาพรวมของปี 2562 (3.06) มีระดับคะแนนน้อย
กว่าดัชนีสันติภาพกว่าปี 2560 (3.24) ซึ่งในปี 2562 ดัชนีสันติภาพที่มีระดับคะแนนสูงกว่าปี 2560
คือ จานวนของการฆาตกรรม (ต่อแสนคน) จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน) มุมมองต่อความรูส้ กึ
ปลอดภัย/ความหวาดกลัว อั ตราการฆ่าตัวตาย ส่วนดัชนีสันติภาพที่ มีระดับคะแนนน้อยกว่า คือ
จานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน) จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย จานวนเหตุการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว (ต่อแสนคน) ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.21
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ตำรำงที่ 29 ค่าดัชนีและระดับคะแนนสันติภาพ P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
P2. ควำมปลอดภัยและควำม
มั่นคงในสังคม

ค่ำดัชนี
2560

ระดับคะแนน กำรเปลี่ยนแปลง ผลต่อระดับ
ค่ำดัชนี
สันติภำพ
2562 256 256
0
2
0.11 3.84 3.86
ค่าดัชนีลดลง ระดับสันติภาพ
ร้อยละ 15.38
เพิม่ ขึ้น

P2.1 จานวนของการฆาตกรรม
(ต่อแสนคน) [1]

0.13

P2.2 จานวนของประชากรในเรือนจา
(ต่อแสนคน) [1]

0.90

1.00

1.41

1.00

ค่าดัชนีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.11

ระดับสันติภาพ
ลดลง

P2.3 จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ
(ต่อแสนคน) [1]

0.41

0.40

3.35

3.39

ค่าดัชนีลดลง
ร้อยละ 2.44

ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึ้น

P2.4 จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย

0.49

0.57

4.05

3.61

ค่าดัชนีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.33

ระดับสันติภาพ
ลดลง

0.57

0.55

3.00

2.96

ค่าดัชนีลดลง
ร้อยละ 3.51

ระดับสันติภาพ
ลดลง

ค่าดัชนีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.18

ระดับสันติภาพ
ลดลง

ค่าดัชนีลดลง
ร้อยละ 27.50

ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึ้น

[1]

P 2.5 มุมมองต่อความรู้สึก
ปลอดภัย/ความหวาดกลัว[2]
P2.6 จานวนเหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัว (ต่อแสนคน) [1]

0.55

0.65

3.81

3.05

P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย [1]

0.40

0.29

3.25

3.53

ระดับ
รวม
3.24 3.06
สันติภาพ
ลดลง
[1]
หมำยเหตุ: หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมด้านนี น้อยลง ส่งผลให้ระดับ
สันติภาพลดลง
[2] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมด้านนี มากขึน ส่งผลให้ระดับ
คะแนนสันติภาพเพิ่มขึน

4.2.1 องค์ประกอบ P2.ควำมควำมปลอดภัยและควำมมั่งคงในสังคม
P2.1 ตัวชี้วัด จำนวนของกำรฆำตกรรม (Number of homicides) ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดประเภทความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ทางสานักงานตารวจ
แห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลนีในส่วนที่เป็นข้อมูลการรับแจ้งความ
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ตำรำงที่ 30 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนของการฆาตกรรม (ประชากรต่อแสนคน) ย้อนหลัง 3 ปี
ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
จานวนของการฆาตกรรม (Number of homicides) ประชากรต่อแสนคน
(ประเภทความผิด การฆ่าผู้อื่น และทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย)
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

2560
2.633
(0.132)

2561
2.350
(0.118)

2562
2.263
(0.113)

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 31 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนดั ช นี จ านวนของการฆาตกรรม ( Number of homicides)
ประชากรต่อแสนคน
ระดับ
1
2
3
4

ค่ำดัชนี
0.99951 - 1.00000
0.49951 - 0.99950
0.29951 - 0.49950
0.09951 - 0.29950

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
มากกว่า 20
10 - 19.99
6 - 9.99
2 - 5.99

5
0.00000 - 0.09950
0 - 1.99
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 32 ผลการคานวณดัชนีจานวนของการฆาตกรรม (Number of homicides) ประชากรต่อ
แสนคน
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.09951 - 0.29950

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
2 - 5.99

จากข้อมู ลสถิติจับกุม (คดี) ปี 2562 ประเภทคดีที่ 1.1 การฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) จ านวน
1,102 คดี ประเภทคดีที่ 1.2 ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย จานวน 404 คดี รวมเป็นจานวน 1,506 คน
โดยที่ จ านวนประชากรของประเทศจากกรมการปกครอง 66,558,935 คน เมื่ อคานวณจ านวนของ
การฆาตกรรมประชากรต่อหนึ่งแสนคนจะได้เท่ากับ 2.263 ค่าดัชนีเท่ากับ 0.113 ซึ่งอยู่ในระดับตัวชีวัด
สันติภาพระดับที่ 3.86
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P2.2 ตั ว ชี้ วั ด จ ำนวนของประชำกรในเรื อ นจ ำ (Number of jailed population)
ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตั ว ชี วั ด นี GPI อ้ า งมาจากงานของ International Centre for Prison Studies และ
จากหลายแหล่งข้อมูล ประชากรในเรือนจาอัตราต่อแสนคนต่อประชากรในประเทศ
ตำรำงที่ 33 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนประชากรในเรือนจาย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560- 2562
ตัวชี้วัด
จานวนของประชากรในเรือนจา (ประชากรต่อแสนคน)

2560
454.19
(0.898)

2561
465.25
(0.920)

2562
556.36
(1.000)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 34 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนดั ชนี จ านวนของประชากรในเรื อ นจ า (Number of jailed
population) ประชากรต่อแสนคน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.999999 - 1.000000
มากกว่า 505.625
2
0.749998 - 0.999998
379.218 – 505.624
3
0.499998 - 0.749997
252.812 – 379.217
4
0.249999 - 0.499997
126.406 - 252.811
5
0.00000 - 0.249998
0 - 126.405
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจาก กรมราชทัณฑ์
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 35 ผลการคานวณดัชนีจานวนของประชากรในเรือนจา (Number of jailed population)
ประชากรต่อแสนคน
ระดับ
1

ค่ำดัชนี
0.999999 - 1.000000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
มากกว่า 505.625

จากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ปี 2562 จานวนผู้ต้องขัง 370,305 คน จากจานวน
ประชากรจากกรมการปกครอง 66,558,935 คน คานวณเป็นจานวนของประชากรในเรือนจา ต่อประชากร
แสนคนเท่ากับ 556.36 มีค่าดัชนี 1.00 ซึ่งสามารถจัดอันดับตัวชีวันสันติภาพอยู่ที่ระดับ 1.00
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P2.3 ตัวชี้วัด จำนวนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ (Number of police) ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดนี GPI อ้างมาจากงานของ UNODC เป็นผลการสารวจ Crime Trends and
Operations of Criminal Justice Systems จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจคิดจากอัตราต่อแสนคน
ตำรำงที่ 36 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560 - 2562
ตัวชี้วัด
จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจต่อประชากรหนึ่งแสนคน

2560
329.89
(0.412)

2561
363.32
(0.454)

2562
321.28
(0.402)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

การเก็บข้อมูล สาหรับตัวชีวัดจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจต่อประชากรแสนคน มี 2 หน่วยงานที่
จัดเก็ บข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อ มู ล ก าลังพลจากส านักงานตารวจแห่งชาติ และ 2) ข้อมูลประมาณการ
กาลังพลตารวจจากโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labour Force Survey หรือ LFS)
และการศึกษาครังนีได้พัฒนาวิธีคิดรวมถึงเครื่องมือที่ใช้เพื่อลงลึกได้ในระดับจังหวัด แต่เนื่องจากข้อมูล
ที่ได้รับจากสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นข้อมูลที่รวมกาลังพลที่อยู่ในกองกากับการตารวจภูธรแต่ละ
ภาค ทาให้ไม่สามารถจาแนกลงรายจังหวัดได้ และการประมาณการกาลังพลที่ ได้จาก Labour Force
Survey ไม่แตกต่างกับข้อมูลกาลังพลจากสานักงานตารวจแห่งชาติ นันคือ ข้อมูลกาลังพลตารวจปี
พ.ศ. 2562 มี จ านวนกาลังพล 206,466 นาย คิดต่อประชากรหนึ่งแสนคน เท่ ากับ 310.20 ข้อมูล
ประมาณการตารวจจาก Labour Force Survey มีกาลังพล 213,672 นาย คิดต่อประชากรหนึ่งแสน
คน เท่ากับ 321.03 ซึ่งพบว่าทัง 2 ข้อมูลได้ระดับดัชนีสันติภาพในระดับที่ 4 การศึกษาครังนีจึงใช้
ข้อมูลจาก Labour Force Survey เพื่อให้สามารถวัดผลรายจังหวัดได้อย่างชัดเจน ดังตารางที่ 4.29
ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 37 เกณฑ์ การให้คะแนนตัวชีวัดจ านวนเจ้าหน้าที่ ตารวจ (Number of police) ประชากร
ต่อแสนคน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.99988 - 1.00000
มากกว่า 799.9
2
0.74985 - 0.99987
599.9 – 799.8
3
0.49982 - 0.74984
399.9 – 599.8
4
0.24979 - 0.49981
199.9 - 399.8
5
0.00000 - 0.24978
0 – 199.8
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจาก Labour Force Survey
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

125

ตำรำงที่ 38 ผลการคานวณตัวชีวัดจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (Number of police) ประชากรต่อแสนคน
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.24979 - 0.49981

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
199.9 - 399.8

จากข้ อ มู ล จ านวนพลต ารวจ 213,672 คน จากจ านวนประชากรในประเทศทั งหมด
66,558,935 คน เมื่อนามาคานวณค่าค่าดัชนีเท่ากับ 0.402 ซึ่งสามารถจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่
ในระดับที่ 3.39 มีจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจต่อประชากรแสนคนอยู่ในช่วง 199.9 - 399.8
P2.4 ตัวชี้วัด จำนวนคดีเพศและทำร้ำยร่ำงกำย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดประเภทความผิด ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ทางสานักงานตารวจ
แห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลนีในส่วนที่เป็นข้อมูลการแจ้งความ
ตำรำงที่ 39 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
จานวนจั บ กุ มคดี เ พศและท าร้ า ยร่ า งกาย ประเภทคดี ท าร้ า ย
ร่างกาย และข่มขืนกระทาชาเรา
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

2560
10,346.00
(0.492)

2561
11,876.00
(0.650)

2562
11,129.00
(0.573)

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 40 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.78514 – 1.00000
2
0.73262 – 0.78513
3
0.65445 – 0.73261
4
0.52015 – 0.65444
5
0.00000 – 0.50214
แหล่งข้อมูล: สานักงานตารวจแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20

ตำรำงที่ 41 ผลการคานวณดัชนีจานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.52015 – 0.65444

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
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จากข้อมูลจานวนการจับกุมคดีเพศและคดีทาร้ายร่างกายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ซึ่งเมื่อนามาคานวณค่าดัชนีเท่ากับ 0.573 ระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 3.61
P2.5 ตัวชี้วัด มุมมองต่อควำมรู้สึกปลอดภัย/ควำมหวำดกลัว
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตั ว ชี วั ด มุ ม มองต่ อ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย /ความหวาดกลั ว ใช้ ข้ อ ค าถามจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการให้บริก ารสาธารณะและการท างานของ
หน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้คาถาม 13
คาถาม นามาคิดคะแนนรวมกัน ประกอบด้วย คาถามต่อไปนี
1. ท่านมีความเชื่อมั่นในญาติของท่าน
2. ท่านมีความเชื่อมั่นในเพื่อนบ้านของท่าน
3. ท่านมีความเชื่อมั่นในบุคคลอืน่ ๆ ที่ท่านคบหา/ติดต่อ
4. ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรม
5. ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ
6. ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
7. ท่านมีความเชื่อมั่นในผู้ตรวจการแผ่นดิน
8. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการการเลือกตัง (กกต.)
9. ท่านมีความเชื่อมั่นในกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
11. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12. ท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กรอัยการ
13. โดยทั่วไปท่านจะกล่าวว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้หรือท่านต้องระมัดระวังในการ
ติดต่อกับผู้อื่น
ตำรำงที่ 42 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความรูส้ กึ ปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เชื่อมั่น
2
ไม่ค่อยเชื่อมั่น
3
ค่อนข้างเชื่อมั่น
4
เชื่อมั่นมาก
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562
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ตำรำงที่ 43 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความรูส้ ึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ส่วนใหญ่ไว้ใจได้
2
ต้องระมัดระวังมาก
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 44 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว ตังแต่ปี 2560
กับ ปี 2562
ตัวชี้วัด
1. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในญาติของท่าน
2. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในเพื่อนบ้านของท่าน
3. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านคบหา/ติดต่อ
4. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรม
5. ค่าเฉลี่ยมีความเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ
6. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
7. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในผู้ตรวจการแผ่นดิน
8. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในคณะกรรมการการเลือกตัง (กกต.) แผ่นดิน
9. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
11. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12. ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นในองค์กรอัยการ

2560
3.34
(0.53)
2.98
(0.44)
2.74
(0.45)
3.23
(0.65)
3.22
(0.68)
3.20
(0.72)
3.12
(0.61)
2.94
(0.60)
3.04
(0.60)
3.05
(0.58)
3.02
(0.54)
3.06
(0.54)

2561[1]
2562
3.30 (0.48)
-

2.93 (0.43)

-

2.68 (0.54)

-

3.17 (0.61)

-

3.13 (0.63)

-

3.12
(0.60)
3.04 (0.65)

-

2.80
(0.47)
2.91
(0.54)
2.96
(0.59)
2.90 (0.57)
2.98
(0.57)
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ตัวชี้วัด
13. ค่าเฉลี่ยท่านจะกล่าวว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้
รวม

2560 2561[1]
0.39
(0.41)
2.87
(0.57)

2562
0.39
(0.42)
2.79
(0.55)

หมายเหตุ ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 45 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อความรูส้ ึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.00000 - 0.00499
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
2
0.00500 - 0.11842
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
3
0.11843 - 0.56504
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.56505 - 0.95831
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
5
0.95832 - 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
แหล่ ง ข้ อ มู ล : สถาบั น พระปกเกล้ า เก็ บ ข้ อ มู ล โดยสถาบั น พระปกเกล้ า ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : ทุกปี

ตำรำงที่ 46 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อความรูส้ ึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
3
0.11843 - 0.56504
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
แหล่ ง ข้ อ มู ล : สถาบั น พระปกเกล้ า เก็ บ ข้ อ มู ล โดยสถาบั น พระปกเกล้ า ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกั บสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว ประกอบด้วย คาถามต่อไปนี
1. ท่านมีความเชื่อมั่นในญาติของท่านคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็น
ดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.48
2. ท่านมีความเชื่อมั่นในเพื่อนบ้านของท่าน คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจ
เป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.43
3. ท่านมีความเชื่อมั่นในบุคคลอืน่ ๆ ที่ท่านคบหา/ติดต่อ คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณ
แบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.54
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4. ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรม คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็น
ดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.61
5. ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็น
ดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.63
6. ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลปกครอง คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็น
ดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.60
7. ท่านมีความเชื่อมั่นในผู้ตรวจการแผ่นดิน คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจ
เป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.65
8. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการการเลือกตัง (กกต.) แผ่นดิน คานวณเป็นตัวชีวัดโดย
การคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.47
9. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คานวณเป็นตัวชีวัด
โดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.54
10. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการ
คานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.59
11. ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการ
คานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.57
12. ท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กรอัยการ คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็น
ดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.57
13. โดยทั่วไปท่านจะกล่าวว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการ
คานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.42
เมื่อนามาคานวณเป็นตัวชีวัด ดัชนีเท่ากับ 0.545 สามารถจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ใน
ระดับที่ 2.79
P2.6 ตัวชี้วัด จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ทางศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
ตำรำงที่ 47 ข้อมูลดิบจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ค่ำดัชนี
จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

2560
1,032
(0.55)

2561
1,117
(0.59)

2562
1,211
(0.65)
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 48 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.785134 - 1.000000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
2
0.732613 - 0.785133
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
3
0.654443 - 0.732612
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.520141 - 0.654442
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
5
0.000000 - 0.520140
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
แหล่งข้อมูล: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 49 ผลการคานวณดัชนีจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.000000 - 0.520140

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40

จากข้อมูลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2562 โดยเฉลี่ยมีจานวน 1,211 รายต่อปี มี
คะแนนเฉลี่ย 0.65 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 3.05
P2.7 ตัวชี้วัด อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุขได้
จัดเก็บข้อมูลตรงส่วนนี
ตำรำงที่ 50 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณอัตราการฆ่าตัวตายย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
อัตราการฆ่าตัวตาย (ประชากรต่อแสนคน)
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

2560
6.03
(0.397)

2561
6.32
(0.344)

2562
6.20
(0.289)
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 51 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึง่ แสนคน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.96262 - 1.00000
2
0.83302 - 0.96232
3
0.49631 - 0.83190
4
0.11086 - 0.49418
5
0.00000 - 0.10951
แหล่งข้อมูล: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

ตำรำงที่ 52 ผลการคานวณดัชนีอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.49631 - 0.83190

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณ มีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60

จากข้ อ มู ล ผู้ที่ เ สีย ชี วิ ต จากการฆ่ าตั ว ตายโดยกรมสุข ภาพจิต มี อั ต ราการฆ่ าตั ว ตายต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคนเท่ากับ 6.20 เมื่อคานวณจานวนของการฆ่าตัวตายประชากรต่อหนึ่งแสนคนได้
ค่าดัชนีเท่ากับ 0.289 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 3.53
4.3 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P3. กำรยอมรับควำมหลำกหลำย/กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีสันติภาพด้านการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การ
เคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนีในภาพรวมของปี 2562
(3.38) มีระดับคะแนนสูงกว่าดัชนีสันติภาพกว่าปี 2560 (3.37) ซึ่งในปี 2562 ดัชนีสันติภาพที่มีระดับ
คะแนนสูงกว่าปี 2560 คือ มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง มุมมองต่อเสรีภาพของ
สื่อมวลชน จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ส่วนดัชนีสันติภาพที่มีระดับคะแนนไม่เปลี่ยนแปลง คือ
มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมื อง
จ านวนกรณี ที่ มี ก ารสั ง หาร การลั ก พา ท าให้ สู ญ หาย การกั ก ตั ว และทรมานนั ก ข่ า วและ
นักสิทธิมนุษยชน และดัชนีสันติภาพที่มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า คือ มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติใน
การใช้บริการภาครัฐ มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) และจานวนผู้ถูกกักขัง
ที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 52
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ตำรำงที่ 53 ค่าดัชนีและระดับคะแนนสันติภาพ P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
P3. กำรยอมรับควำม
ค่ำดัชนี
ระดับคะแนน กำรเปลี่ยนแปลง
หลำกหลำย/
ค่ำดัชนี
2560 2562 2560 2562
กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน
P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้
0.44[3] 0.44[3] 1.96 1.96
ค่าดัชนีลดลง
บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคน
ร้อยละ 0.19
ทั่วไปมีบทบาททางสังคมและ
การเมือง [1]
P3.2 มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติ
0.32 0.37 4.04 3.89 ค่าดัชนีเพิ่มขึน
ในการใช้บริการภาครัฐ[2]
ร้อยละ 15.63
P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการ
0.50 0.61 2.39 2.73 ค่าดัชนีเพิ่มขึน
แสดงออกทางการเมือง[1]
ร้อยละ 22.00
P3.4 มุมมองต่อเสรีภาพของ
0.53 0.58 2.64 2.79 ค่าดัชนีเพิ่มขึน
[1]
สื่อมวลชน
ร้อยละ 9.43
P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม
0.61 0.55 3.39 3.22
ค่าดัชนี
(ความหลากหลายทางศาสนา) [1]
ลดลงร้อยละ 9.84
P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้า
0.37[3] 0.37[3] 4.28 4.30
ค่าดัชนีลดลง
มนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน) [2]
ร้อยละ 2.08
P3.7 จานวนกรณีที่มีการสังหาร
0.00 0.00 5.00 5.00
ค่าดัชนี
การลักพา ทาให้สูญหาย การกัก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิ
มนุษยชน[2]
P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการ
0.38 0.41 3.26 3.15
ค่าดัชนี
พิพากษาในสัดส่วนของประชากร
เพิ่มขึนร้อยละ
[2]
ในเรือนจา
7.89

ผลต่อระดับ
สันติภำพ

ระดับสันติภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับสันติภาพ
ลดลง
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับสันติภาพ
ลดลง
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับสันติภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับสันติภาพ
ลดลง

ระดับสันติภำพ
เพิ่มขึ้น
หมำยเหตุ: [1] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิ
มนุษยชนในด้านนี มากขึน ส่งผลให้ระดับคะแนนสันติภาพเพิ่มขึน
[2] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิ
มนุษยชนในด้านนี น้อยลง ส่งผลให้ระดับคะแนนสันติภาพลดลง
[3] ค่าดัชนีมีความแตกต่างกันที่ทศนิยมตาแหน่งที่ 3 จึงส่งผลให้ระดับสันติภาพไม่เปลี่ยนแปลง
รวม

3.37

3.38

-
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4.3.1 องค์ประกอบ P.3 กำรยอมรับควำมหลำกหลำย/กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน
P3.1 ตัวชี้วัด มุมมองต่อกำรยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกคนทั่วไปมีบทบำท
ทำงสังคมและกำรเมือง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
การยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง คือ
(1. ผู้หญิง 2. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 3. แรงงานต่างด้าว 4. ชาวเขา หรือ ชาวเล 5. คนมลายู/
มุ ส ลิม ภาคใต้ 6. องค์ก ารพั ฒ นาเอกชน (Non-governmental organization) 7. ผู้ติด เชือเอดส์
(ผู้ อ ยู่ กั บ เชื อ) 8. พวกยึ ด ถื อ ชาติ นิ ย มสุ ด โต่ ง 9. พวกนั บ ถื อ ศาสนาสุ ด โต่ ง 10. คนต่ า งศาสนา
11. นักปกป้องสิทธิ) เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ “ท่านเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องปกติที่จะยอมรับให้บุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี มีบทบาททางสังคม
และ การเมือง” ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
ตำรำงที่ 54 เกณฑ์ การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่ มีลักษณะแตกต่างจาก
คนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ไม่ค่อนเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 55 ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณการยอมรั บ ให้บุ ค คลที่ มี ลัก ษณะแตกต่ า งจากคนทั่ วไป
มีบทบาททางสังคมและการเมืองระหว่างปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมี
บทบาททางสังคมและการเมือง
1. ผู้หญิง
2. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

2560

2561[1]

2562

3.045
(0.584)
2.271
(0.570)

-

3.017
(0.527)
2.275
(0.580)

-
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ตัวชี้วัด
3. แรงงานต่างด้าว
4. ชาวเขา หรือ ชาวเล
5. คนมลายู/ มุสลิมภาคใต้
6. องค์การพัฒนาเอกชน (Non-governmental organization)
7. ผู้ติดเชือเอดส์ (ผู้อยู่กับเชือ)
8. พวกยึดถือชาตินิยมสุดโต่ง
9. พวกนับถือศาสนาสุดโต่ง
10. คนต่างศาสนา
11. นักปกป้องสิทธิ
รวม

2560
1.516
(0.316)
1.874
(0.452)
1.942
(0.310)
1.864
(0.532)
1.752
(0.371)
1.555
(0.454)
1.558
(0.462)
1.999
(0.377)
1.971
(0.415)
1.941
(0.440)

2561[1]
-

2562
1.576
(0.369)
1.891
(0.464)
1.926
(0.282)
1.822
(0.451)
1.742
(0.470)
1.584
(0.445)
1.589
(0.446)
1.972
(0.386)
1.910
(0.413)
1.939
(0.440)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 56 เกณฑ์ ก ารให้คะแนนดัชนีมุ ม มองต่อการยอมรับ ให้บุค คลที่ มี ลัก ษณะแตกต่ างจาก
คนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.06100
0.06101 – 0.45438
0.45439 – 0.86679
0.86680 – 0.98384
0.98385 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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ตำรำงที่ 57 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อการยอมรับ ให้บุคคลที่มีลัก ษณะแตกต่างจากคนทั่ ว ไป
มีบทบาททางสังคมและการเมือง
ระดับ
2

ค่ำดัชนี
0.06101 – 0.45438

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติ
แห่งชาติ การยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง พบว่า
มีดัชนีการยอมรับเท่ากับ 0.439 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 1.96 โดยกลุ่มบุคคลที่มี
การยอมรับมากที่สุดได้แก่ ผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนต่างศาสนา ตามลาดับ และกลุ่มที่
ไม่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ แรงงานต่างด้าว และพวกยึดถือชาตินิยมสุดโต่ง
P3.2 ตัวชี้วัด มุมมองต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บริกำรภำครัฐ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
กำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บริกำรภำครัฐ เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ในการใช้บริการสาธารณะรัฐ ท่านเคยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง
กั นหรือไม่” (สีผิว, สัญชาติ, ศาสนา, ภาษา, ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์, อายุ, เพศ, ความทุ พพลภาพ,
รูปลักษณ์ภายนอก, ระดับการศึกษา, สถานะทางเศรษฐกิจ/การเงิน, ประวัติทางการแพทย์ (เช่น เอดส์
จิตเวช ฯลฯ), สถานะทางการงาน, จุดยืนทางอุดมการณ์หรือการเมือง) แล้วนามาคิดคะแนนรวมกัน
ตำรำงที่ 58 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เคย
2
เคย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 59 ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐระหว่าง
ปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

2560
7.85%
(0.320)

2561[1]
-

2562
6.46%
(0.375)
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 60 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.97055 - 1.00000
0.91242 - 0.97054
0.73601 - 0.91241
0.33213 - 0.73600
0.00000 - 0.33212

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

ตำรำงที่ 61 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.33213 - 0.73600

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ การใช้บริการภาครัฐ ท่านเคยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่ พบว่ามีการบริการ
ภาครัฐที่ร้อยละ 6.46 เมื่อคานวณเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.375 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพ
อยู่ที่ระดับที่ 3.89
P3.3 ตัวชี้วัด มุมมองต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านสามารถแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ (การแสดง
ความเห็น การชุมนุม การรวมกลุ่ม)” ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
ตำรำงที่ 62 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562
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ตำรำงที่ 63 ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณมุ ม มองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมื องระหว่าง
ปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง

2560
2.705
(0.496)

2561[1]
-

2562
2.640
(0.612)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] เนื่องจากข้อมูลไม่มีการสารวจปี 2561

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 64 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.08225
0.08226 – 0.36516
0.36517 – 0.70015
0.70016 – 0.90977
0.90978 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

ตำรำงที่ 65 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.36517 – 0.70015

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ การมีอิสระในการแสดงออกทางการเมือง เมื่ อคานวณเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ
0.612 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 2.73
P3.4 มุมมองต่อเสรีภำพของสื่อมวลชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ “สื่อมวลชนสามารถนาเสนอข่าวได้อย่างอิสระตามจรรยาบรรณของสื่อ ”
ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
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ตำรำงที่ 66 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562

ระยะเวลำ

ตำรำงที่ 67 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนระหว่างปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน

2560
2.791
(0.534)

2561[1]
-

2562
2.794
(0.582)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 68 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.06649
0.06650 – 0.31985
0.31986 – 0.65221
0.65222 – 0.88460
0.88461 – 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

ตำรำงที่ 69 ผลการคานวณดัชนีมุมมองต่อเสรีภาพของสือ่ มวลชน
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.31986 – 0.65221

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ เรื่องของสื่อมวลชนสามารถนาเสนอข่าวได้อย่างอิสระตามจรรยาบรรณของสื่อ คานวณ
แล้วพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.582 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 2.79
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P3.5 ตัวชี้วัด มุมมองด้ำนพหุวัฒนธรรม (ควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านยอมรับให้มีการตังศาสนสถานของศาสนาอื่นในชุมชน
ของท่าน” ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
ตำรำงที่ 70 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองด้านพหุวฒ
ั นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ตำรำงที่ 71 ข้อ มู ล ที่ ใช้ในการคานวณมุม มองด้านพหุวัฒ นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
ระหว่างปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)

2560
2.361
(0.614)

2561[1]
-

2562
2.356
(0.552)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 72 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีด้านพหุวฒ
ั นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.01003
0.01004 – 0.12769
0.12770 – 0.46612
0.46613 – 0.84298
0.84299 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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ตำรำงที่ 73 ผลการคานวณดัชนีมุมมองด้านพหุวฒ
ั นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.46613 – 0.84298

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่ง ชาติ เรื่อ งท่ านยอมรับ ให้มี ก ารตังศาสนสถานอื่นในชุม ชนของท่ าน คานวณแล้วพบว่ า
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.552 ซึ่งเมื่อจัดระดับตัวชีวัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 3.22
P3.6 ตัวชี้วัด จำนวนเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจ านวนเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ จากรายงาน Trafficking in Persons (TIP) โดย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานข้อมูลนีในส่วนนี
ตำรำงที่ 74 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ย้อนหลัง 4 ปี ตังแต่ปี 2559-2562
ตัวชี้วัด
จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อแสนคน)

2559 2560 2561
2562
1.2498 0.6836 0.9501 0.6666
(0.632) (0.373) (0.495) (0.366)
หมำยเหตุ: เป็นค่าที่ได้จากการพยากรณ์ปี 2562 จากข้อมูลตังแต่ปี 2559 – 2561
( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 75 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ประชากรต่อแสนคน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.78514 – 1.00000
2
0.73262 – 0.78513
3
0.65445 – 0.73261
4
0.52015 – 0.65444
5
0.00000 – 0.52014
แหล่งข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
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ตำรำงที่ 76 ผลการคานวณดัชนีจานวนของจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ประชากรต่อแสนคน
ระดับ
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.52014

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

จากข้ อ มู ล การพยากรณ์ จ านวนผู้ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ปี 2562 จากข้ อ มู ล
ปี 2559 – 2561 มีจานวน 443.67 ราย โดยที่จานวนประชากรของประเทศจากกรมการปกครอง
66,558,935 คน เมื่อคานวณจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ประชากรต่อหนึ่งแสนคนจะได้เท่ ากั บ
0.67 ซึ่งเมื่อค่าดัชนีที่คานวณ ได้เท่ากับ 0.366 อยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 4.30
P3.7 ตัวชี้วัด จำนวนกรณีที่มีกำรสังหำร กำรลักพำ ทำให้สูญหำย กำรกักตัวและทรมำน
นักข่ำวและนักสิทธิมนุษยชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและ
นักสิทธิมนุษยชนได้จัดเก็บข้อมูลนีในส่วนที่เป็นข้อมูลจาก Reporters Without Borders
ตำรำงที่ 77 ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณจ านวนกรณี ที่ มี ก ารสั ง หาร การลั ก พา ท าให้ สู ญ หาย
การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชนย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด จำนวนกรณีที่มีกำรสังหำร กำรลักพำ ทำ 2557
ให้ สู ญ หำย กำรกั ก ตั ว และทรมำนนั ก ข่ ำวและนั ก
สิทธิมนุษยชน
ประเทศไทย
ภาพรวมของโลก
107

2558

2559

2560

2561

2562

114

80

0
74

0
52

0
11

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 78 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนดั ช นี จ านวนกรณี ที่ มี ก ารสั ง หาร การลั ก พา ท าให้ สู ญ หาย
การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.78514 – 1.00000
2
0.73262 – 0.78513
3
0.65445 – 0.73261
4
0.52015 – 0.65444
5
0.00000 – 0.52014
แหล่งข้อมูล: Reporters Without Borders
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
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ตำรำงที่ 79 ผลการคานวณดัชนีจานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและ
ทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
ระดับ
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.52014

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

จากข้อมูลจานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าว
และนักสิทธิมนุษยชนปี 2562 จานวน ราย 0 ซึ่งอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 5.00
3.8 ตัวชี้วัด จำนวนผู้ถูกกักขังที่รอกำรพิพำกษำในสัดส่วนของประชำกรในเรือนจำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจาได้จัดเก็บข้อมูล
นีในส่วนที่เป็นข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์
ตำรำงที่ 80 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณสัดส่วนของผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากร
ในเรือนจาย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
สัดส่วนของผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาต่อประชากรในเรือนจา

2560
0.201
(0.380)

2561
0.211
(0.163)

2562
0.163
(0.415)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 81 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรใน
เรือนจา
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.94148 – 1.00000
2
0.78070 – 0.94147
3
0.46617 – 0.78069
4
0.12960 – 0.46616
5
0.00000 – 0.12959
แหล่งข้อมูล: กรมราชทัณฑ์
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
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ตำรำงที่ 82 ผลการคานวณจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.12960 – 0.46616

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40

จากข้อมูลจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาปี 2562 จานวน 60,381 ราย โดยที่สัดส่วน
ของประชากรในเรือนจามีจานวน 370,305 คน เมื่อคานวณจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาใน
สัดส่วนของประชากรในเรือนจาจะได้เท่ากับ 0.16 ซึ่งเมื่อค่าดัชนีได้เท่ากับ 0.415 อยู่ในระดับตัวชีวัด
สันติภาพระดับที่ 3.15
4.4 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P4. มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม
เมื่ อ เปรียบเที ยบค่าดัชนีสันติภาพด้านมี ความเหลื่อมล าในสังคมน้อยและมีก ารกระจาย
ทรัพยากรที่เป็นธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนีในภาพรวมของปี
2562 (3.36) มีระดับคะแนนน้อยกว่าดัชนีสันติภาพกว่าปี 2560 (3.48) ซึ่งในปี 2562 ดัชนีสันติภาพ
ที่ มี ร ะดับคะแนนสูง กว่าปี 2560 คือ การเข้าถึง โครงสร้างพืนฐาน การเข้าถึง หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน และ การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่วนดัชนีสันติภาพที่มีระดับคะแนนน้อยกว่า คือ มุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม ความเหลื่อมลา
ด้านรายได้ ช่อ งว่างความยากจน และความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน (มี เ งินในบัญชีไม่เกิน
50,000 บาท) ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 81
ตำรำงที่ 83 ค่ า ดั ช นี แ ละระดั บ คะแนนสั น ติ ภ าพ P4. มี ค วามเหลื่ อ มล าในสั ง คมน้ อ ยและมี
การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
P4. มีควำมเหลื่อมล้ำใน
ค่ำดัชนี
สังคมน้อยและมีกำร
2560 2562
กระจำยทรัพยำกรที่เป็น
ธรรม
P4.1 มุมมองต่อความ
0.55 0.60
[1]
เหลื่อมลาในสังคม
P4.2 ความเหลื่อมลาด้าน
0.49 0.52
[1]
รายได้
P4.3 การเข้าถึงโครงสร้าง
0.60 0.61
พืนฐาน[2]
P4.4 ช่องว่างความยากจน[1] 0.22 0.27

ระดับคะแนน
2560 2562

2.22

2.10

2.74

2.67

2.76

2.78

4.60

4.51

กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำดัชนี

ผลต่อระดับ
สันติภำพ

ค่าดัชนีเพิ่มขึน
ร้อยละ 9.09
ค่าดัชนีเพิ่มขึน
ร้อยละ 6.12
ค่าดัชนีเพิ่มขึน
ร้อยละ 1.67
ค่าดัชนีเพิ่มขึน
ร้อยละ 22.73

ระดับสันติภาพ
ลดลง
ระดับสันติภาพ
ลดลง
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับสันติภาพ
ลดลง
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P4. มีควำมเหลื่อมล้ำใน
ค่ำดัชนี
สังคมน้อยและมีกำร
กระจำยทรัพยำกรที่เป็น 2560 2562
ธรรม
P4.5 ความเหลื่อมลา
0.47 0.64
ด้านทรัพย์สินการเงิน [1]

ระดับคะแนน
2560

2562

4.10

3.07

P4.6 ความเหลื่อมลา
ด้านการถือครองที่ดิน[1]

0.59[3] 0.59[3]

3.71

3.74

P4.7 การเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า[2]
P4.8 การเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย[2]

0.78

0.90

4.73

4.88

0.56

0.60

2.97

3.09

รวม

3.48

3.36

กำร
เปลี่ยนแปลง
ค่ำดัชนี
ค่าดัชนี
เพิ่มขึน
ร้อยละ 36.17
ค่าดัชนี
เพิ่มขึน
ร้อยละ 1.29
ค่าดัชนี
เพิ่มขึน
ร้อยละ 15.38
ค่าดัชนี
เพิ่มขึน
ร้อยละ 7.14
-

ผลต่อระดับ
สันติภำพ

ระดับสันติภาพ
ลดลง
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับสันติภาพ
เพิ่มขึน
ระดับ
สันติภำพ
ลดลง

องค์ประกอบ P4. มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม
P4.1 ตัวชี้วัด มุมมองต่อควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ความเหลื่อมลาในสังคม เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านคิดว่าสังคมไทยปัจจุบันมีความเหลื่อมลาไม่เท่าเทียมกันในเรื่องเหล่านี”
ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก) ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านรายได้และทรัพย์สิน ด้าน
การศึกษา ด้านเพศ ด้านสาธารณสุข/การดูแลสุขภาพ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้าน
การได้รับบริการสาธารณูปโภคขันพืนฐาน ด้านการเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แล้วนาคะแนนมาคิดรวมกัน
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ตำรำงที่ 84 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2
ค่อนข้างเห็นด้วย
3
ไม่ค่อยเห็นด้วย
4
ไม่เห็นด้วยเลย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ตำรำงที่ 85 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคมระหว่างปี 2560 กับปี 2562
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
1.ด้านรายได้และทรัพย์สิน
2.ด้านการศึกษา
3.ด้านเพศ
4.ด้านสาธารณสุข/การดูแลสุขภาพ
5.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6.ด้านการได้รับบริการสาธารณูปโภคขันพืนฐาน
7.ด้านการเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
8. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รวม
หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี
[1] ในปี 2561 ไม่มีการสารวจข้อมูล

2560

2561[1]

2562

3.27
(0.61)
3.03
(0.52)
2.70
(0.56)
2.85
(0.54)
2.99
(0.58)
2.80
(0.52)
2.82
(0.54)
2.83
(0.53)
2.91
(0.55)

-

3.25
(0.64)
2.99
(0.65)
2.64
(0.60)
2.80
(0.59)
2.94
(0.67)
2.74
(0.55)
2.76
(0.57)
2.74
(0.49)
2.86
(0.60)

-
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ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 86 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.91752 - 1.00000
0.63389 - 0.91751
0.24334 - 0.63388
0.03069 - 0.24333
0.0000 – 0.91752

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20

ตำรำงที่ 87 ผลการคานวณตัวชีวัดมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.24334 - 0.63388

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60

จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติ สัง คมไทยมี ความเหลื่อมลาหรือไม่เท่าเทียมกั นในระดับใด ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้
ดังต่อไปนี
1. ด้านรายได้และทรัพย์สิน คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า
ดัชนีเท่ากับ 0.64
2. ด้านการศึกษาคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.65
3. ด้านเพศคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.60
4. ด้านสาธารณสุข/การดูแลสุขภาพคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี
พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.59
5. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็น
ดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.67
6. การได้รับบริการสาธารณูปโภคขันพืนฐาน คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจ
เป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.55
7. การเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบ
สารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.57
8. การมีส่วนร่วมทางการเมือง คานวณเป็นตัวชีวัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี
พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.49
เมื่อคานวณตัวชีวัด จะได้เท่ากับ 0.595 ซึ่งจัดอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 2.10
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P4.2 ตัวชี้วัด ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านรายได้ทางสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini coefficient) ด้านรายได้ เช่น รายได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยมากน้อยเพียงใด
ตำรำงที่ 88 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ย้อนหลัง
3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
2560 2561[1] 2562
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)
0.4528
0.4480
(0.49)
(0.52)
หมำยเหตุ: [1] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ จัดเก็บข้อมูลและคานวณ 2 ปีครัง
( ) ค่าดัชนี
แหล่งข้อมูล : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล : ทุก 2 ปี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 89 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีความเหลื่อมลาด้านรายได้
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.97458 - 1.00000
0.79919 - 0.97457
0.37797 - 0.79918
0.05508 - 0.37796
0.00000 - 0.055070

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100

ตำรำงที่ 90 ผลการคานวณดัชนีความเหลื่อมลาด้านรายได้
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.37797 - 0.79918

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60

จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ คานวณแล้ว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้ของประเทศไทยปี 2562
อยู่ที่ 0.517 ซึ่งเมื่อคานวณค่าดัชนีจะอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 2.67
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P4.3 ตัวชี้วัด กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตั ว ชี วั ด การเข้า ถึ ง โครงสร้า งพืนฐาน ข้ อ มู ล การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 ทางสานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี พิจารณาจากร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพืนฐาน จาแนกตามกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายได้ประจาเฉลีย่ ต่อคน (บริการ
พืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบ้าน นาประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต)
ตำรำงที่ 91 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐานย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ไฟฟ้าภายในบ้าน
นาประปาภายในบ้าน
โทรศัพท์พืนฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต

2560
99.90
84.57
7.45
96.19
21.76
65.40

2561
98.84
85.22
5.79
96.33
19.18
71.56

2562
99.88
85.95
3.72
95.99
16.42
73.57

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 92 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.00000 - 0.00077
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
2
0.00078 - 0.11410
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
3
0.11411 - 0.75951
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.75952 - 0.97808
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
5
0.97809 - 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 93 ผลการคานวณตัวชีวัดการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน
ระดับ
3

ค่ำดัชนี
0.11411 - 0.75951

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสถิติ
แห่ง ชาติ พบว่า ผู้ใช้นาประปาภายในบ้านร้ อยละ 85.95 ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้า นร้อยละ 99.88
ครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์พืนฐานร้อยละ 3.72 ครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 95.99 ครัวเรือน
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ร้อยละ 16.42 ครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตร้อยละ 73.57 เมื่อนามาเฉลี่ย
พบว่า ระดับการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐานอยู่ระดับที่ 62.59 ซึ่งเมื่อนามาคานวณค่าดัชนีเท่ากับ 0.615
จะอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 2.78
P4.4 ตัวชี้วัด ช่องว่ำงของควำมยำกจน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดช่องว่างของความยากจน ทางสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากข้อมูลและจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
ตำรำงที่ 94 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณช่องว่างความยากจนย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
ช่องว่างความยากจน

2560
1.27
(0.221)

2561
1.80
(0.170)

2562
1.33
(0.271)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 95 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีช่องว่างความยากจน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.97016 - 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
2
0.93233 - 0.97015
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
3
0.83206 - 0.93232
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.55963 - 0.83205
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
5
0.00084 - 0.55632
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 96 ผลการคานวณดัชนีช่องว่างความยากจน
ระดับ
5

ค่ำดัชนี
0.00084 - 0.55632

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
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จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ช่องว่างความยากจนในปี 2562 เท่ากับ 1.337 เมื่อคานวณตัวชีวัดจะได้เท่ากับ 0.271
ซึ่งจัดอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 4.51
P4.5 ตัวชี้วัด ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนทรัพย์สินกำรเงิน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดเก็บข้อมูลใน
ส่ ว นนี พิ จ ารณาจากร้ อ ยละจ านวนบั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ มี จ านวนเงิ น ในบั ญ ชี ไ ม่ เ กิ น 50 ,000 บาท
ยกตัวอย่าง สินทรัพย์ทางการเงินกระจุก ตัวอยู่ในกลุ่ม คนเล็ก ๆ โดยสะท้ อนจากเงินออมในบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจาธนาคารพาณิชย์ที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจานวนน้อย
ตำรำงที่ 97 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณความเหลือ่ มลาด้านทรัพย์สินการเงิน (กลุ่มทีม่ ีเงินฝาก
ไม่เกินกว่า 50,000 ) ย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
ความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน (กลุ่มที่มีเงินฝากไม่เกินกว่า 50,000 )

2560 2561
86.71 87.03
(0.467) (0.638)

2562
87.04
(0.645)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 98 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดความเหลือ่ มลาด้านทรัพย์สินการเงิน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.78535 – 1.00000
2
0.73292 - 0.78513
3
0.65493 - 0.73261
4
0.52107 - 0.65444
5
0.00000 - 0.52014
แหล่งข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20

ตำรำงที่ 99 ผลการคานวณตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.52107 - 0.65444

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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จากข้ อ มู ล ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ในปี 2562 พบว่ า เงิ น ออมในบั ญ ชี เ งิ นฝาก
ออมทรัพ ย์และบัญ ชีเงินฝากประจาธนาคารพาณิชย์ กระจุก ตัวอยู่ในกลุ่ม ที่ มี เงินฝากไม่ เ กินกว่า
50,000 บาท มีจานวน 88,467,512 บัญชี คิดเป็น ร้อยละ87.04 ของบัญชีทังหมด ซึ่งค่าดัชนีเท่ากับ
0.645 จัดอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 3.07
P4.6 ตัวชี้วัด ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรถือครองที่ดิน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครั ว เรือ น พ.ศ. 2562 โดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ง ชาติไ ด้ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ในส่ว นนี พิ จ ารณาจาก
ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง
ตำรำงที่ 100 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองย้อนหลัง
3 ปี ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง

2560
69.82
(0.586)

2561
70.77
(0.613)

2562
70.86
(0.594)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 101 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.00000 - 0.01266
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
2
0.01267 - 0.11301
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
3
0.11302 - 0.35931
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.35932 - 0.67669
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
5
0.67670 -1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

ตำรำงที่ 102 ผลการคานวณตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.35932 - 0.67669

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
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จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ข้อมูลร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง ปี 2562 ภาพรวมประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 70.86 ซึ่งค่าดัชนีเท่ากับ 0.594 ซึ่งจัดอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 3.74
P4.7 ตัวชี้วัด กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดรายงานการจัดอันดับของความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ โดยใช้ข้อมูลจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
ตำรำงที่ 103 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าย้อนหลัง 3 ปี ตังแต่
ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
สัดส่วนการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2560
0.9994
(0.78)

2561
0.9994
(0.747)

2562
0.9992
(0.90)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 104 เกณฑ์การให้คะแนนดัชนีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.00000 - 0.00000
2
0.00000 - 0.00005
3
0.00005 - 0.00657
4
0.00670 - 0.19476
5
0.19742 - 1.00000
แหล่งข้อมูล: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

ตำรำงที่ 105 ผลการคานวณดัชนีการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระดับ
5

ค่ำดัชนี
0.19742 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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จากข้อมูลรายงานการจัดอันดับของความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ปี 2562 พบว่า
ผู้ เ ข้ า ถึ ง การเข้ า ถึ ง หลัก ประกั น สุข ภาพถ้ ว นหน้ า ของประเทศไทย คิ ด เป็ น สัด ส่ว น 0.9991 ของ
ประชากรทังหมด ค่าดัชนีเท่ากับ 0.90 จัดอยู่ใน ระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 4.88
P4.8 ตัวชี้วัด กำรเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำ ตอนปลำย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลใน
ส่ ว นนี จากร้ อ ยละการเรี ย นต่ อ ของผู้ ที่ เ รี ย นจบระดั บ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ เ ลื อ กเรี ย นต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำรำงที่ 106 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายย้อนหลัง 3 ปี
ตังแต่ปี 2560-2562
ตัวชี้วัด
สัดส่วนการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

2560
0.8923
(0.892)

2561
0.9007
(0.901)

2562
0.9167
(0.917)

หมำยเหตุ: ( ) ค่าดัชนี

ผลกำรคำนวณ
ตำรำงที่ 107 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.00000 - 0.02314
2
0.02315 - 0.20356
3
0.20357 - 0.57497
4
0.57498 - 0.88532
5
0.88533 - 1.00000
แหล่งข้อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

ตำรำงที่ 108 ผลการคานวณตัวชีวัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ระดับ
4

ค่ำดัชนี
0.57498 - 0.88532

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
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จากข้อ มู ล การส ารวจสภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 โดยส านัก งานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า จานวนผู้ที่เรียนจบในวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับการศึกษา
ภาคบังคับ และเลือกศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น สัดส่วน 0.9167 ของผู้ที่เลือกศึกษา
ต่อชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าดัชนีเท่ากับ 0.917 ซึ่งจัดอยู่ในระดับตัวชีวัดสันติภาพระดับที่ 3.09
4.5 สรุปกำรคำนวณค่ำดัชนีในภำพรวมระดับประเทศ
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2562 พบว่า ระดับดัชนีสันติภาพของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 3.42 คะแนน ซึ่งมีระดับดัชนีสันติภาพสูงกว่าปี 2562 ที่ได้
ระดับ ดัชนีสันติภาพเท่ ากั บ 3.36 ในส่วนของระดับ ดัชนีตัวชีวัด ทั ง 4 ด้าน ระดับ ดัชนีสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2562 ที่มีระดับคะแนนสันติภาพมากกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
ปี 2562 (3.64) ปี 2560 (3.60) และ P3. การยอมรับ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลือกปฏิ บั ติ /
การเคารพสิทธิมนุษยชน ปี 2562 (3.38), ปี 2560 (3.37) สาหรับดัชนีปี 2562 ที่มีระดับคะแนน
สันติภาพน้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสัง คม ปี 2562 (3.06)
ปี 2560 (3.24) และ P4. มี ความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมี การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ปี 2562 (3.36) ปี 2560 (3.48) ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 108
ตำรำงที่ 109 สรุประดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2562
ตัวชี้วัด
P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
P3. การยอมรั บ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
P4. มี ค วามเหลื่ อ มล าในสั ง คมน้ อ ยและมี ก าร
กระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ภำพรวม

ปี 2560
3.60
3.24
3.37

ปี 2562
3.64
3.06
3.38

ผลต่อระดับสันติภำพ
ระดับสันติภาพเพิ่มขึน
ระดับสันติภาพลดลง
ระดับสันติภาพเพิ่มขึน

3.48

3.36

ระดับสันติภาพลดลง

3.42

3.36

ระดับสันติภาพลดลง

บทที่ 5
ผลกำรศึกษำรำยจังหวัด
การวิเคราะห์ผลการศึกษาโครงการพัฒนาตัวชีวัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย ของ
บทนี อาศัยวิธีการเปรียบเทียบผลของค่าดัชนีและตัวชีวัดสันติภาพ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562
โดยใช้ เ กณฑ์ ปี 2560 เป็นหลัก ในการวัดค่าดัชนี ซึ่ ง ครอบคลุม ตัวชีวัด ทั ง 4 ด้าน คือ 1) การไม่มี
ความรุ น แรงทางกายภาพ 2) ความปลอดภั ย และความมั่ น คงในสั ง คม 3) การยอมรั บ
ความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) มีความเหลื่อมลาในสังคมน้อย
และมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ทว่าข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ในครังนี เป็นข้อมูลรายจังหวัด
ซึ่งครอบคลุมตัวชีวัด 21 ตัว ในทุก ๆ ด้านของสันติภาพในสังคมไทย ทังนี ที่มิได้นาข้อมูลในภาพรวม
ระดับประเทศมาวิเคราะห์การเปรียบเทียบ เนื่องจากข้อมูลในระดับรายจังหวัดไม่ได้รวบรวมไว้ จึง
ไม่สามารถนามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลรายจังหวัดได้
โดยข้อมูลที่นามาใช้ มีทังข้อมูลทุติย ภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสารวจ
ทั่วประเทศ จะแสดงข้อมูลในภาพรวมระดับจังหวัด ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี
5.1 สรุปการคานวณค่าดัชนีในภาพรวมระดับจังหวัด
5.2 ผลการคานวณค่าดัชนี P1.ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
5.3 ผลการคานวณค่าดัชนี P2.ความปลอดภัยและความมัง่ คงในสังคม
5.4 ผลการคานวณค่าดัชนี P3.การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน
5.5 ผลการคานวณค่าดัชนี P4.มีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
5.1 สรุปกำรคำนวณระดับสันติภำพในภำพรวมระดับจังหวัด
ในภาพรวมการคานวณระดับสันติภาพในภาพรวมระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลดัชนีย่อยทังหมด ที่
ครอบคลุม ดัชนีและตัวชีวั ดสันติ ภ าพในสัง คมไทยทั ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้าน P1 ไม่ มี
ความรุนแรงทางกายภาพ ด้าน P2 ความปลอดภัยและความมั่ง คงในสังคม ด้าน P3 การยอมรับ
ความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิท ธิมนุษยชน และด้าน P4 มีความเหลื่อมลาใน
สังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดตามระดับสันติภาพได้เป็น
5 กลุ่ม ดังนี 1. กลุ่มสีแดงเข้มคือระดับดัชนีสันติภาพมีค่าต่าที่สุด 2. กลุ่มส้มคือระดับดัชนีสันติภาพ
มีค่าต่า 3. กลุ่มสีเหลืองคือระดับดัชนีสันติภาพปานกลาง 4. กลุ่มสีเขียวอ่อนคือระดับดัชนีสันติภาพ
มีค่าสูง และ 5. กลุ่มสีเขียวแก่คือระดับดัชนีสันติภาพมีค่าสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มสันติภาพใน
สังคมไทยระหว่าง พ.ศ. 2560 กับ 2562 รายจังหวัดทัง 77 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มระดับ
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สันติภาพสูงที่สุดได้แก่ 1. มหาสารคาม 2. ตรัง 3. ลาปาง 4. นครศรีธรรมราช เมื่อดูระดับภูมิภาคจะ
เห็นว่าพื นที่ ก รุง เทพและปริม ณฑล และระเบี ยงเขตเศรษฐกิ จ ภาคตะวันออก (EEC) จะมี ร ะดับ
สันติภาพปานกลางถึงต่า รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 109
ตำรำงที่ 110 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
มหาสารคาม ตรัง ลาปาง นครศรีธรรมราช
ชัยภูมิ พังงา ปราจีนบุรี ตราด ยะลา อุดรธานี พิจิตร สุรินทร์ อานาจเจริญ
บึงกาฬ ราชบุรี สิงห์บุรี สกลนคร ตาก ขอนแก่น อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์
พิษณุโลก สุพรรณบุรี ชุมพร ชัยนาท สุโขทัย นนทบุรี กระบี่ ระนอง
พระนครศรีอยุธยา พะเยา ยโสธร น่าน สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
นครพนม เลย ร้อยเอ็ด ภูเก็ต จันทบุรี นครนายก กาแพงเพชร ศรีสะเกษ
กาญจนบุรี ลพบุรี กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี สมุทรปราการ พัทลุง ลาพูน
หนองบัวลาภู สระแก้ว นครราชสีมา มุกดาหาร นครสวรรค์
กาฬสินธุ์ หนองคาย สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร แพร่
ปัตตานี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ชลบุรี สระบุรี อ่างทอง สตูล ปทุมธานี
อุบลราชธานี ระยอง นครปฐม
นราธิวาส เชียงราย ฉะเชิงเทรา แม่ฮ่องสอน

รูปที่ 10 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
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5.2 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P1.ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
ด้าน P1 ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ซึ่งมีทังหมด 4 ตัวชีวัด อันประกอบไปด้วย มุมมองต่อ
ระดับความรุนแรงในประเทศ มุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน มุมมองต่อระดับความรุนแรงใน
ครอบครั ว และจ านวนของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ ง ภายในประเทศ เพื่ อ แสดงแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนดัชนี สันติภาพในสังคมไทย ด้าน P1 ไม่ มี ความรุนแรงทางกายภาพ
ระหว่าง พ.ศ. 2560 กั บ 2562 พบว่า จัง หวัดที่ อยู่ในกลุ่ม ระดับ สันติภาพสูง ที่ สุด ได้แก่ 1.ล าพูน
2. สุโขทัย 3.ร้อยเอ็ด 4.แพร่ 5.จันทบุรี 6.เพชรบูรณ์ และ 7. หนองบัวลาภู เมื่อดูระดับภูมิภาคจะ
เห็นว่าพืนที่กรุงเทพและปริมณฑล และภาคใต้ ส่วนใหญ่จะมีระดับสันติภาพด้านไม่มีความรุนแรง
ทางกายภาพต่ากว่าพืนที่อื่น ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 110
ตำรำงที่ 111 ระดับสันติภาพด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม
แดง

สันติภาพมีค่าต่า
สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
ลาพูน สุโขทัย ร้อยเอ็ด แพร่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ หนองบัวลาภู
ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุทัยธานี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี นครนายก นครพนม
กาฬสินธุ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา พะเยา ขอนแก่น สมุทรปราการ สตูล พิจิตร
น่าน อานาจเจริญ ชัยนาท สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ เพชรบุรี
นครราชสีมา กาญจนบุรี ตาก พระนครศรีอยุธยา ตราด ยโสธร ภูเก็ต
อ่างทอง นครสวรรค์ นราธิวาส เชียงราย ยะลา เชียงใหม่ ลาปาง ตรัง
อุดรธานี พิษณุโลก
มุกดาหาร พัทลุง ชลบุรี บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน ระยอง ปัตตานี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี อุบลราชธานี สกลนคร กาแพงเพชร
พังงา หนองคาย สุราษฎร์ธานี มหาสารคาม เลย ชุมพร นครศรีธรรมราช
สระแก้ว
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สุรินทร์ สงขลา สระบุรี
ระนอง ราชบุรี กระบี่
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รูปที่ 11 ระดับสันติภาพรายจังหวัดด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในประเทศ
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มี
ระดับสันติภาพสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดลาพูน 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดนครนายก
4. จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5. จังหวัดแพร่ เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่ามุมมองต่อระดับความรุนแรง
ในประเทศ ภาคกลางและภาคเหนือจะมีมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศในระดับสันติภาพ
ส่วนใหญ่สูงกว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 111
ตำรำงที่ 112 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

จังหวัด
ลาพูน นครปฐม นครนายก ร้อยเอ็ด แพร่ อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์
นราธิวาส กาแพงเพชร เพชรบุรี
ฉะเชิงเทรา ระยอง แม่ฮ่องสอน สตูล กาฬสินธุ์ ปทุมธานี สุโขทัย
เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยนาท
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ระดับสี
เหลือง

ระดับสันติภำพ
สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
บุรีรัมย์ ยะลา ปัตตานี สระแก้ว นครสวรรค์ เชียงใหม่ สมุทรปราการ
อุตรดิตถ์ อานาจเจริญ ตราด ศรีสะเกษ จันทบุรี สมุทรสงคราม เชียงราย
สิงห์บุรี น่าน อ่างทอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี หนองบัวลาภู
นครพนม
อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย สระบุรี ตาก สกลนคร กระบี่
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ยโสธร สงขลา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี
สุรินทร์ มุกดาหาร พัทลุง สมุทรสาคร ลาปาง เลย พะเยา ระนอง
นนทบุรี พิจิตร อุดรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ภูเก็ต
บึงกาฬ ปราจีนบุรี พังงา ตรัง ชัยภูมิ มหาสารคาม

รูปที่ 12 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในชุมชน
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชนรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มี
ระดับสันติภาพสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดลาพูน 2. จังหวัดอานาจเจริญ 3. จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดสตูล และ 5. จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าภาคเหนือมีระดับสันติภาพสูงกว่า
ภาคอื่น และภาคใต้มีระดับสันติภาพต่ากว่าภาคอื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 112
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ตำรำงที่ 113 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชนรายจังหวัดปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม
แดง

สันติภาพมีค่าต่า
สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
ลาพูน อานาจเจริญ สุโขทัย สตูล ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ หนองบัวลาภู แพร่
นครพนม จันทบุรี ชัยภูมิ ลพบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ น่าน
เชียงใหม่ ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
นครนายก เชียงราย กาแพงเพชร อ่างทอง ขอนแก่น พะเยา ยะลา ตาก
พิษณุโลก ยโสธร บุรีรัมย์ ภูเก็ต ปัตตานี ตราด นราธิวาส กาฬสินธุ์ พิจิตร
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สระแก้ว นครสวรรค์ เพชรบุรี
อุตรดิตถ์ ตรัง พัทลุง มุกดาหาร นนทบุรี เลย ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี
แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช ลาปาง ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี
สมุทรสาคร บึงกาฬ หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์ พังงา
สงขลา ชุมพร สุรินทร์ มหาสารคาม ราชบุรี กรุงเทพมหานคร
ระนอง นครปฐม กระบี่ สระบุรี

รูปที่ที่ 13 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
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มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในครอบครัว
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว รายจังหวัด พบว่าจังหวัด
ที่มีระดับสันติภาพสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 2. จังหวัดชัยภูมิ 3. จังหวัด
กาฬสินธุ์ 4. จังหวัดลาพูน และ 5. จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่ามุม มองต่อระดับ
ความรุนแรงในครอบครัว ไม่แตกต่างกันเชิงภูมิภาค และส่วนใหญ่แต่ละภูมิภาคมีระดับสันติภาพสูง
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 113
ตำรำงที่ 114 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัวรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ลาพูน อุตรดิตถ์ พิจิตร สมุทรสงคราม ปัตตานี
สิงห์บุรี พะเยา ศรีสะเกษ มหาสารคาม นราธิวาส บึงกาฬ จันทบุรี
สมุทรปราการ ขอนแก่น แพร่ อุทัยธานี หนองบัวลาภู ลาปาง เพชรบุรี
กาญจนบุรี นครนายก ชลบุรี ร้อยเอ็ด สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตรัง บุรีรัมย์
นครพนม ตาก สุพรรณบุรี พังงา มุกดาหาร พัทลุง สมุทรสาคร น่าน
นครสวรรค์ ชุมพร ตราด ระยอง ชัยนาท
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
ลพบุรี ยะลา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต อุดรธานี ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์
หนองคาย ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา พิษณุโลก อ่างทอง
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช เลย สกลนคร สระบุรี
สตูล
เหลือง
สันติภาพปานกลาง เชียงใหม่ นครปฐม กรุงเทพมหานคร อานาจเจริญ
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
กาแพงเพชร ปทุมธานี สระแก้ว นนทบุรี สุรินทร์ สงขลา
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด ระนอง กระบี่ ราชบุรี
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รูปที่ 14 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัวรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

จำนวนของผู้เสียชีวิตจำกควำมขัดแย้งภำยในประเทศ (ต่อสู้ภำยในประเทศ)
ระดั บ สั น ติ ภ าพดั ช นี ย่ อ ยจ านวนของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ ง ภายในประเทศ
(ต่อสู้ภายในประเทศ)รายจังหวัด พบว่าจะมีเพียง 4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา
ที่มีจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ต่อสู้ภายในประเทศ)
ตำรำงที่ 115 ระดั บ สัน ติ ภ าพดัช นี ย่ อยจ านวนของผู้เ สีย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ง ภายในประเทศ
(ต่อสู้ภายในประเทศ) รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม
เขียวอ่อน
ส้ม
แดง

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด
สันติภาพมีค่าสูง
สันติภาพมีค่าต่า
สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
สงขลา
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
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รู ป ที่ 15 ระดั บ สั น ติ ภ าพดั ช นี ย่ อ ยจ านวนของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ ง ภายในประเทศ
(ต่อสู้ภายในประเทศ) รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

5.3 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P2. ควำมปลอดภัยและควำมมั่งคงในสังคม
ด้าน P2.ความปลอดภัยและความมั่งคงในสังคม ซึ่งมีทังหมด 4 ตัวชีวัด อันประกอบไปด้วย
จ านวนของประชากรในเรื อ นจ า จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มุ ม มองต่ อ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย /
ความหวาดกลัว และอั ตราการฆ่าตัวตาย เพื่อ แสดงแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของคะแนนดั ช นี
สันติภาพในสังคมไทย ด้าน P2.ความปลอดภัยและความมั่งคงในสังคม ระหว่าง พ.ศ. 2560 กับ 2562
ของระดั บ รายจั ง หวั ด ทั ง 77 จั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ระดั บ สั น ติ ภ าพสู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่
1. สมุ ท รสาคร2. ยะลา 3. กระบี่ 4. นครพนม 5. ฉะเชิง เทรา 6. นราธิวาส 7. ชลบุรี 8. ระยอง
9. นครปฐม 10. นครราชสีมา เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพืนที่กรุงเทพและปริมณฑล และระเบียง
เขตเศรษฐกิ จ ภาคตะวันออก (EEC) จะมี ร ะดับ สันติภาพสูง กว่าพืนที่ และภาคเหนือส่วนมีระดับ
สันติภาพต่ากว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 115
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ตำรำงที่ 116 ระดับสันติภาพด้านความปลอดภัยและความมั่งคงในสังคมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
สมุทรสาคร ยะลา กระบี่ นครพนม ฉะเชิงเทรา นราธิวาส ชลบุรี ระยอง
นครปฐม นครราชสีมา
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ปัตตานี ปราจีนบุรี พังงา พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลาพูน จันทบุรี ปทุมธานี หนองบัวลาภู
นครศรีธรรมราช อ่างทอง เพชรบุรี สิงห์บุรี สกลนคร ระนอง
เหลือง
สันติภาพปานกลาง กาแพงเพชร มุกดาหาร สุราษฎร์ธานี นครนายก ภูเก็ต สตูล อานาจเจริญ
ตรัง สุรินทร์ ตาก เพชรบูรณ์ ยโสธร สุโขทัย ลาปาง อุดรธานี ศรีสะเกษ
ขอนแก่น สระบุรี ชัยนาท เชียงราย ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ชัยภูมิ
มหาสารคาม บึงกาฬ เลย นนทบุรี หนองคาย พัทลุง
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
ชุมพร กาฬสินธุ์ ตราด บุรีรัมย์ ลพบุรี พิจิตร อุตรดิตถ์ สระแก้ว พะเยา
นครสวรรค์
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด อุทัยธานี แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน

รูปที่ 16 ระดับสันติภาพด้านความปลอดภัยและความมั่งคงในสังคมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
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จำนวนของประชำกรในเรือนจำ (ต่อแสนคน)
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน) รายจังหวัด พบว่า
จั ง หวั ด ที่ มี ร ะดับ สันติ ภ าพสูง ที่ สุด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด อุ ต รดิ ตถ์ 2. จั ง หวั ดนนทบุรี
3. จังหวัดมหาสารคาม 4. จังหวัดลาพูน และ 5. จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพืนที่
กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้จะมีระดับสันติภาพต่ากว่าพืนที่อื่น
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 116
ตำรำงที่ 117 ระดับ สันติภาพดัชนีย่อยจานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน) รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
อุตรดิตถ์ นนทบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นราธิวาส เลย
สุรินทร์ น่าน พิจิตร อุบลราชธานี
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองคาย แม่ฮ่องสอน ปัตตานี อุทัยธานี
สกลนคร แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ สระแก้ว นครสวรรค์ สตูล
เหลือง
สันติภาพปานกลาง เชียงราย หนองบัวลาภู นครนายก ขอนแก่น บึงกาฬ ตาก ตรัง สุพรรณบุรี
อานาจเจริญ
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
กาแพงเพชร สระบุรี ชุมพร ตราด สมุทรปราการ ลาพูน ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด เชียงใหม่ ปทุมธานี ชลบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา อ่างทอง ลาปาง
ระนอง ระยอง พังงา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี
ชัยนาท ปราจีนบุรี นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร พิษณุโลก ราชบุรี
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต
สงขลา พัทลุง
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รูปที่ 17 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน) รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562

จำนวนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ (ต่อแสนคน)
ระดับ สันติภาพดัชนีย่อ ยจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ(ต่อแสนคน) รายจัง หวัด พบว่าจัง หวัด
ที่ มี ร ะดั บ สั น ติ ภ าพสู ง ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด นครราชสี ม า 2. จั ง หวั ด ปั ต ตานี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์ 4. จังหวัดเชียงใหม่ และ 5. จังหวัดระยอง เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพืนที่
กรุงเทพและปริมณฑล และภาคกลาง จะมีระดับสันติภาพจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ(ต่อแสนคน) ต่ากว่า
พืนที่อื่นรายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 117
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ตำรำงที่ 118 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ(ต่อแสนคน) รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
นครราชสีมา ปัตตานี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ระยอง อุตรดิตถ์ ราชบุรี นครพนม
ยโสธร หนองบัวลาภู กาญจนบุรี สุรินทร์ สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เชียงราย
สมุ ท รสาคร ขอนแก่ น ยะลา เพชรบู ร ณ์ ประจวบคี รี ขั น ธ์ ศรี ส ะเกษ
นครศรีธรรมราช
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก สกลนคร เลย พังงา สงขลา กระบี่ สตูล ปราจีนบุรี
ร้ อยเอ็ ด อุ บ ลราชธานี อ่ างทอง ชลบุ รี สมุ ท รปราการ ชุ มพร นราธิ ว าส
มหาสารคาม กาแพงเพชร ลาปาง สิงห์บุรี จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
เหลือง
สันติภาพปานกลาง ลาพูน นครปฐม อานาจเจริญ ตรัง พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี
พัทลุง
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
นนทบุรี มุกดาหาร อุดรธานี ปทุมธานี หนองคาย ชัยนาท สมุทรสงคราม
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด ลพบุ รี กรุ ง เทพมหานคร สระบุ รี นครนายก ภู เ ก็ ต อุ ทั ย ธานี นครสวรรค์
พิจิตรตราด บึงกาฬ แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ระนอง

รูปที่ 18 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน) รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
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มุมมองต่อควำมรู้สึกปลอดภัย/ควำมหวำดกลัว
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว รายจังหวัด พบว่า
จัง หวัดที่ มีระดับสันติภาพสูงที่ สุด 5 อันดับ แรก ได้แก่ 1. จัง หวัด นครราชสีม า 2. จัง หวัด ปัตตานี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์ 4. จังหวัดเชียงใหม่ และ 5. จังหวัดระยอง เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีระดับสันติภาพมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว ต่ากว่า
พืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 118
ตำรำงที่ 119 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
นครราชสีมา ปัตตานี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ระยอง อุตรดิตถ์ ราชบุรี นครพนม
ยโสธร หนองบัวลาภู กาญจนบุรี สุรินทร์ สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เชียงราย
สมุ ท รสาคร ขอนแก่ น ยะลา เพชรบู ร ณ์ ประจวบคี รี ขั น ธ์ ศรี ส ะเกษ
นครศรีธรรมราช
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก สกลนคร เลย พังงา สงขลา กระบี่ สตูล ปราจีนบุรี
ร้ อยเอ็ ด อุ บ ลราชธานี อ่ างทอง ชลบุ รี สมุ ท รปราการ ชุ มพร นราธิ ว าส
มหาสารคาม กาแพงเพชร ลาปาง สิงห์บุรี จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
เหลือง
สันติภาพปานกลาง ลาพูน นครปฐม อานาจเจริญ ตรัง พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี
พัทลุง
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
นนทบุรี มุกดาหาร อุดรธานี ปทุมธานี หนองคาย ชัยนาท สมุทรสงคราม
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด ลพบุ รี กรุ ง เทพมหานคร สระบุ รี นครนายก ภู เ ก็ ต อุ ทั ย ธานี นครสวรรค์
พิจิตรตราด บึงกาฬ แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ระนอง
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รู ป ที่ 19 ระดั บ สั น ติภ าพดั ช นี ย่อ ยมุ ม มองต่ อความรู้สึก ปลอดภั ย /ความหวาดกลัว รายจั ง หวัด
ปี พ.ศ. 2562

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย
ระดับ สันติภาพดัชนีย่อยอัตราการฆ่าตัวตายรายจังหวัด พบว่าจัง หวัดที่มีระดับ สันติภาพ
สู ง ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด ยะลา 2. จั ง หวั ด นราธิ ว าส 3. จั ง หวั ด นครนายก
4 . จั ง ห วั ด ส มุ ทร สา คร แ ล ะ 5 . จั ง ห วั ด ก ร ะ บี่ เ มื่ อดู ร ะดั บ ภู มิ ภ า คจ ะเ ห็ น ว่ าพื นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือจะมี ร ะดับสันติภาพอัตราการฆ่าตัวตายต่ากว่าพืนที่อื่น
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 119
ตำรำงที่ 120 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยอัตราการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

จังหวัด
ยะลา นราธิวาส นครนายก สมุทรสาคร กระบี่
ฉะเชิ ง เทรา ปั ต ตานี กรุ ง เทพมหานคร ชลบุ รี ล าพู น สุ พ รรณบุ รี บึ ง กาฬ
นนทบุ รี นครปฐม นครพนม สมุ ท รสงคราม หนองบั ว ล าภู ระนอง
พระนครศรี อยุ ธยา สมุ ท รปราการ พิ จิต ร ตรั ง สุ ริ นทร์ จั นทบุ รี สุ โ ขทัย
สกลนคร สงขลา ปทุมธานี มหาสารคาม นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี
อานาจเจริญ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี
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ระดับสี
เหลือง

ระดับสันติภำพ
สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
กาแพงเพชร สุราษฎร์ธานี ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง พิษณุโลก สตูล ภูเก็ ต
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี หนองคาย
ชัยภูมิ พะเยา พังงา ชัยนาท เชียงใหม่ มุกดาหาร ตาก อุดรธานี ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช ลาปาง บุรีรัมย์ ยโสธร นครสวรรค์
เลย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ลพบุรี เชียงราย สระแก้ว ชุมพร
อุตรดิตถ์ พัทลุง น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน

รูปที่ 20 ระดับสันติภาพดัชนีย่อยอัตราการฆ่าตัวตายรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

5.4 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P3.กำรยอมรับควำมหลำกหลำย/กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน
ด้าน P3.การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิม นุษยชน ซึ่งมี
ทั งหมด 6 ตัวชีวัด อั นประกอบไปด้วย มุ ม มองต่อการยอมรับ ให้บุคคลที่ มี ลัก ษณะแตกต่างจาก
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คนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ มุมมอง
ต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง มุมมองต่อเสรีภาพของสือ่ มวลชน มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม
และจ านวนผู้ถูก กั ก ขัง ที่ ร อการพิ พากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจ า เพื่อ แสดงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนดัชนี สันติภาพในสังคมไทย ด้าน P3.การยอมรับ ความหลากหลาย/
การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน ระหว่าง พ.ศ. 2560 กับ 2562 ของระดับรายจังหวัด
ทั ง 77 จัง หวัด พบว่า จัง หวัดที่ อ ยู่ในกลุ่ม ระดับสันติภาพสูง ที่สุดได้แก่ 1. ภูเ ก็ ต2. ยะลา 3. ตาก
4. ตรัง 5. พังงา 6. ตราด 7. อุดรธานี 8. นครศรีธรรมราช 9. ปราจีนบุรี 10. ระนอง 11. มหาสารคาม
เมื่ อดูร ะดับ ภูมิ ภาคจะเห็นว่าพื นที่ ภาคใต้จะมี ระดับสันติภาพด้านการยอมรับ ความหลากหลาย/
การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน สูงกว่าพืนที่ รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 120
ตำรำงที่ 121 ระดับ สันติภาพด้านการยอมรับ ความหลากหลาย/การไม่เ ลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
ภูเก็ต ยะลา ตาก ตรัง พังงา ตราด อุดรธานี นครศรีธรรมราช ปราจีนบุ รี
ระนอง มหาสารคาม
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
พิจิตร ชัยภูมิ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ กาแพงเพชร สิงห์บุรี
บึงกาฬ นครนายก ลาปาง กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุพรรณบุรี มุกดาหาร
น่าน พระนครศรีอยุธยา แพร่ นนทบุรี อานาจเจริญ
เหลือง
สันติภาพปานกลาง เลย สุ โ ขทั ย สุ ร าษฎร์ ธานี พั ท ลุ ง ชั ย นาท ศรี ส ะเกษ ขอนแก่ น สกลนคร
สุรินทร์ สมุทรสาคร สงขลา ชลบุรี พิษณุโลก กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด นครสวรรค์
ระยอง กระบี่ หนองคาย ลพบุ รี จั น ทบุ รี อุ ทั ย ธานี ประจวบคี รี ขั นธ์
ปทุมธานี
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
ราชบุ รี ยโสธร อุ บ ลราชธานี สระแก้ ว ปั ต ตานี สระบุ รี ล าพู น นราธิ วาส
กาฬสินธุ์ พะเยา สตูล หนองบัวลาภู เพชรบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน อ่างทอง นครราชสีมา นครพนม เชียงราย
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รู ป ที่ 21 ระดั บ สั น ติ ภ าพด้ า นการยอมรั บ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ / การเคารพ
สิทธิมนุษยชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

มุมมองต่อกำรยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกคนทั่วไปมีบทบำททำงสังคมและ
กำรเมือง
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมี
บทบาททางสังคมและการเมืองรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีระดับสันติภาพสูงที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ 1. จังหวัดตาก 2. จังหวัดนครสวรรค์ 3. จังหวัดมุกดาหาร 4. จังหวัดยะลา และ 5. จังหวัด
พัง งา เมื่ อ ดูร ะดับ ภู มิ ภาคจะเห็นว่าพืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกจะมีระดับ
สันติภาพด้านมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและ
การเมือง ต่ากว่าพืนที่ รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 121
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ตำรำงที่ 122 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการยอมรับ ให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไป
มีบทบาททางสังคมและการเมืองรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม
เขียวอ่อน

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด
สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
ตาก นครสวรรค์ มุกดาหาร ยะลา พังงา ระนอง
ปทุมธานี แพร่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ระยอง กาแพงเพชร น่าน เชียงใหม่
บุรีรัมย์ ภูเก็ต พัทลุง สิงห์บุรี ตราด
หนองคาย พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ สมุทรสาคร ชุมพร สกลนคร เลย ชลบุรี
นครศรีธรรมราช ขอนแก่น ปัตตานี บึงกาฬ สุรินทร์ พิจิตร ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ปราจีนบุรี อานาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ สุพรรณบุร สมุทรปราการ
อุดรธานี สระบุรี กาญจนบุรี สุโขทัย เชียงราย นครนายก ตรัง นราธิวาส ลาปาง
ร้อยเอ็ด ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท อุทัยธานี จันทบุรี สงขลา
นนทบุ รี นครปฐม กระบี่ มหาสารคาม อ่ า งทอง สุ ร าษฎร์ ธ านี ราชบุ รี
หนองบัวลาภู
นครพนม อุ ต รดิ ต ถ์ เพชรบู รณ์ นครราชสี ม า พะเยา ลพบุ รี เพชรบุ รี ล าพู น
กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม สตูล

รู ป ที่ 22 ระดั บ สันติ ภาพด้ า นมุ ม มองต่ อการยอมรับ ให้บุ คคลที่ มี ลัก ษณะแตกต่า งจากคนทั่ วไป
มีบทบาททางสังคมและการเมืองรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
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มุมมองต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บริกำรภำครัฐ
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐรายจังหวัด พบว่า
จั ง หวั ด ที่ มี ร ะดั บ สั น ติ ภ าพสู ง ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ 2. จั ง หวั ด แพร่
3. จังหวัดลพบุรี 4. จังหวัดน่าน และ 5. จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพืนที่ภาคกลาง
จะมีระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ สูงกว่าพืนที่ รายละเอียด
ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 122
ตำรำงที่ 123 ระดับ สันติภาพด้านมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริก ารภาครัฐ รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
ชัยภูมิ แพร่ ลพบุรี น่าน กาฬสินธุ์ สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ พิจิตร
พะเยา ตรัง หนองบัวลาภู ลาพูน สมุทรสาคร หนองคาย มุกดาหาร ลาปาง
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี บุรีรัมย์ พังงา สระบุรี พัทลุง สุพรรณบุรี ระนอง
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
อุดรธานี อ่างทอง บึงกาฬ อุบลราชธานี ชัยนาท เชียงใหม่ ภูเก็ต อานาจเจริญ
ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ยะลา ขอนแก่น นครศรีธรรมราช จันทบุรี สุราษฎร์
ธานี ระยอง นนทบุรี ปราจีนบุรี สงขลา นครสวรรค์ กาแพงเพชร สุโขทัย
นครปฐม พิษณุโลก สกลนคร ปัตตานี สตูล
เหลือง
สันติภาพปานกลาง สระแก้ว ชุมพร ตาก เลย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครพนม แม่ฮ่องสอน
นครราชสีมา กาญจนบุรี สุรินทร์ ยโสธร ราชบุรี ร้อยเอ็ด
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
นราธิวาส
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด กระบี่ มหาสารคาม ตราด เชียงราย
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รูปที่ 23 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

มุมมองต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองรายจังหวัด พบว่า
จั ง หวั ด ที่ มี ร ะดั บ สั น ติ ภ าพสู ง ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด มหาสารคาม 2. จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 3. จัง หวัด พั ง งา 4. จัง หวัด ตราด และ 5. จัง หวัด อุตรดิตถ์ เมื่ อดูร ะดับ ภูมิ ภาค
จะเห็ น ว่ า พื นที่ ก รุ ง เทพและปริ ม ณฑล และระเบี ย งเขตเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC) และ
ภาคตะวันตก ส่วนใหญ่จะมีระดับสันติภาพปานกลางถึงต่า รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 123
ตำรำงที่ 124 ระดับ สันติภาพด้านมุ มมองต่อ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมื อง รายจัง หวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

จังหวัด
มหาสารคาม นครศรีธรรมราช พังงา ตราด อุตรดิตถ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ อุดรธานี ยะลา กาแพงเพชร ตรัง ระนอง ลาพูน
ตาก ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภูเก็ต อานาจเจริญ ลพบุรี ราชบุรี
สมุทรสงคราม
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ระดับสี
เหลือง

ส้ม
แดง

ระดับสันติภำพ
สันติภาพปานกลาง

จังหวัด
พิษณุโลก สุพรรณบุรี เลย ลาปาง เชียงใหม่ นครนายก ชัยนาท กระบี่ ยโสธร
สุ โ ขทั ย กรุ ง เทพมหานคร ขอนแก่ น จั นทบุ รี สงขลา ศรี ส ะเกษ ชุ มพร
นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ พิจิตร สระแก้ว น่าน สุราษฎร์
ธานี หนองบัวลาภู สิงห์บุรี นนทบุรี
สันติภาพมีค่าต่า
สมุทรสาคร กาญจนบุรี ปัตตานี พะเยา เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี
อุทัยธานี แพร่ พัทลุง นครปฐม หนองคาย ระยอง นครราชสีมา กาฬสินธุ์
สันติภาพมีค่าต่าสุด อุ บ ลราชธานี ฉะเชิ ง เทรา สระบุ รี นครสวรรค์ แม่ ฮ่ อ งสอน ปทุ ม ธานี
เพชรบูรณ์ สตูล เชียงราย นราธิวาส อ่างทอง

รูปที่ 24 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
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มุมมองต่อเสรีภำพของสื่อมวลชน
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีระดับ
สันติภาพสูง ที่สุด 5 อั นดับ แรก ได้แก่ 1. จัง หวัด มหาสารคาม 2. จัง หวัด อุดรธานี 3. จัง หวัดตรัง
4. จังหวัดลาปาง และ 5. จังหวัดยะลา เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่า ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อ
เสรีภาพของสื่อมวลชนไม่แตกต่างกันเชิงภูมิภาค รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 124
ตำรำงที่ 125 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพของสือ่ มวลชน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

ส้ม
แดง

จังหวัด
มหาสารคาม อุดรธานี ตรัง ลาปาง ยะลา ตราด
สิงห์บุรี นครศรีธรรมราช พิจิตร ภูเก็ต ปราจีนบุรี อานาจเจริญ บุรีรัมย์ ตาก
ชัยภูมิ สุพรรณบุรี ชัยนาท ชุมพร พะเยา อุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา พังงา
นครนายก เชียงใหม่ สุรินทร์ นนทบุรี บึงกาฬ แพร่ น่าน กรุงเทพมหานคร
กาแพงเพชร
สันติภาพปานกลาง สุ โ ขทั ย สมุ ท รปราการ อุ ทั ย ธานี ร้ อยเอ็ ด ขอนแก่ น เลย สุ ร าษฎร์ ธานี
ราชบุรี พัทลุง ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ระนอง
สมุ ท รสงคราม ประจวบคี รี ขั น ธ์ สงขลา ยโสธร ชลบุ รี สตู ล สกลนคร
อุบลราชธานี พิษณุโลก เพชรบุรี
สันติภาพมีค่าต่า
กระบี่ ลาพูน กาฬสินธุ์ จันทบุรี หนองบัวลาภู ระยอง เพชรบูรณ์ สระแก้ว
นราธิวาส หนองคาย นครสวรรค์ นครพนม มุกดาหาร สระบุรี
สันติภาพมีค่าต่าสุด ปัตตานี นครปฐม นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน อ่างทอง เชียงราย ฉะเชิงเทรา
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รูปที่ 25 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

มุมมองด้ำนพหุวัฒนธรรม (ควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ)
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) รายจังหวัด
พบว่ า จั ง หวั ด ที่ มี ร ะดั บ สัน ติ ภ าพสูง ที่ สุด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด ตาก 2. จั ง หวั ด ภูเ ก็ ต
3. จังหวัดตรัง 4. จังหวัดระนอง และ 5. จังหวัดตราด เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าภาคเหนือและ
ภาคใต้จะมีระดับสันติภาพสูงกว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 125
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ตำรำงที่ 126 ระดั บ สั น ติ ภ าพด้ า นมุ ม มองด้ า นพหุ วั ฒ นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
ตาก ภูเก็ต ตรัง ระนอง ตราด พังงา ปราจีนบุรี พิจิตร ยะลา สงขลา ชลบุรี
เชียงใหม่
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
มุ กดาหาร บึ ง กาฬ สิ ง ห์ บุ รี สุ ร าษฎร์ ธานี นครนายก พระนครศรี อยุ ธยา
ระยอง สระบุ รี นนทบุ รี กาญจนบุ รี สมุ ท รปราการ หนองคาย อุ ต รดิตถ์
กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พัทลุง ลาปาง
ชุมพร อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี แม่ฮ่องสอน สตูล แพร่
เหลือง
สันติภาพปานกลาง สุโขทัย กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสี มา
ปทุมธานี อุทัยธานี ขอนแก่น มหาสารคาม สมุทรสาคร พิษณุโลก กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี นครปฐม น่าน อุดรธานี ปัตตานี บุรีรัมย์ ราชบุรี ลพบุรี ชัยนาท
อานาจเจริญ ศรีสะเกษ
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
เลย เชี ย งราย เพชรบู ร ณ์ ยโสธร เพชรบุ รี สระแก้ ว สกลนคร สุ ริ น ทร์
หนองบัวลาภู ลาพูน
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด ร้อยเอ็ด สมุทรสงคราม พะเยา นครพนม
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รูปที่ 26 ระดับสันติภาพด้านมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) รายจังหวัด
ปี พ.ศ. 2562

จำนวนเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน)
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน) รายจังหวัด พบว่า
จั ง หวั ด ที่ มี ร ะดับ สัน ติ ภาพสูง ที่ สุด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 2. จั ง หวัด ราชบุรี
3. จัง หวัด สมุ ท รสงคราม 4. จัง หวัด พิษณุโ ลก และ 5. จัง หวัด นครราชสีม า เมื่ อดูร ะดับ ภูมิ ภาค
จะเห็นว่า ระดับ สันติภาพด้านจ านวนเหยื่อจากการค้ ามนุ ษย์ (ต่อหนึ่ง แสนคน) ไม่ แตกต่างกั น
เชิงภูมิภาครายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 126
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ตำรำงที่ 127 ระดับ สันติภาพด้านจ านวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่ง แสนคน) รายจัง หวัด
ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

จังหวัด
ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรสงคราม พิษณุโลก นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน ตราด
ลาปาง
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
ประจวบคี รี ขั นธ์ พะเยา จั นทบุ รี ขอนแก่ น อานาจเจริ ญ สิ ง ห์ บุ รี พั ง งา
พระนครศรีอยุ ธยา ตาก หนองบัวล าภู สงขลา นครพนม สุรินทร์ ระยอง
กาญจนบุ รี ชั ย นาท เชี ย งราย ล าพู น เพชรบุ รี เพชรบู ร ณ์ ยโสธร ชลบุ รี
นครปฐม ฉะเชิ ง เทรา ลพบุ รี นครสวรรค์ กาแพงเพชร นครศรี ธรรมราช
กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี
เหลือง
สันติภาพปานกลาง ศรีสะเกษ อ่างทอง สกลนคร สุพรรณบุรี ยะลา แพร่ พัทลุง เชียงใหม่ ระนอง
สระบุ รี อุ ทั ย ธานี อุ บ ลราชธานี สมุ ท รสาคร สุ โ ขทั ย ชุ มพร หนองคาย
มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สระแก้ว ชัยภูมิ
ส้ม
สันติภาพมีค่าต่า
พิจิตร ปัตตานี บุรีรัมย์ อุดรธานี สุราษฎร์ธานี นครนายก น่าน กาฬสิ น ธุ์
บึงกาฬ สมุทรปราการ ตรัง อุตรดิตถ์ นนทบุรี สตูล เลย
แดง
สันติภาพมีค่าต่าสุด กระบี่ นราธิวาส ภูเก็ต

รู ป ที่ 27 ระดั บ สั น ติ ภ าพด้ า นจ านวนเหยื่ อ จากการค้ า มนุ ษ ย์ (ต่ อ หนึ่ ง แสนคน) รายจั ง หวั ด
ปี พ.ศ. 2562
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5.5 ผลกำรคำนวณค่ำดัชนี P4.มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม
ด้ า น P4 มี ความเหลื่อมล าในสังคมน้ อยและมี การกระจายทรัพยากรที่ เป็นธรรม ซึ่ ง มี ทั งหมด
7 ตัวชีวัด มุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม ความเหลื่อมลาด้านรายได้ การเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน
ช่องว่างของความยากจนความเหลื่อมล าด้า นการถือ ครองที่ ดิน การเข้าถึง หลัก ประกั นสุขภาพ
ถ้วนหน้า และการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนดัชนีสันติภาพในสังคมไทย ด้าน P4 มีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากร
ที่เป็นธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2560 กับ 2562 ของระดับรายจังหวัดทัง 77 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่อยู่ใน
กลุ่ ม ระดั บ สั น ติ ภ าพสู ง ที่ สุด ได้ แ ก่ 1. กรุ ง เทพมหานคร 2. ชลบุ รี 3. นนทบุ รี 4. สมุ ท รสาคร
5. ปทุ ม ธานี 6. สมุ ท รปราการ 7. ภูเ ก็ ต เมื่ อดูร ะดับ ภูมิ ภาคจะเห็นว่า พืนที่ ที่ มี ร ะดับ สันติภาพ
ด้านความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมสูงกว่าพืนที่ ได้แก่ กรุงเทพ
และปริมณฑล เชียงใหม่ และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รายละเอียดตามที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 127
ตำรำงที่ 128 ระดับสันติภาพด้านมีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็น
ธรรมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
เหลือง
สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต
ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ นครปฐม
พระนครศรี อยุ ธยา สุ ร าษฎร์ ธานี ปราจี นบุ รี พิ ษณุ โ ลก ประจวบคี รี ขั นธ์
ตราด สระบุ รี กาญจนบุ รี สงขลา เพชรบุ รี พิ จิต ร เชี ย งราย ขอนแก่ น
นครนายก ราชบุรี กาแพงเพชร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี บึงกาฬ จันทบุ รี
ลพบุ รี ชุ ม พร ล าปาง หนองคาย เพชรบู ร ณ์ อุ ทั ย ธานี มหาสารคาม
สุพรรณบุรี พังงา ลาพูน ร้อยเอ็ด แพร่ ยะลา อุดรธานี
นครสวรรค์ สุ โ ขทั ย ตรั ง อ านาจเจริ ญ ชั ย ภู มิ พะเยา น่ า น ศรี ส ะเกษ
หนองบั วล าภู อุ ต รดิ ต ถ์ นครราชสี มา มุ กดาหาร เลย สกลนคร อ่ างทอง
นครศรีธรรมราช ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ กระบี่ ชัยนาท พัทลุง ระนอง
บุรีรัมย์ ตาก แม่ฮ่องสอน สระแก้ว ปัตตานี
นครพนม กาฬสินธุ์ สตูล นราธิวาส
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รูปที่ 28 ระดับสันติภาพด้านมีความเหลื่อมลาในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

มุมมองต่อควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคมรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีระดับ
สั น ติ ภ าพสูง ที่ สุด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด อุตรดิ ตถ์ 2. จั ง หวั ดสมุ ท รสงคราม 3. จั ง หวัด
อุบลราชธานี 4. จังหวัดยะลา และ 5. จังหวัดกระบี่ เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่า ระดับสันติภาพด้าน
มุมมองต่อความเหลือ่ มลาในสังคม ไม่แตกต่างกันเชิงภูมิภาครายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 128
ตำรำงที่ 129 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
ระดับสันติภำพ
เขียวเข้ม สันติภาพมีค่าสูงสุด
เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
เหลือง

สันติภาพปานกลาง

จังหวัด
อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม อุบลราชธานี ยะลา กระบี่
อ่ างทอง ชั ย นาท มุ กดาหาร นราธิ วาส กาแพงเพชร ภู เ ก็ ต แพร่ สุ ริ นทร์
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย น่าน
บุรีรัมย์ พัทลุง สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี หนองบั วล าภู
ฉะเชิ ง เทรา สตู ล เชี ย งราย เลย ปั ต ตานี อุ ด รธานี สงขลา เพชรบู ร ณ์
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ระดับสี

ส้ม

แดง

ระดับสันติภำพ

จังหวัด
หนองคาย ชุมพร นครปฐม ตราด อานาจเจริญ สมุทรสาคร นครราชสี มา
ตรั ง นนทบุ รี เพชรบุ รี อุ ทั ย ธานี ปทุ ม ธานี ศรี ส ะเกษ พิ ษ ณุ โ ลก
นครศรีธรรมราช
สันติภาพมีค่าต่า
ระยอง พะเยา ระนอง ประจวบคี รี ขั น ธ์ นครนายก กรุ ง เทพมหานคร
กาฬสินธุ์ ชลบุรี ลาพูน ร้อยเอ็ด จันทบุรี นครพนม ลพบุรี เชียงใหม่ ลาปาง
บึงกาฬ ยโสธร สุราษฎร์ธานี สิงห์บุรี ราชบุรี ตาก พระนครศรีอยุธยา พังงา
ขอนแก่น
สันติภาพมีค่าต่าสุด กาญจนบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค์ สกลนคร ปราจีนบุรี พิจิตร มหาสารคาม

รูปที่ 29 ระดับสันติภาพด้านมุมมองต่อความเหลื่อมลาในสังคม รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้
ระดับ สันติภาพดัชนีย่อ ยความเหลื่อมล าด้ านรายได้ ร ายจัง หวัด พบว่าจัง หวัดที่ มี ร ะดั บ
สันติภาพสูง ที่สุด 5 อั นดับ แรก ได้แก่ 1. จัง หวัด สมุ ทรปราการ 2. จัง หวัด สมุ ทรสาคร 3. จัง หวัด
กาแพงเพชร 4. จังหวัดนนทบุรี และ 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่า พืนที่กรุงเทพ
และปริมณฑล และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวั นออก (EEC) จะมีระดับสันติภาพสูงกว่าพืนที่อื่น
รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 129
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ตำรำงที่ 130 ระดับสันติภาพด้านความเหลื่อมลาด้านรายได้ รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม
เขียวอ่อน

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด
สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาแพงเพชร นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุพรรณบุรี ระยอง ภูเก็ต เชียงราย ลาพูน กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น สงขลา ยะลา ปทุมธานี
บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลาภู ปราจีนบุรี ลพบุรี พัทลุง สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์
พระนครศรีอ ยุธ ยา พะเยา สระบุรี เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี เพชรบุรี พิจิต ร
นครนายก เพชรบู รณ์ อ านาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ อุ บ ลราชธานี พั ง งา ร้ อ ยเอ็ ด
อ่างทอง มหาสารคาม อุทัยธานี สุโขทัย นครปฐม สิงห์บุรี จันทบุรี ชัยภูมิ ตราด
ตาก หนองคาย อุดรธานี ราชบุรี เลย ตรัง น่าน
อุตรดิตถ์ สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ลาปาง สุรินทร์ นครสวรรค์ ชุมพร มุกดาหาร
พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สระแก้ว ปัตตานี แม่ฮ่องสอน ยโสธร
สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ ชัยนาท นราธิวาส
ระนอง กระบี่ นครพนม

รูปที่ 30 ระดับสันติภาพด้านความเหลื่อมลาด้านรายได้ รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

186

กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระดับ สันติภาพดัชนีย่อ ยการเข้าถึง โครงสร้างพืนฐานรายจังหวัด พบว่าจัง หวัดที่ มีระดับ
สั น ติ ภ าพสู ง ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร 2. จั ง หวั ด นนทบุ รี
3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดชลบุรี และ 5. จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่า พืนที่
กรุงเทพและปริมณฑล จังหวัดที่มีรายได้สูง เช่น ภูเก็ต และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
จะมีระดับสันติภาพสูงกว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 130
ตำรำงที่ 131 ระดับสันติภาพด้านการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี

ระดับสันติภำพ

เขียวเข้ม

สันติภาพมีค่าสูงสุด

เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง
เหลือง

ส้ม

แดง

สันติภาพปานกลาง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ภูเก็ต สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระยอง

พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม ล าปาง ประจวบคี รี ขั น ธ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี
หนองคาย สระบุรี ราชบุรี พิษณุโลก ขอนแก่น สิงห์บุรี พิจิตร นครนายก
เพชรบู ร ณ์ อุ ต รดิ ต ถ์ กาญจนบุ รี ตราด ตรั ง อุ ด รธานี สงขลา นครพนม
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชุมพร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ลพบุรี ชัยนาท แพร่
ระนอง หนองบัวลาภู จันทบุรี กระบี่ บึงกาฬ สุโขทัย ปัตตานี อุทัย ธานี
สระแก้ว สุพรรณบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ อ่างทอง น่าน อานาจเจริญ
ลาพูน
สันติภาพมีค่าต่า
พั ท ลุ ง นครศรี ธรรมราช ยะลา ยโสธร เลย มุ กดาหาร เชี ย งราย ชั ย ภู มิ
อุ บ ลราชธานี พั ง งา สุ ริ นทร์ กาฬสิ นธุ์ ศรี ส ะเกษ สตู ล เชี ย งใหม่ พะเยา
บุรีรัมย์ กาแพงเพชร สกลนคร ตาก
สันติภาพมีค่าต่าสุด นราธิวาส แม่ฮ่องสอน
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รูปที่ 31 ระดับสันติภาพด้านการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐาน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

ช่องว่ำงควำมยำกจน
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยช่องว่างความยากจนรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีระดับสันติภาพ
ช่องว่างความยากจนต่ากว่าระดับปานกลาง ได้แก่ 1. สตูล 2. สระแก้ ว 3. ตาก 4. แม่ ฮ่องสอน
5. นราธิ ว าส และ 6. ปั ต ตานี เมื่ อ ดู ร ะดั บ ภู มิ ภ าคจะเห็ น ว่ า พื นที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
จังหวัดสตูล จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจาก จะมีระดับสันติภาพต่ากว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่
แสดงไว้ในตารางที่ 131
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ตำรำงที่ 132 ระดับสันติภาพด้านช่องว่างความยากจน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

เขียวอ่อน

สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง
ส้ม
แดง

สันติภาพปานกลาง
สันติภาพมีค่าต่า
สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
นนทบุรี บึงกาฬ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร พิจิตร ปทุมธานี สมุทรปราการ
ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต นครปฐม สระบุรี ชัยภูมิ ชุมพร พังงา ร้อยเอ็ด หนองคาย
พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี มหาสารคาม อุดรธานี ศรีสะเกษ กาแพงเพชร
อานาจเจริญ ปราจีนบุรี เลย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา
พิ ษ ณุ โ ลก พะเยา สุ ราษฎร์ ธ านี แพร่ ล าปาง ยโสธร เพชรบุ รี ล าพู น ตราด
มุกดาหาร สุรินทร์ กาญจนบุรี
สงขลา อุตรดิตถ์ นครนายก สมุทรสงคราม สุโขทัย จันทบุรี กระบี่ สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี เชียงราย ขอนแก่น ลพบุรี ตรัง อุบลราชธานี นครราชสีมา ยะลา น่าน
นครศรีธรรมราช ราชบุรี บุรีรัมย์ สกลนคร เชียงใหม่
หนองบัวลาภู ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อ่างทอง พัทลุง
ระนอง สตูล สระแก้ว
ตาก แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี

รูปที่ 32 ระดับสันติภาพด้านช่องว่างความยากจนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

189

ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรถือครองที่ดิน
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดิน รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มี
ระดั บ สั น ติ ภ าพความเหลื่ อ มล าด้ า นการถื อ ครองที่ ดิ น ต่ าสุ ด ได้ แ ก่ 1. สมุ ท รสาคร 2. ชลบุ รี
3. แม่ฮ่องสอน 4. ภูเก็ต 5. ปทุมธานี และ 6. กรุงเทพมหานคร เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่า พืนที่
กรุงเทพและปริมณฑล จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) จะมีระดับสันติภาพต่ากว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 132
ตำรำงที่ 133 ระดับสันติภาพด้านความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดินรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี

ระดับสันติภำพ

จังหวัด

เขียวเข้ม

สันติภาพมีค่าสูงสุด

บุ รี รั มย์ กาฬสิ นธุ์ ยโสธร บึ ง กาฬ สกลนคร อานาจเจริ ญ ร้ อยเอ็ ด เลย
ศรีสะเกษ พัทลุง สุพรรณบุรี ชัยภูมิ หนองคาย อุดรธานี ลาปาง นครพนม
พะเยา หนองบัวลาภู ลาพูน อุตรดิตถ์ สุรินทร์ กาแพงเพชร มหาสารคาม
นครสวรรค์ แพร่ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นราธิวาส น่าน
มุ ก ดาหาร สตู ล เชี ย งราย ยะลา สระแก้ ว อ่ า งทอง นครศรี ธ รรมราช
อุทัยธานี
ตรัง พิจิตร ลพบุรี นครราชสีมา กระบี่ กาญจนบุรี สุโขทัย พิษณุโลก ชัยนาท
ชุมพร สิงห์บุรี จันทบุรี พังงา นครนายก เพชรบุรี ปัตตานี ตาก เชียงใหม่
พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด ประจวบคีรีขันธ์
สงขลา ฉะเชิงเทรา ระนอง ราชบุรี
สมุทรสงคราม นครปฐม ระยอง นนทบุรี สมุทรปราการ

เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ชลบุรี สมุทรสาคร
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รูปที่ 33 ระดับสันติภาพด้านความเหลื่อมลาด้านการถือครองที่ดินรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มี
ระดับ สันติภาพการเข้าถึง หลัก ประกั นสุข ภาพถ้ วนหน้า ต่าสุด ได้แก่ 1. เชียงใหม่ 2. พิษณุโ ลก
3. กรุงเทพมหานคร และ 4. แม่ฮ่องสอน เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่า พืนที่ภาคเหนือ จะมีระดับ
สันติภาพต่ากว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 133
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ตำรำงที่ 134 ระดับสันติภาพด้านการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี
เขียวเข้ม

ระดับสันติภำพ
สันติภาพมีค่าสูงสุด

เขียวอ่อน

สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม
แดง

สันติภาพมีค่าต่า
สันติภาพมีค่าต่าสุด

จังหวัด
บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ยโสธร บึงกาฬ สกลนคร อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
พั ท ลุ ง สุ พ รรณบุ รี ชั ย ภู มิ หนองคาย อุ ด รธานี ล าปาง นครพนม พะเยา
หนองบัวลาภู ลาพูน อุตรดิตถ์ สุรินทร์ กาแพงเพชร มหาสารคาม นครสวรรค์
แพร่ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นราธิวาส น่าน
มุกดาหาร สตูล เชียงราย ยะลา สระแก้ว อ่างทอง นครศรีธรรมราช อุทัยธานี
ตรั ง พิ จิ ต ร ลพบุ รี นครราชสี มา กระบี่ กาญจนบุ รี สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก ชั ย นาท
ชุมพร สิงห์บุรี จันทบุรี พังงา นครนายก เพชรบุรี ปัตตานี ตาก เชียงใหม่
พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา
ฉะเชิงเทรา ระนอง ราชบุรี
สมุทรสงคราม นครปฐม ระยอง นนทบุรี สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ชลบุรี สมุทรสาคร

ตำรำงที่ 34 ระดับสันติภาพด้านการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

192

กำรเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ระดับสันติภาพดัชนีย่อยการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายจังหวัด พบว่าจังหวัด
ที่มีระดับสันติภาพการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่าสุด ได้แก่ 1. ระนอง 2. ระยอง 3. สตูล
4. หนองบัวล าภู และ 5. เลย เมื่ อดูร ะดับ ภูมิ ภาคจะเห็นว่า พืนที่ ก รุง เทพและปริม ณฑล และ
ภาคเหนือ จะมีระดับสันติภาพสูงกว่าพืนที่อื่น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 134
ตำรำงที่ 135 ระดับสันติภาพการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี

ระดับสันติภำพ

เขียวเข้ม

สันติภาพมีค่าสูงสุด

เขียวอ่อน สันติภาพมีค่าสูง

จังหวัด
น่าน ยะลา เชียงใหม่ ขอนแก่น ลาปาง อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์
ปทุ ม ธานี อ่ า งทอง ลพบุ รี แพร่ นครสวรรค์ กรุ ง เทพมหานคร สงขลา
หนองคาย พะเยา ยโสธร ภู เ ก็ ต นราธิ วาส สระแก้ ว ปั ต ตานี นนทบุ รี
ศรี ส ะเกษ เชี ย งราย สมุ ท รสงคราม อานาจเจริ ญ สมุ ท รปราการ พั ท ลุ ง
ร้อยเอ็ด ชัยนาท ตรัง พิษณุโลก
ชลบุรี สระบุรี มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา ตราด สุโขทัย ปราจีนบุรี พิจิต ร
สกลนคร เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี นครราชสีมา พังงา นครปฐม ชุมพร นครพนม
ตาก ราชบุรี กาแพงเพชร บึงกาฬ อุบลราชธานี สุรินทร์ นครศรีธรรมราช

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด เลย หนองบัวลาภู สตูล ระยอง ระนอง

จันทบุรี สุราษฎร์ธานี มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี
ล าพู น ประจวบคี รี ขั น ธ์ สุ พ รรณบุ รี ชั ย ภู มิ เพชรบุ รี อุ ด รธานี กระบี่
นครนายก กาญจนบุรี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร
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รูปที่ 35 ระดับสันติภาพการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาดัชนีสันติภาพของประเทศไทย
6.1 ภาพรวมของการวิจัย
จากการส ารวจองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ด้ า นสั น ติ ภ าพทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศทาให้ทราบว่า นิยามสันติภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตั้งอยู่บนหลักการของการ
ไม่ มี สั น ติ ภ าพเชิ ง ลบและมี สัน ติ ภ าพเชิ ง บวก กล่ า วคื อ ไม่ มี ค วามรุ น แรงทางกายภาพที่ ป รากฏ
อย่ า งชั ด เจน มี ร ะบบ กลไกที่ ท าให้สัง คมมี ค วามสงบสุข และมี สั น ติ ภ าพอย่า งยั่ ง ยื น นอกจาก
ความหมายสันติภาพดังกล่าวแล้ว การศึกษาสันติภาพในมิติภายใน คือ การเข้าใจตนเองมีความสาคัญ
และการทาให้จิตใจของตนเองมีเมตตา กรุณา การเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ จากนิยามสันติภาพ
ของสากลดังกล่าวนามาสู่การประยุกต์แนวคิดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยงานวิจัยเรื่องนี้
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้คือ
1. พัฒนาดัชนีและตัวชี้วัด ด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2. วัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
3.นาผลของงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทาให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
ด้านสันติภาพ
รายงานวิจัยเรื่องนี้ ดาเนินการจัดทาในระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดาเนินการ
จัดท าในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 มาเป็นที่ เ รียบร้อยแล้ว การดาเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2563
(เก็ บ ข้ อ มู ล ปี 2562) ได้ มี ก ารทบทวนวรรณกรรม ส ารวจองค์ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ดัช นี แ ละตัว ชี้วัด
ด้านสันติภาพเพิ่ มเติม ทั้ ง ส่วนของแนวคิด ทฤษฎีที่ เ กี่ ยวข้ องกั บสันติภาพ/สันติสุข และส่ว นของ
แนวคิด ความหมายของตัวชี้วัด จากการศึกษาดังกล่าวนามาสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมจานวนตัวชี้จ ากที่
เคยศึกษาไว้ในปี 2561 จานวน 23 ตัวชี้วัด เพิ่มเป็น 28 ตัวชี้วัด เป็นเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 5 เพื่อให้
ตัวชี้วัดมีความครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สามารถวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยได้อย่างครบถ้วนทั้ง ยัง
สอดคล้องกั บตัวชี้วัดในบริบทสากลและของไทยซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เพิ่ม ตัวชี้วัดของสหประชาชาติ
SDGs เข้าไป โดยเฉพาะ SDGs 16 เนื่องจากเกี่ ยวข้องโดยตรงกั บงานด้านสันติภาพ อย่างไรตาม
การใช้ เ ฉพาะตัวชี้วัดของสากลเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอต่อการวัดระดับ สันติภาพในสังคมไทย
กล่าวคือบริบทของสากลมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับบริบทของสังคมไทย ความเหมือนกัน
คือแนวความคิดสันติภาพของสากลเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่านิยามความหมายของสันติภาพสามารถ
อธิบ ายสัง คมต่าง ๆ ได้เ ป็นอย่างดี คือ ไม่ มี ความรุนแรงทางกายภาพที่ ปรากฏอย่างชัดเจน และ
มีระบบกลไกที่ทาให้สังคมมีความสงบสุข มีสันติภาพอย่างยั่งยืน สาหรับความแตกต่างของงานวิจัย
ด้านสันติภาพของสากลเน้นเปรียบเทียบการวัดสันติสุขในระดับโลกเป็นการเปรียบเทียบสันติภาพของ
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ประเทศต่าง ๆ ในขณะที่การวัดระดับสันติภาพของสังคมไทยในงานวิจยั นี้คือ TPI เป็นการวัดสันติภาพ
ของประเทศไทยเป็นหลัก และวัดระดับที่ลึกลงสู่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน การที่จะวัดระดับ
สันติภาพในสังคมไทย จึงใช้ตัวชี้วัดที่ผสมผสานที่คานึงถึงบริบทของสากลและของประเทศไทย
รายงานวิจัยที่ได้จัดทาเรียบร้อยแล้วในระยะที่ 1 ปีพ.ศ.2561 (เก็บข้อมูลปี 2560) ได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดด้านสันติภาพ
ความขัดแย้ง ความรุนแรงและการสร้างความปรองดองจากเอกสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสันติภาพจากหน่วยงานด้านสันติศึก ษาใน
ประเทศไทยและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ยั ง จั ด การสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยตามภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
มี ก ารตรวจสอบและหาความเที่ยงตรง โดยใช้ก ารวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) จากผู้เ ชี่ยวชาญ เพื่อนาไปปรับปรุงตัวชี้วัดและแบบสอบถามให้
สมบูรณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ทั้งนี้ การดาเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้นิยามความหมายสันติภาพในบริบท
แบบไทยว่า สันติภาพคือ สภาวะที่ ป ราศจากความรุนแรงทางกายภาพที่ ท าให้เ กิ ดการเสี ย ชี วิ ต
บาดเจ็บ หรือ ทรัพ ย์สินเสียหาย อีก ทั้ ง ประชาชนมี ความปลอดภัย และมั่ นคงในสัง คม รวมถึง มี
การเคารพในสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย ประกอบกับ มีความเท่าเทียมในสังคม
ไม่มีความเหลื่อมล้า และกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรม โดยองค์ประกอบของสันติภาพ
ประกอบด้วย 1. ปราศจากความรุนแรงทางกายภาพ 2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับความหลากหลาย 4. ความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและ
มีการกระจายทรัพยากรที่ดี 5.กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ/นิติธรรม ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้านนี้
มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 12 ด้าน ที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม สุดท้ายผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวชี้วัด
ที่ เ หมาะสมส าหรั บ สั ง คมไทยเหลื อ 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1. ไม่ มี ค วามรุ น แรงทางกายภาพ
2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม 3. การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย/การไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่
เป็นธรรม รายงานวิจัยในระยะที่ 2 ยังคงยึดกรอบแนวคิด องค์ประกอบดังกล่าว แต่มีการปรับปรุง
เพิ่มเติมตัวชี้วัดบางตัวเพื่อสะท้อนการวัดระดับสันติสุขได้อย่างครอบคลุมตามนิยามความหมาย
รายงานวิจัยในระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 มีการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดด้านสันติภาพ ทั้งเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อนามา
ประกอบการจั ด ท ากรอบแนวคิ ด ขององค์ ป ระกอบของสั น ติ ภ าพ วรรณกรรมที่ ไ ด้ ศึ ก ษาจาก
หลายแหล่งข้อมูล งานสากลที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักคือ GPI และ PPI ของ สถาบันเศรษฐศาสตร์
และสันติภาพ รายงาน GPI วัดที่ ความรุนแรงทางกายภาพหรือความหวาดกลัวต่อความรุน แรง
ส่วนรายงาน PPI วัดที่ทัศนคติ โครงสร้างและสถาบันที่จะนาไปสู่สังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน รายงาน
PPI มี ก ารกล่ า วถึ ง สั ง คมและเศรษฐกิ จ ในหลายมิ ติ โดยพยายามแสดงหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
การวัดสันติภาพในโลกว่าหากประเทศใดมีคะแนน PPI ในระดับดี จะทาให้ประเทศนั้นสามารถฟื้นคืน
จากสภาวะที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดหมายไว้ ล่ ว งหน้ า (Shocks) เช่ น สภาพภู มิ อ ากาศที่
เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิ จ ภัยพิ บัติ ยกตัวอย่าง ประเทศ นอร์เ วย์ ฟินแลนด์ สวิส เซอร์แลนด์ ใน
ทางกลับกันประเทศที่ได้คะแนน PPI ไม่ดีเมื่อประเทศเกิดปัญหาจะฟื้นคืนมาสู่สภาวะปกติได้ย าก
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เมื่อเจอปัจจัยต่าง ๆ เข้ามากระทบ เห็นได้จากประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่ได้คะแนน
PPI น้อยที่สุด เช่น โซมาเลีย เยเมนและ เซาท์ซูดาน
นอกจาก IEP จะทารายงานข้อมูล GPI และ PPI แล้ว IEP ยังได้จัดทารายงานเพื่อตอบโจทย์
สถานการณ์ร่วมสมัยคือโรคระบาด Covid-19 เชื่อมโยงกับสันติภาพ โดยมีสาระสาคัญคือ Covid-19
ทาให้งบประมาณทางการทหารน้อยลง เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ใช้งบประมาณไปในด้านเศรษฐกิจ
มากขึ้น ประเทศที่พึ่ งพิ งต่างประเทศสูงจะประสบความล าบากจากการถูกลดเงินช่วยเหลือ เช่น
อัฟกานิส ถาน บูรุนดี เซาท์ ซูดาน นอกจากนี้ประเทศที่ มีเ ครดิตไม่ดีก็ จะไม่ส ามาถยืมเงินมาฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ได้ หลายประเทศจะไม่สามารถจ่ายหนี้ที่ยืม ไปได้ ความไม่ เ ท่ าเที ยมเหลื่อมล้าจะสูงขึ้น
ในด้ า นสุ ข ภาพจากการขาดงบประมาณในการสนั บ สนุ น ด้ า นการรัก ษาโรคระบาด Covid-19
หลายประเทศอาจปิดพรมแดนเพื่ อแก้ไขปัญหาโรคระบาด เช่น เวเนซูเอลากับประเทศเพื่อนบ้าน
อีก ทั้ ง การสนับ สนุนงบประมาณส าหรับการรักษาสันติภาพในโลกก็ จ ะลดลง นอกจากนี้ สภาวะ
การขาดแคลนอาหารจะเกิดขึ้นกับประชากรนับร้อยล้านคนจากประเทศมากกว่า 53 ประเทศ ยังมี
ปัญหานักโทษในเรือนจาอาจจะแหกคุกหนีออกจากเรือนจามากขึ้น และอาชญากรรมภายในประเทศ
จะสูงขึ้น
การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมถึงรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs โดยองค์การสหประชาชาติที่อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 16 ส่ง เสริม ให้สังคมมี ความเป็นปกติสุข ไม่ แบ่ง แยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มี ก ารเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมโดยถ้ ว นหน้ า และสร้ า งให้ เ กิ ด สถาบั น อั น เป็ น ที่ พึ่ ง ของส่ ว นรวม
มี ป ระสิท ธิผ ล และเป็นที่ ยอมรับ ในทุก ระดับ เป็นการส่ง เสริม สัง คมที่ส งบสุขและครอบคลุมเพื่อ
การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ให้ทุ ก คนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี ประสิทธิผลรับผิดชอบและ
ครอบคลุม ในทุ ก ระดับ SDGs 16 มี แนวคิดและตัวชี้วัดหลายด้า นที่ ส อดคล้องกั บ งานวิจัยนี้ เช่น
การลดความรุนแรง จานวนเหยื่อจากการถู กฆาตกรรม จานวนของเหยื่อการค้ามนุษย์ ผู้ถูกกักขังที่
ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ (Unsentenced detainee) และสัดส่วนของประชากรในเรือนจา จึงได้นาเข้า
มาบูรณาการไว้ในงานวิจัยทั้งในระดับแนวคิด ทฤษฎีและตัวชี้วัด
รายงานวิจัย TPI ในระยะที่ 1 ที่ ผ่านมา ได้ตัดตัวแปรบางตัวที่ ไม่ เกี่ ยวข้องออกไป เช่น
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การทหาร เนื่องจากงานวิจัย TPI เน้นเปรียบเทียบการวัดระดับสันติ
สุขในประเทศและจังหวัด แต่ไม่ ได้เน้นเปรียบเที ยบระดับสันติ ภาพเปรียบเที ยบกับต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ จากการเน้นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว และการพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่
แล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ และการสารวจความคิดเห็น การจับเก็บข้อมูลทุติยภูมิจึงเน้นการศึกษาใน
ขอบเขตสันติภาพของประเทศไทย ในปีนรี้ ายงานวิจัย TPI ในระยะที่ 2 ยังคงยึดกรอบตัวชี้วัดด้านเดิมไว้
โดยเพิ่มเติมจานวนตัวชี้วัดรวมเป็น 28 ตัวชี้วัด มากกว่าเดิม 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด P2.7
อัตราการฆ่าตัวตาย P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) P3.6 จานวน
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ P3.7จานวนของกรณีที่มีการสังหาร การลักพาตัว การทาให้สูญหาย การกักตัว
และทรมานนักข่าวและนักสิท ธิม นุษยชน P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของ
ประชากรในเรือนจาตัวชี้วัดแต่ละด้านมีการเก็บข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน ทั้งข้อมูลทุตยิ
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ภูมิที่มีหน่วยงานอื่นได้สารวจไว้อยู่แล้ว (18 ตัวชี้วัด) และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่สานักงาน
สถิติแห่งชาติได้จัดเก็บ จานวน 10 ตัวชี้วัด
แนวทางในการจัดท าดัชนีระดับประเทศ ได้ยึดแนวทางของ OECD (2008) และ Ebert
and Welsh (2004) ที่เสนอว่า การสร้างดัชนีนั้น จะต้องให้ความสาคัญกับคุณสมบัติของดัชนีแต่ละ
ว่ามี ความหมายอย่างไร การจะนาข้อมู ล ทั้ ง หมดมารวมกั นแล้วคานวณค่าดัชนีในภาพรวมไม่ ใ ช่
แนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Adding up apples and oranges) โดยเฉพาะกรณีที่ดัชนีรวม
เกิ ดการผลรวมของดัชนีย่อยซึ่งมีที่ มาต่างกั น ด้วยเหตุนี้ OECD (2008) และ Ebert and Welsh
(2004) จึงเสนอว่า การจัดทาดัชนีควรประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนที่สาคัญ ขั้นที่ 1 คือ การปรับค่า
ข้อมูลให้สามารถแบ่งระดับได้ ขั้นที่ 2 คือ การจัดกลุ่มของข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม
(Data grouping and dimension reduction) ขั้นที่ 3 คือ คานวณดัชนีด้วยการปรับข้อมูลให้เป็นค่า
กลาง (Normalization) ขั้นที่ 4 คือ การคานวณดัชนีในภาพรวม ซึ่งรายงานหลายฉบับได้ยึดตาม
ขั้ น ตอนนี้ เช่ น Human Development Report PISA และ World Competitiveness Report
เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้แนวทางตามที่ OECD (2008) และ Ebert and Welsh (2004) โดย
แบ่งเป็น 3 แนวทางด้วยกัน แนวทางที่ 1 การปรับค่าข้อมูลให้ สามารถแบ่งระดับได้ แนวทางที่ 2
การจัดกลุ่มของข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม แนวทางที่ 3 คานวณดัชนีด้วยการปรับ
ข้อมูลให้เป็นค่ากลาง สาหรับข้อมูลทุติยภูมิจะใช้การปรับค่าข้อมูลเพื่อให้ไม่มีหน่วย (Unit-Free) โดย
การใช้ค่า Z-Score รวมถึงปรับข้อมูลให้เป็นค่ากลาง (Normalization) จากนั้นจัดกลุ่มของข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA)
แนวทางในการจัดทาดัชนีในระดับจังหวัด จะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูล
ระดับจังหวัดที่จะไม่มีความต่อเนื่อง เปรียบเสมือนภาพต่อที่ไม่สมบูรณ์ การนาข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องมา
ก าหนดช่ ว งคะแนนจะท าให้ผ ลที่ ไ ด้มี ค วามคลาดเคลื่อน ด้ ว ยเหตุ นี้ ก่ อ นการท าดั ช นี จึ ง ต้องมี
การประมาณค่าการกระจายตัวใหม่ (Probability Density Function: PDF) โดยใช้ข้อมู ล ระดับ
จังหวัดมาเป็นฐานในการประมาณค่าเพื่อให้ได้ภาพการกระจายตัวที่สมบูรณ์ แล้วจึงนาค่าที่ได้จาก
การประมาณการประจายตัวดังกล่าวมากาหนดเกณฑ์ในการเลือกระดับคะแนนของดัชนี โดยวิธีการ
ประมาณค่าที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ Singh-Maddala Distribution คงคุณสมบัติของตัวแปรสุ่ม
จากนั้นผลที่ได้มาสร้างเป็นดัชนีประกอบ (Composite Index) ในแต่ละด้านให้ครบทั้ง 4 ด้าน
แหล่งข้อมูลมีทั้งข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของหน่วยงานและเป็นข้อมูลระดับจังหวัด
หรือข้อ มู ล ระดับ ประเทศ ซึ่ง จะเห็นได้ว่า ข้อมู ล ด้านความรุนแรงทางกายภาพและการยอมรั บ
ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ กปฏิบัติ/การเคารพสิท ธิม นุษยชน จะมี ข้อมู ล จากการส ารวจเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนข้อมูลด้านความปลอดภัยและมั่นคงในสังคมและข้อมูลด้านความเหลื่อมล้าในสังคมและ
การกระจายตัวของทรัพยากรที่เป็นธรรม จะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานเป็น หลัก รายละเอียดตามที่
แสดงไว้ในรูปที่ 36
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รูปที่ 36 รายละเอียดของดัชนีย่อยทั้ง 28 ตัว

6.2 สรุปผลการศึกษา

6.2. การวัดสันติภาพของประเทศไทยจากงานของสากลและของประเทศไทย
จากงานของ IEP รายงาน GPI ดัชนีสันติภาพโลกหรือสันติภาพเชิงลบ กล่าวอย่างเจาะจงถึง
วัดสถานการณ์ด้านสันติภาพของไทย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่าประเทศไทยได้อันดับสันติภาพ
ในโลกดีขึ้นในภาพรวม จากอันดับ 130 กว่า ขยับมาเป็นอันดับ 117 แต่ก็ถือว่าสันติภาพยังไม่ดีนัก
ประเทศไทยไม่เคยได้อันดับ 1 ใน 100 ของโลก ผู้ที่มสี ว่ นเกี่ยวข้องจาเป็นต้องเร่งพัฒนางานด้าน
สันติภาพเพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในด้านประชากรในเรือนจา ด้านการเมืองและ
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนของประเทศไทย 6
ปีย้อนหลังตัง้ แต่ปี ค.ศ 2015 - ค.ศ. 2020 รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 135 และรูปที่ 37
ตารางที่ 136 : อันดับสันติภาพของไทยในโลก ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา
ปีค.ศ.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

อันดับ

135

128

120

114

117

114

ที่มา : ผู้เขียนประมวลสรุปจาก http://visionofhumanity.org/
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รูปที่ 37 อันดับสันติภาพของไทยในโลก ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

ที่มา : ผู้เขียนประมวลสรุปจาก http://visionofhumanity.org/
จากงานของ IEP รายงาน GPI 2020 ซึ่งมีตัวชี้วัด 3 ด้านหลัก 24 ตัวชี้วัดย่อย คะแนน
ของประเทศไทย มีดังนี้
1.ความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่ยังดารงอยู่ (1.9) (อันดับ 2)
2.ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (2.9) มีคะแนนสันติภาพน้อยที่สุด (อันดับ 3)
3.การทหาร (1.6) มีคะแนนสันติภาพมากที่สุด (อันดับ 1)
ดัชนีสันติภาพโลกของประเทศไทย มีตัวชี้วัดย่อยที่ได้คะแนนสันติภาพน้อยคือ ประชากร
ในเรือนจา (5.0) ความหวาดกลัวทางการเมือง (4.0 คะแนน) และผลกระทบจากการก่อการร้าย
(3.4 คะแนน) ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ค ะแนนสั น ติ ภ าพมากคื อ การตายจากการสู้ ร บภายนอกประเทศ
(1.0 คะแนน) ความขัดแย้งจากการสู้รบนอกประเทศ (1.0 คะแนน) การส่งออกอาวุธ (1.0 คะแนน)
ผู้ลี้ภัย (1.0 คะแนน)
จากงานของ IEP รายงาย PPI ดัชนีสันติภาพเชิงบวก สถานการณ์ด้านสันติภาพเชิงบวก
ในปี 20197 แม้ว่าคะแนนสันติภาพเชิงลบ (ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ) ประเทศไทยจะได้คะแนน
ไม่ดี แต่คะแนนสันติภาพเชิงบวก ในปี 2019 อันดับของประเทศไทยได้อันดับ 117 มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของโลกได้อันดับ 77 ได้คะแนนรวม (3.06 คะแนน) อันดับ 1 อันดับที่ 2 และ 3 ของโลกคือนอร์เวย์
(1.17) ฟินแลนด์ (1.21) สวิสเซอร์แลนด์ (1.23) และสวีเดน (1.23) ในส่วนของ 3 อันดับสุดท้ายของ
โลก คือโซมาลาเลีย (4.65) เยเมน (4.61) และเซาท์ซูดาน (4.53) สันติภาพเชิงบวกไม่ได้วัดเพียงแต่
เรื่องความรุนแรงทางกายภาพ แต่วัดในมิติอื่นในเชิงโครงสร้างของสังคมด้วย คะแนนแต่ละตัวชี้วัดของ
ประเทศไทยมีดังนี้
7

ดัชนีสันติภาพเชิงบวก (PPI) ปี 2019 เป็นข้อมูลล่าสุด ข้อมูลดัชนีสันติภาพเชิงบวกปี 2020 กาลังจัดทาโดย IEP
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1. การทาหน้าที่ของรัฐที่ดี (2.85 คะแนน) (อันดับ3)
2.การไม่คอร์รัปชั่น (3.77 คะแนน) ได้คะแนนสันติภาพน้อยที่สุด (อันดับ8)
3.การทาธุรกิจที่ดี (2.98 คะแนน ) (อันดับ4)
4.การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมไม่เหลื่อมล้า (2.17คะแนน ) ได้คะแนนสันติภาพมาก
ที่สุด (อันดับ1)
5.การยอมรับในสิทธิของคนอื่น (3.45คะแนน ) (อันดับ6)
6.การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร (3.47 คะแนน) (อันดับ7)
7.การพัฒนาทุนมนุษย์ (2.58 คะแนน) (อันดับ2)
8..ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน (3.1 คะแนน) (อันดับ5)
คะแนนรวม 3.06/5
จากงานวิจัย TPI ที่จัดทาโดยสถาบันพระปกเกล้า ด้วยการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้ วัด ให้มี ค วามชั ดเจน รัดกุ ม และวัดระดับ ได้ ผสมผสานทั้ ง สันติ ภ าพเชิ งลบและ
สั น ติ ภ า พ เ ชิ ง บ ว ก โ ด ย มี ก า ร แ บ่ ง ตั ว ชี้ วั ด อ อ ก เ ป็ น 4 ด้ า น ห ลั ก กั บ ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย
28 ตัวชี้วัด ข้อมูลที่นามาใช้ มีทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสารวจ
ทั่วประเทศ จากผลการศึกษาพบว่า ระดับดัชนีสันติภาพของประเทศไทยสาหรับปี พ.ศ. 2562 มีค่า
เท่ ากั บ 3.36 อยู่ในระดับ ปานกลาง ในส่วนของคะแนนดัชนีย่อยทั้ ง 4 ด้าน ด้านที่ มี ค่าคะแนน
สั น ติ ภ าพต่ าเรี ย งจากน้ อ ยไปมาก คื อ P2. ความปลอดภั ย และความมั่ น คงในสั ง คม P4.
มี ค วามเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมน้ อ ยและมี ก ารกระจายทรั พ ยากรที่ เ ป็ น ธรรม P3. การยอมรั บ
ความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชนและ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
1.การไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ (3.64 คะแนน) มีคะแนนสันติภาพมากที่สุด (อันดับ1)
มีคะแนนสันติภาพมากที่สุด
2.ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม (3.06 คะแนน) (อันดับ4) มีคะแนนสันติภาพน้อยที่สุด
3.การยอมรั บ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ / การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(3.38 คะแนน) (อันดับ2)
4.มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่ เป็นธรรม (3.36 คะแนน)
(อันดับ 3)
จากตาราง 6.2 ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนสันติภาพระดับประเทศวัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
กับสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างของคะแนนและอันดับที่ได้ เช่น
ตัวชี้วัด มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่ เป็นธรรม คะแนนสันติภาพ
ระดั บ ประเทศของไทย วั ด โดยสถาบั นพระปกเกล้ า (สั นติ ภ าพเชิ ง ลบ+สั นติ ภ าพเชิ ง บวก)
ได้คะแนนสันติภาพอันดับ 3 จาก 4 อันดับ (3.36 คะแนน) ในขณะที่ คะแนนสันติภาพเชิงบวกของ
ไทยในด้านความเหลื่อมล้า วัดโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (2.26 คะแนน) ได้คะแนน
สันติภาพมากที่สุด อันดับ 1 จาก 8 อันดับ มีรายละเอียดังนี้
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ตารางที่ 137 เปรียบเทียบคะแนนสันติภาพระดับประเทศวัดโดยสถาบันพระปกเกล้ากับสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ
หัวข้อ

คะแนนสันติภาพ
ระดับประเทศของไทย วัด
โดยสถาบันพระปกเกล้า
(สันติภาพเชิงลบ+สันติภาพ
เชิงบวก)
1. การไม่มีความรุ นแรง (3.64คะแนน) ได้ ค ะแนน
ทางกายภาพ
สั น ติ ภ าพมากที่ สุ ด อั น ดั บ 1
จาก 4 อันดับ
2 . ค วามมั่ นค ง แ ละ (3.06 คะแนน) ได้ ค ะแนน
ปลอดภัยในสังคม
สั น ติ ภ าพอั น ดั บ 4 จาก 4
อันดับ
3. การยอมรั บ ความ
หลากหลาย/การไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ / เคารพ
สิทธิมนุษยชน
4. มีความเหลื่อมล้ าใน
สั ง คมน้ อ ยและมี ก าร
กระจายทรั พ ยากรที่
เป็นธรรม

คะแนนสันติภาพเชิงลบ
ของไทย วัดโดยสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ

คะแนนสันติภาพเชิง
บวกของไทย วัดโดย
สถาบันเศรษฐศาสตร์
และสันติภาพ

(1.9คะแนน) ได้ ค ะแนน สั น ติ ภ าพล าดั บ รองลงมา
อันดับ 2 จาก 3 อันดับ
(2.9 คะแนน) ได้ ค ะแนน สันติภาพน้อยที่สุด อันดับ 3
จาก 3 อันดับ

(3.38 คะแนน) ได้ ค ะแนน สั น ติ ภ าพอั น ดั บ 2 จาก 4
อันดับ

3.45 คะแนน ได้คะแนน
สันติภาพอันดับที่ 7 จาก
8 อันดับ

(3.36 คะแนน) ได้ ค ะแนน สันติภาพน้อยที่ สุด อันดับ ที่ 3
จาก 4 อันดับ

2.26 คะแนน ได้คะแนน
สั น ติ ภ า พ ม า ก ที่ สุ ด
อันดับ1 จาก 8 อันดับ

1.คะแนนสันติภาพระดับประเทศของไทย วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เป็นการวัดในมิติ
ผสมผสานทั้งสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก ในขณะที่ รายงานของสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพแยกในการวัดสันติภาพของโลกเป็น 2 ส่วนคือรายงานสันติภาพเชิงลบ 1 ฉบับ รายงาน
สันติภาพเชิงบวก 1 ฉบับ กล่าวคือแยกในการวัดจากกันระหว่างสันติภาพใน 2 ความหมาย
2.องค์ประกอบและจานวนตั วชี้วัดหลักมีความแตกต่างกัน การวัดสันติภาพระดับประเทศ
ของไทย วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า มีตัวชี้วัดหลักจานวน 4 ตัว 1. การไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
2. ความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม 3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม (การมีตัวชี้วัด
4 ตัวหลัก มาจากการนิยามเชิง ปฏิบัติก ารในบริบ ทของสัง คมไทยโดยกลุ่ม เป้าหมายที่ ให้ข้อ มู ล )
ในขณะที่ การวัดสันติภาพเชิงบวกโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ มีตัวชี้วัดหลัก 8 ตัว คือ
1. การทาหน้าที่ของรัฐที่ดี 2. การไม่คอร์รัปชั่น 3. การทาธุรกิจที่ดี 4. การกระจายทรัพยากรที่เป็น
ธรรมไม่เหลื่อมล้า 5. การยอมรับในสิทธิของคนอื่น 6. การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 7. การพัฒนา
ทุนมนุษย์ 8. ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ตัวชี้วัดย่อยมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น ตัวชี้วัดความเหลื่อมล้าในสัง คม จาก การวัดสันติภาพระดับประเทศของไทย วัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้ามี ตัวชี้วัด 8 ตัวย่อ ยคือ 1. มุ ม มองต่อความเหลื่อมล้าในสัง คม 2. ความเหลื่อมล้า
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ด้านรายได้ 3.การเข้าถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4. ช่องว่างของความยากจน 5. ความเหลื่อมล้า
ด้านทรัพย์สินการเงิน 6. ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน 7. การกระจายบุคลากรทางการแพทย์
ในภูมิภาค 8. การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย/อาชีวะและปริญญาตรี (ข้อมูล 7 ใน 8 ตัว
ใช้ข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ในขณะที่การวัดสันติ ภาพเชิงบวกโดยสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพมี ตัวชี้วัด 3 ตัวย่อยคือ 1. ดัชนีอายุคาดเฉลี่ย (ใช้ข้อมู ล จาก UNDP)
2. การเลื่อนชั้นทางสังคม (ใช้ข้อมูลจาก IDP) 3.ช่ องว่างของความยากจน (ใช้ข้อมูลจากธนาคารโลก)
3.แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล การวัดสันติภาพระดับประเทศของไทย วัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้า ใช้ ข้ อ มู ล รายงานจากหน่ว ยงานที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล อยู่แ ล้ว ผสมกั บ การเก็ บ ข้อมู ล ที่ เ ป็น
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ในขณะที่ก ารวัดสันติภาพเชิงบวก
โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดเก็บเสร็ จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ใช้
ข้อมูลจากการสารวจความเห็น แต่ใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6.3 สรุปผลภาพรวมดัชนีสันติภาพของประเทศไทย
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2560 กั บ พ.ศ. 2562 พบว่า ระดับดัชนี
สันติภาพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 3.42 คะแนน ซึ่งมีระดับดัชนีสันติภาพสูงกว่า
ปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ระดับดัชนีสันติภาพเท่ากับ 3.36 แต่ยังถือว่าทั้ง 2 ปี อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วน
ของระดับ ดัชนีตัวชี้วัดทั้ ง 4 ด้าน ระดับ ดัชนีสันติภาพ ปี พ.ศ. 2562 ที่ มี ร ะดับ คะแนนสันติภาพ
มากกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ปี 2562 (3.64) ปี 2560 (3.60) และ
P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2562 (3.38)
ปี พ.ศ. 2560 (3.37) สาหรับดัชนีปีพ.ศ. 2562 ที่มีระดับคะแนนสันติภาพน้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม ปี พ.ศ. 2562 (3.06) ปี พ.ศ. 2560 (3.24) และ P4.
มี ความเหลื่อ มล้าในสัง คมน้อ ยและ มี ก ารกระจายทรัพยากรที่ เ ป็นธรรม ปี พ.ศ. 2562 (3.36)
ปี พ.ศ. 2560 (3.48) ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 137
ตารางที่ 138 สรุป ระดับ ดัชนีสันติภาพของประเทศไทยเปรียบเที ยบระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 กั บ
พ.ศ. 25628
ตัวชี้วัด
P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
P3. การยอมรั บ ความหลากหลาย/การไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
P4. มี ค วามเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมน้ อ ยและมี ก าร
กระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ภาพรวม

ปี 2560
3.60
3.24
3.37

ปี 2562
3.64
3.06
3.38

ผลต่อระดับสันติภาพ
ระดับสันติภาพเพิ่มขึ้น
ระดับสันติภาพลดลง
ระดับสันติภาพเพิ่มขึ้น

3.48

3.36

ระดับสันติภาพลดลง

3.42

3.36

ระดับสันติภาพลดลง

8 การเปรียบเทียบคะแนนสันติภาพในประเทศไทย คานวณจากตัวชี้วดั จานวน 28 ตัวเท่ากัน เป็นการคานวณเพิ่มเติมจากงานวิจัยใน

ปี 2561 ที่เคยศึกษาและเก็บข้อมูล 23 ตัวชี้วดั ในปีนี้มีการคานวณคะแนนเพิ่มเติมจากอีก 5 ตัวชี้วัด เพื่อทาการเปรียบเทียบกันได้
อย่างครอบคลุม ทั้ง 28 ตัวชี้วดั
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P1.ตัวชี้วัดด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นไม่ มี ค วามรุ น แรงทางกายภาพวั ด โดยสถาบั น พระปกเกล้ า กั บ สถาบั น
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดในด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ
วัดโดย สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ประกอบด้วย 1. จานวนและระยะเวลาของความขัดแย้ง
ภายในประเทศ 2. จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ 3. จานวนของผู้เสียชีวิตจาก
ความขัดแย้งระหว่างภายนอกประเทศ 4. จานวนระยะเวลา และบทบาทของความขัดแย้งภายนอก
ประเทศ 5. ความเข้มข้นของความขัดแย้งภายใน 6. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวชี้วัดด้าน
ไม่ มี ความรุนแรงทางกายภาพ วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย P1.1 มุ ม มองต่อระดับ
ความรุ น แรงในประเทศ P1.2 มุ ม มองต่ อ ระดั บ ความรุ น แรงในชุ ม ชน P1.3 มุ ม มองต่ อ ระดับ
ความรุ น แรงในครอบครั ว P1.4 จ านวนของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ ง ภายในประเทศ
(ต่ อ สู้ ภ ายในประเทศ) P1.5 ผลกระทบของการก่ อการร้ าย แนวคิ ด ในการประเมิ น ด้า นนี้ คื อ
ความรุนแรงทางกายภาพที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทาให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรด้านต่าง ๆ และ
สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เป็นผลดีกับ
ทั้งสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัว ชุมชนหรือระดับประเทศ
การวัดความเหลื่อ มล้าของสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จ านวน 6 ตัวชี้วัด เป็น
การวั ด ความรุนแรงทางกายภาพ วั ด จากความรุน แรงทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ วั ด จาก
จ านวนครั้งของการสู้รบ ระยะเวลาที่เคยเกิดความรุนแรงว่านานมาแล้วหรือไม่ จ านวนของคนที่
เสียชีวิตจากการสู้รบ ความสัม พันธ์กั บประเทศเพื่อนบ้าน ประเมินความขัดแย้งว่ามีความเข้มข้น
ภายในประเทศมากน้อยเพียงใด วัดจากสถิติที่มีอยู่แล้วและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก EIU
ในขณะที่ ก ารวั ด ด้ า นไม่ มี ค วามรุ น แรงทางกายภาพ วั ด โดยสถาบั น พระปกเกล้ า เป็ น การวั ด
ความรุนแรงทางกายภาพที่ กระทบต่อประชาชนในวงกว้างและมี ความยืดเยื้อ ศึก ษาจากทฤษฎี
ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ในงานนี้เน้นไปที่ความรุนแรงทางการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวัดมุมมองต่อเหตุการณ์ทางการเมืองในระดับประเทศและระดับ ชุมชน
และครอบครั ว รวมถึ ง การศึ ก ษาข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารสู ญ เสี ย ชี วิ ต จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลกระทบของการก่อการร้าย ซึ่งวัดจากจานวนเหตุการณ์การก่อการร้าย
จานวนของผู้เสียชีวิต จานวนของผู้บาดเจ็บและจานวนทรัพย์สินที่เสียหาย
มีความแตกต่างของคะแนนและอันดับที่ได้ คะแนนสันติภาพระดับประเทศของไทย วัดโดย
สถาบันพระปกเกล้า (สันติภาพเชิงลบ+สันติภาพเชิงบวก) ได้คะแนนสันติภาพมากที่สุดอันดับ 1 จาก
4 อันดับ (3.64 คะแนน) คะแนนสันติภาพเชิงลบของไทย วัดโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ
ได้คะแนนสันติภาพลาดับรองลงมา อันดับ 2 จาก 3 อันดับ (1.9 คะแนน) จุดที่เหมือนกันคือตัวชี้วัด
จานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
จุดเน้นที่ แตกต่างกั นของงาน 2 สถาบันดัง กล่าวคือ งานของสถาบันพระปกเกล้าเน้น
การเก็บข้อมูลในระดับ ภายในประเทศ ไม่รวมถึงการวัดความรุนแรงหรือการสู้รบระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลจากความคิดเห็น
ของประชาชนจานวน 30,000 กว่าชุด กั บ ความเห็นที่เน้นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ งานของ
สถาบันพระปกเกล้ามีตัวชี้ วัด 5 ตัว แต่เป็นข้อมูลที่เป็นการวัดมุมมองหรือความคิดเห็นถึงจ านวน
3 ตัวชี้วัดจาก 5 ตัวชี้วัด

204

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย มีระดับสันติภาพไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบคือ P1.1 มุมมองต่อระดับ
ความรุนแรงในประเทศ (2.67) ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีมุมมองต่อปัญหาการเมืองไทยไม่ดี แม้ว่า
ความรุนแรงทางการเมืองไทยจะเกิดขึ้นมานานนับ 10 ปีแล้ว แต่ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นยังคงส่งผล
ถึ ง ปั จ จุ บั น โดยในอดี ต มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต อย่ า งน้ อ ยรวม 137 ราย มี ผู้ บ าดเจ็ บ สาหั ส ถึ ง เล็ ก น้ อ ย
3 หมื่นกว่าคน กล่าวอย่างเจาะจงถึงเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งสาคัญเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 91 รายและบาดเจ็บมากกว่า 1,800 ราย รวมถึง
เหตุการณ์ ในช่วงการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ประมาณ 7 เดือน ตั้งปลายปี
พ.ศ. 2556- 2557 มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มากกว่ า 20 ราย และบาดเจ็ บ มากกว่ า 700 ราย ภาพรวม
ความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นจานวนเงินมหาศาลอย่างน้อยประมาณ 2 ล้านล้านบาท สาหรับ
การสร้างความปรองดองของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากเหตุผ ล
หลายประการ ประกอบด้วย 1) กลไกด้านการสร้างความปรองดองไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) การบริหารประเทศอย่างขาดหลักธรรมาภิบาลที่เพียงพอ เน้นการบริหารแบบรวมศูนย์อานาจและ
เน้นระบบอุ ปถัมภ์ 3) ขาดความต่อเนื่องและเป็นการเมื องของแต่ละรัฐบาล 4) ภาครัฐขาดกลไก
ขับ เคลื่อ นสู่ส าธารณะทั้ ง ในระดับ ชาติ และระดับ ท้ องถิ่น 5)ขาดกลไกเชื่อมโยงประสานผู้นาทั้ง
3 ระดับคือ ระดับบน ระดับกลางและระดับล่าง
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก มีระดับสันติภาพดีในเชิงเปรียบเทียบคือ P1.3 มุมมองต่อระดับ
ความรุ น แรงในครอบครัว (4.75) และจ านวนของผู้เ สีย ชี วิ ต จากความขั ด แย้ง ภายในประ เทศ
(ต่อสู้ภายในประเทศ) (3.84) มีจานวนผู้เสียชีวิตลดลง มีรายละเอียดคือ
P1.3 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว จากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่ง ชาติประกอบด้วย คาถาม 2 คาถาม
นาคะแนนมาคิดรวมกัน
1.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ ผ่านมา ท่ านเคยเห็นหรือเคยได้ยินคนในบ้ า น
ถูกทาร้ายโดยคนในบ้านหรือไม่ ?” คานวณเป็นตัวชี้วัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า
ดัชนีเท่ากับ 0.17
2.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยทาร้ายหรือถูกทาร้ายร่างกายในบ้าน
ของท่านเองหรือไม่ ?” คานวณเป็นตัวชี้วัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ
0.12
เมื่อคานวณเป็นตัวชี้วัดโดยการคานวณแบบสารวจเป็นดัชนี พบว่า ดัชนีเท่ากับ 0.15 ซึ่ง
เมื่อจัดระดับตัวชี้วัดสันติภาพอยู่ที่ระดับที่ 4.75 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน ประสบการณ์ มุมมองของ
ผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีประสบการณ์ มุมมองต่อเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปในด้านบวก
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก เป็นลาดับรองลงมาคือ P1.4 จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง
ภายในประเทศ (ต่ อ สู้ ภายในประเทศ) (3.84) ข้ อ มู ล จาก Deepsouth ระบุ ว่ าสถิ ติเ หตุก ารณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
(อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้ า ย้ อ ย อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี ) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2547 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 20,512 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7,085 คน และได้รับบาดเจ็บ 13,233 คน
เหตุก ารณ์เฉพาะช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 เกิ ดเหตุการณ์ความไม่สงบจานวน 411 ครั้ง
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มีผู้เสียชีวิต 180 ราย ได้รับบาดเจ็บ 243 ราย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ซึ่งมีเหตุการณ์
ความไม่ ส งบจ านวน 548 ครั้ ง มี ผู้ เ สีย ชี วิ ต 218 ราย ได้ รั บ บาดเจ็บ 265 ราย (ศู น ย์ เ ฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้, 2563) แม้ว่าจะมีเหตุการณ์สาคัญเช่น 15 ศพ ยะลาปี 2562 กลุ่มติดอาวุธ ได้ใช้
อาวุธปืนสงครามยิงถล่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ข้อมูลในทิศทางบวก
ที่สอดคล้องกันคือรายงานการสารวจสันติภาพ peace survey ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ได้
ดาเนินการในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
อายุระหว่าง 18-70 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่อาเภอของจั งหวัดสงขลา
จ านวน 1,637 คน ประชาชนยัง เชื่อมั่ นว่า การพูดคุย/เจรจาจะเป็นแนวทางที่ เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
เมื่ อ เปรียบเทียบระดับคะแนนดัชนีสันติภาพด้านไม่มีความรุนแรงทางกายภาพระหว่าง
ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนีในภาพรวมของปี 2562 (3.64) มีระดับคะแนนสูง
กว่าดัชนีสันติภาพกว่าปีพ.ศ. 2560 (3.60) ซึ่งหัวข้อปี พ.ศ. 2562 ที่มีดัชนีสันติภาพสูงกว่า คือ มุมมอง
ต่อระดับ ความรุนแรงในครอบครัว จ านวนของผู้เ สียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ต่อสู้
ภายในประเทศ) และ ผลกระทบของการก่อการร้าย สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในประเทศ
และผลกระทบของการก่อการร้ายปี 2562 ดีขึ้น รวมถึงมุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว
สาหรับหัวข้อที่มีดัชนีสันติภาพน้อยกว่าปี 2560 คือ มุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ และ
มุ ม มองต่อ ระดับ ความรุนแรงในชุม ชน สะท้ อนให้เ ห็นถึง มุ ม มองต่อความรุนแรงในประเทศหรือ
ความรุนแรงในชุมชนในปี 2562 แย่ลง ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 138
ตารางที่ 139 สรุปผล P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562
P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ

คะแนนดัชนี
2560
2562
0.49
0.51
[2]
0.36
0.36[2]
0.19
0.15

ระดับคะแนน
2560
2562
2.76
2.67
3.58
3.58
4.68
4.75

P1.1 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในประเทศ[1]
P1.2 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในชุมชน[1]
P1.3 มุมมองต่อระดับความรุนแรงในครอบครัว[1]
P1.4 จานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ
0.03
0.02
3.77
3.84
(ต่อสู้ภายในประเทศ)
P1.5 ผลกระทบของการก่อการร้าย [1]
0.66
0.63
3.22
3.35
รวม
3.60
3.64
[1]
หมายเหตุ: หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความรุนแรงทางกายภาพในด้านดังกล่าว เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับ
สันติภาพลดลง
[2]
ค่าดัชนีมีความแตกต่างกันที่ทศนิยมตาแหน่งที่ 3 จึงส่งผลให้ระดับสันติภาพไม่เปลี่ยนแปลง

P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมวัดโดยสถาบันพระปกเกล้ากับสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดในด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ในสังคมวัดโดย สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ประกอบด้วย 1. ระดับการรับรู้ต่ออาชญากรรม
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หรือการทาผิดกฎหมายในสังคม เป็นการประเมินมุมมองความไว้วางใจกันของคนในสังคม 2. จานวน
ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น 3. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เช่น ประเมินอานาจที่มากไปของผู้บริหาร
4. ระดับความหวาดกลัวทางการเมือง เช่น ตั้งคาถามว่า ประเทศอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมประชาชนไม่
ถูก จ าคุก จากการแสดงความเห็น 5. ผลกระทบของการก่ อการร้าย 6. จ านวนของการฆาตกรรม
7. ระดับ ของอาชญากรรมรุนแรง เช่น ตั้ ง คาถามว่าอาชญากรรมรุนแรงน่าจะท าให้รัฐบาลหรือ
ภาคธุรกิจประสบปัญหาการดาเนินงาน 8. ความรุนแรงจากการประท้วง เช่น ประเมินความรุนแรง
จากการประท้วงต่อ ผลกระทบต่อการทาธุรกิจ 9. จานวนของประชากรในเรือนจา 10. จานวนของ
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงและตารวจ ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมวัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้า ประกอบด้วย P2.1 จานวนของการฆาตกรรม (ต่อแสนคน) P2.2 จานวนของประชากร
ในเรือนจา (ต่อแสนคน) P2.3 จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน) P2.4 จานวนคดีเพศและทาร้าย
ร่างกาย P2.5 มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว P2.6 จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัว (ต่อแสนคน) P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย การประเมินดังกล่าวเน้น ประเมินความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคม โดยเก็บข้อมูลจากสถิติจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จานวนของการฆาตกรรม
จานวนของประชากรในเรือนจา จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ และจานวนคดีทางเพศและทาร้ายร่างกาย
(สถิติการรับแจ้งเหตุ) รวมถึงการประเมินมุมมองด้านความปลอดภัยจากการสารวจความเห็นของ
ประชาชน งานวิจัยนี้มีฐานคิดว่า ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมจะเกิดขึ้นสูง ด้วยการไม่มี
การฆาตกรรม ไม่มีการฆ่าตัวตาย ไม่มีการทาร้ายในครอบครัว ไม่มีการทาร้ายร่างกายหรือมีไม่มากนัก
ประชากรในเรือนจาก็จะมีน้อย รวมถึง จ านวนเจ้าหน้าที่ ตารวจก็จะมีน้อยในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
คะแนนสันติภาพของประเทศของไทยด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม วัดโดย
สถาบั น พระปกเกล้ า (สั น ติ ภ าพเชิ ง ลบ+สั น ติ ภ าพเชิ ง บวก) ได้ ค ะแนนสั น ติ ภ าพน้ อ ยที่ สุ ด
(3.06 คะแนน) ได้คะแนนสันติภาพอันดับ 4 จาก 4 อันดับ คะแนนสันติภาพเชิงลบของไทย วัดโดย
สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ได้ (2.9 คะแนน) ได้คะแนนสันติภาพน้อยที่สุด อันดับ 3 จาก
3 อันดับ ตัวชี้วัดของงาน 2 สถาบันที่ใกล้เ คียงกันคือ การรับรู้ต่อความไว้วางใจกันของคนในสังคม
จานวนของการฆาตกรรม จานวนของประชากรในเรือนจา จานวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตัวชี้วัดที่
แตกต่างออกไปของสถาบันพระปกเกล้าคือ จ านวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย จ านวนเหตุการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว และอัตราการฆ่าตัวตาย
ตัวชี้ วัดที่ ได้คะแนนน้อย มี ร ะดับสันติภาพไม่ดีในเชิงเปรียบเทียบ คือ P2.2 จ านวนของ
ประชากรในเรือนจา (1.0) และ P2.5 มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว (2.96) ตัวชี้วัด
จานวนของประชากรในเรือนจา จากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ปี 2562 จานวนผู้ต้องขัง
370,305 คน จากจานวนประชากรจากกรมการปกครอง 66,558,935 คน คานวณเป็นเกณฑ์คะแนน
ได้ 556.36 กล่าวได้ว่า สอดคล้องกับปรากฎการณ์ ข้อเท็จจริงที่ระบุว่า คนล้นคุก จานวนผู้กระทาผิด
ที่ถูกตัดสินลงโทษจาคุกเพิ่มขึ้นจาก 91,152 ในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มเป็น 111,515 คน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.33 ในปีพ.ศ.2556 ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตินักโทษล้นคุก ในปีพ.ศ.2556 เรือนจาทั่วประเทศ
เฉลี่ยแล้วผู้ต้องขัง 1 คน มีพื้นที่นอนเพียง 0.75 ตารางเมตร ต่ากว่ามาตรฐานสากลเกือบ 3 เท่า
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(2.25 ตารางเมตรต่อ 1 คน) กล่าวคือเรือนจาเกินกว่าความจุเต็มที่ ของเรือนจา (สานักงานกิจการ
ยุติธรรม, 2557, น.8) โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษเป็นคดีที่มีสัดส่วนสูงสุดในกระบวนการยุติธรรม
ทุ ก ขั้นตอนตั้ง แต่ชั้นตารวจ อั ยการ ศาล และผู้ต้องโทษ การจับ กุ มคดียาเสพติดเป็นจานวนมาก
กระทบต่อปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรมและความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจา สาหรับตัวชี้วัด
มุ ม มองต่ อ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย /ความหวาดกลั ว ตั ว ชี้ วั ด มุ ม มองต่ อ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย /
ความหวาดกลัวใช้ข้อ คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกั บความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสาธารณะและการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 โดยสถาบัน พระปกเกล้า
ร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้คาถาม 13 คาถาม นามาคิดคะแนนรวมกัน ความหวาดกลัว
โดยทั่ วไปมัก มีมุมมองในเรื่องของภัยอาชญากรรมซึ่ง เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม กล่าวคือ อาชญากรรมทาให้ประชาชนในชุมชนเกิดความกลัวและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น
การหลีกเลี่ยงบริเวณที่เสี่ยงภัย การไม่ออกนอกบ้านเวลากลางคืน การพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตัวเอง
นอกจากนี้ยังรวมถึง ความกลัวว่าอาจจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ลัก ทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย ข่มขืน เป็นต้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ค ะแนนมาก มี ร ะดั บ สัน ติ ภ าพดี ใ นเชิ ง เปรีย บเที ยบคือ P2.1 จ านวนของ
การฆาตกรรม P2.4 (3.86)จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย (3.61) ตัวชี้วัดจานวนของการฆาตกรรม
จากข้อมูลสถิติจับกุม (คดี) ปี 2562 ประเภทคดีที่ 1.1 การฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์) จานวน 1,102 คดี
ประเภทคดีที่ 1.2 ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย จานวน 404 คดี รวมเป็นจานวน 1,506 คน มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย ตัวชี้วัดประเภท
ความผิด ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ทางสานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลนี้
ในส่วนที่เป็นข้อมูลการแจ้งความ ปี 2562 จานวน 11,129 คดี
เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนดัชนีสันติภาพด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนีในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 (3.06) มี
ระดับ คะแนนต่ากว่ าดั ชนี สั นติ ภ าพปี 2560 (3.24) ซึ่ง หัวข้อปี 2560 ที่ มี ดัชนีสันติภาพสู ง กว่ า
ปี พ.ศ. 2562 คือ จานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อ แสนคน) จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย
และจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว (ต่อแสนคน) แสดงให้เห็นว่าจานวนประชากรใน
เรือนจ า จ านวนคดีเ พศและท าร้ายกาย มุ ม มองต่อความรู้สึก ปลอดภัย/ความหวาดกลั วรวมถึ ง
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีคะแนนต่าลง สาหรับหัวข้อที่มีดัชนีสันติภาพ พ.ศ. 2562 ที่มี
คะแนนมากกว่าปี พ.ศ. 2560 คือ จานวนของการฆาตกรรม (ต่อแสนคน) จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ
(ต่อแสนคน) และอัตราการฆ่าตัวตาย แสดงให้ เห็นจานวนของการฆาตกรรมดีขึ้น จานวนเจ้าหน้าที่
ตารวจคะแนนดีขึ้น และมุมต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว รวมถึงอัตราการฆ่าตัวตาย ตามที่
แสดงไว้ในตารางที่ 139
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ตารางที่ 140 สรุปผล P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560
กับ พ.ศ. 2562
P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม

คะแนนดัชนี
2560
2562
0.13
0.11
0.90
1.00
0.41
0.40
0.49
0.57
0.57
0.55

ระดับคะแนน
2560
2562
3.84
3.86
1.41
1.00
3.35
3.39
4.05
3.61
3.00
2.96

P2.1 จานวนของการฆาตกรรม (ต่อแสนคน)[1]
P2.2 จานวนของประชากรในเรือนจา (ต่อแสนคน)
P2.3 จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจ (ต่อแสนคน) [1]
P2.4 จานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย[1]
P2.5 มุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัว
P2.6 จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
0.55
0.65
3.81
3.05
(ต่อแสนคน) [1]
P2.7 อัตราการฆ่าตัวตาย [1]
0.40
0.29
3.25
3.53
รวม
3.24
3.06
[1]
หมายเหตุ: หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมด้านนี้ น้อยลง ส่งผลให้ระดับ
สันติภาพลดลง
[2] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความปลอดภัย และความมั่ นคงในสังคมด้ านนี้ มากขึ้น ส่งผลให้
ระดับ คะแนนสันติภาพเพิ่มขึ้น

P3. ด้านที่ 3 การยอมรับความแตกต่า งหลากหลาย/การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/การเคารพ
สิทธิมนุษยชน
ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลาย/การไม่ ถู ก เลือ กปฏิ บัติ / การเคารพ
สิทธิมนุษยชน วัดโดยสถาบันพระปกเกล้ากับสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพเปรียบเทียบกันจะ
เห็นได้ว่า
ตั ว ชี้ วั ด ที่ วั ด โดย สถาบั น เศรษฐศาสตร์ แ ละสั น ติ ภ าพ ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า นหลั ก คื อ
1. การยอมรับสิทธิของผู้อื่น 2. การไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูล 3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน
ในแต่ละด้านมีตัวชี้วัด 3 ตัว รวม 3 ด้าน เป็น 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. การยอมรับ สิท ธิของผู้อื่น (Acceptance of the Rights of Others) มี ตัวชี้วัดย่อยคื อ
1. ดัชนีความไม่ เ ท่ าเที ยมกั นระหว่างเพศ 2. ความคับ ข้องใจระหว่างกลุ่ม ต่าง ๆ 3. การยกเว้น
กลุ่ ม เศรษฐกิ จ และสัง คม เป็ น การวั ด การไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ข องผู้ห ญิ ง ใน 3 ด้ า น คื อ อนามั ย
การเจริญพันธุ์ การเสริมพลัง และตลาดแรงงาน รวมถึง วัดอัตราความคับข้องใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
ในสังคม รวมถึงศาสนา ชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางการเมืองและการแบ่งแยก และวัดเกี่ยวกั บ
การยกเว้นเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้าถึงบริการ
2. การไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูล (Free Flow of Information) มี ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยคื อ 1.
เสรีภาพของสื่อมวลชน 2. คุณภาพของข้อมูล 3. บุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ต (จากประชากรร้อยละ) เป็น
การวัดองค์ป ระกอบระดับ เสรีภาพของสื่อมวลชนในด้านการพิม พ์ ก ารออกอากาศและเสรี ภ าพ
ทางอิ น เทอร์เ น็ ต การวั ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อมู ล ที่ รัฐ บาลเผยแพร่ หรื อ ท าให้เ ข้ า ใจผิด วั ด การใช้
อินเตอร์เน็ตของปัจเจกบุคคล ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
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3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน (Good Relations with Neighbours) มีตัวชี้วัดย่อยคือ
1. ความเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวต่างชาติ 2. จานวนนักท่องเที่ยวขาเข้า (ต่อแสนคน) 3. การบูรณาการ
ในภูมิภาค เป็นการวัดทัศนคติของสังคมต่อชาวต่างชาติและทรัพย์สินเอกชน วัดจานวนนักท่องเที่ยว
ต่อจานวนเปอร์เซ็นต์ของประชากรภายในประเทศ และการขยายการบูรณาการในชาติกับรัฐอื่น
ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลาย/การไม่ ถู ก เลือ กปฏิ บัติ / การเคารพ
สิทธิมนุษยชน วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า จานวน 8 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคม
และการเมือง
P3.2 มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ
P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
P3.4 มุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน)
P3.7 จานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและ
นักสิทธิมนุษยชน
P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา
ในหัวข้อนี้ เป็นการประเมินมุมมองของประชาชนต่อการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย/
การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยวัดมุมมองของประชาชนต่อการยอมรับให้กลุ่มที่
แตกต่างจากคนทั่วไปนั้นมีบทบาททางสังคมและการเมือง อีกทั้ง มุมมองต่อการถูกเลือกปฏิบัติใน
การใช้บริการภาครัฐ และมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือ ง รวมถึงมุมมองต่อเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน อีกทั้งการเคารพความหลากหลายทางศาสนาผ่านมุมมองของการตั้งศาสนสถานใน
ชุมชนของตนเอง จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย
การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชนและจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วน
ของประชากรในเรือนจา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการคานึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกักขั ง
องค์ก ารพั ฒ นาเอกชนและนัก ข่าว บนพื้นฐานความเชื่อว่าความแตกต่างนาไปสู่สันติสุขในสังคม
โลกจะเกิดความสงบสุขได้นั้น มีเงื่อนไข 2 ประการคือ ความหลากหลายและการพึ่งพากันและกัน
ในธรรมชาติ การที่โลกขาดความหลากหลายและการพึ่งพากันนั้น จะนาไปสู่จุดจบของมนุษยชาติ
การเคารพในความแตกต่ า ง และการใช้ ลั ก ษณะของความแตกต่ า งให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์
ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน สันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
ตัวชี้วัดที่ ได้คะแนนน้อ ย มี ร ะดับ สันติภาพไม่ ดีในเชิง เปรียบเทียบ คือ P3.1 มุ ม มองต่อ
การยอมรับ ให้บุคคลที่ มี ลัก ษณะแตกต่างจากคนทั่ วไปมี บ ทบาททางสัง คมและการเมื อง (1.96)
P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง (2.73) ตัวชี้วัดมุมมองต่อการยอมรับให้บุคคล
ที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับที่จะให้
ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางสังคมและการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มที่ไม่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ แรงงานต่างด้ าว และพวกยึดถือชาตินิยมสุดโต่ง อาจเป็น
เพราะทัศนคติว่าคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยประเทศไทย เข้ามาใช้ทรัพยากรจากประเทศไทยโดยไม่ได้
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ตอบแทนประโยชน์อันใดให้กับเรา ส่วนกลุ่มชาตินิยมสุดโต่ง ไม่ได้รับการยอมรับดังกล่าวอาจเป็น
เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ประนีประนอม ไม่อยากให้ กลุ่มที่มีอุดมการณ์สุดขั้วไปในทางใดทางหนึ่ง
ขึ้นมามีอานาจ สาหรับ ตัวชี้วัดมุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง เป็นการใช้คาถาม
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านสามารถแสดงออกทาง
การเมื องได้อ ย่างอิ สระ? ซึ่ง สถานการณ์ก ารด้านเสรีภาพในการแสดงออกที่เป็นปัญ หามักจะเป็น
การโพสต์ข้อความต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมาก มีระดับสันติภาพดีในเชิงเปรียบเทียบ คือ P3.7 จานวนกรณีที่มี
การสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัว และทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน (5.0) และ
P3.6 จ านวนเหยื่อ จากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่ง แสนคน) (4.3) ตัวชี้วัดจ านวนกรณีที่ มี ก ารสัง หาร
การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิท ธิม นุษยชน ได้จัดเก็บข้อมูลนี้ใน
ส่วนที่เป็นข้อมูลจาก Reporters Without Borders มีจานวน 0 ราย เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว
อาจจะวัดจากจานวนการสังหารหรือการลักพาตัวที่เกิดขึ้นแต่ภายในประเทศ แต่ทางกลับกันจานวน
กรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาญ มักจะเกิดขึ้นในต่างประเทศ นอกจากนีก้ ารหาหลักฐาน
เป็นไปได้ยาก ตารวจไม่ดาเนินคดี แม้ว่าในความเป็นจริงจะมีคนถูกอุ้มหายก็ตาม และไม่สามารถ
ตัดสินว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้ารัฐ เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือทราบตัวผู้กระทาความผิด แต่ไม่สามารถ
ปฏิเ สธได้ว่าเป็นหน้าที่ ของรัฐในการหาผู้ก ระท าผิดเพื่ อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน ในช่วง
หลายปีมานี้ มีความพยายามจากภาคประชาชนที่จะผลักดันร่างกฎหมายชื่อว่า “พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.............” ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะทาให้
ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี หรือ CAT และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ หรือ CED เพื่อ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งบิ ล ลี่ แ ละทนายสมชาย นี ล ะไพจิ ต ร (รวมถึ ง คนที่ สู ญ ) เนื้ อ หาส าคั ญ ๆ เช่ น
การกาหนดให้การทรมานและการบัง คับบุคคลให้หายสาบสูญโดยเจ้าหน้าที่เป็นความผิดทางอาญา
โดยกาหนดองค์ประกอบของความผิดให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาทัง้ สองฉบับดังกล่าว กาหนดมาตรการ
ในการป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวถูกทรมานหรือบังคับให้หายสาบสูญ คุ้มครอง
พยาน การคุ้ม ครองและการมี ส่วนร่วมของผู้เ สียหายในการดาเนินคดี ให้เ ป็นคดีที่ อยู่ในอานาจ
สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาคดีโดยระบบไต่สวน โดยศาลคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบเป็นต้น สาหรับตัวชี้ วัดจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จากรายงาน Trafficking in Persons
Report 2019 ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่า รั ฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าอย่างเต็มที่ใน
การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสาคัญในการดาเนินการดังกล่าว รัฐบาล
ไทยแสดงความพยายามโดยรวมมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงการรายงานปีที่ผ่านมา ดังนั้นประเทศไทยจึง
ยังคงอยู่ในกลุ่มที่ 2 ความพยายามดั งกล่าวประกอบไปด้วยการระบุผู้เสียหายมากขึ้น การพิพากษา
นัก ค้ามนุษย์ที่ ถูก ตัดสินว่ามี ความผิดและเจ้าหน้าที่ รัฐที่ ส มรู้ร่วมคิดให้รับ โทษจ าคุก ร้ายแรงและ
การจัดทาคู่มือต่าง ๆ ในการร่วมงานกับภาคประชาสังคม
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คะแนนสันติภาพของประเทศของไทยด้านดังกล่าว วัดโดยสถาบันพระปกเกล้า (สันติภาพ
เชิงลบ+สันติภาพเชิงบวก) ได้คะแนนสันติภาพ (3.38 คะแนน) ได้คะแนนสันติภาพอันดับ 2 จาก
4 อั น ดั บ คะแนนสั น ติ ภ าพเชิ ง บวกของไทย วั ด โดยสถาบั น เศรษฐศาสตร์ แ ละสั น ติ ภ าพ ได้
(3.45 คะแนน) ได้คะแนนสันติภาพอันดับที่ 7 จาก 8 อันดับ ตัวชี้วัดของงาน 2 สถาบันที่ใกล้เคียงกัน
คือ เสรีภาพของสื่อมวลชน ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ วัดการไม่ได้รับประโยชน์ของผู้หญิงใน
3 ด้าน คือ อนามั ยการเจริญ พันธุ์ การเสริมพลัง และตลาดแรงงาน การวัดอัตราความคับข้องใจ
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงศาสนา ชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางการเมืองและการแบ่งแยก
และวัดการปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้าถึงบริก าร ตัวชี้วัดที่ แตกต่างออกไปของสถาบันพระปกเกล้าคือ
มุ ม มองด้ านพหุวั ฒ นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) เหยื่ อ จากการค้ ามนุษ ย์ การสัง หาร
การลัก พา ท าให้สูญหาย การกั ก ตัวและทรมานนักข่าวและนักสิ ทธิม นุษยชน และผู้ถูกกักขังที่รอ
การพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา และงานของสถาบันพระปกเกล้าไม่ได้เน้นวัดทัศนคติ
ต่อชาวต่างชาติโดยตรง และไม่ได้วัดจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ คะแนนดั ช นี สั น ติ ภ าพด้ า นการยอมรั บ ความหลากหลาย/
การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดัชนี
ในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 (3.38) มีระดับคะแนนสูงกว่าดัชนีสันติภาพกว่าปี พ.ศ. 2560 (3.37) ซึ่ง
หัวข้อปี พ.ศ. 2562 ที่มีดัชนีสันติภาพสูงกว่า คือ มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
มุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองหรือเสรีภาพ
ของสื่อ มวลชนมี ร ะดับ คะแนนสูง ขึ้น รวมทั้ ง จ านวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ห รือจ านวนกรณีที่ มี
การสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน เป็นหัวข้อที่
ประเทศไทยทาได้ดีเนื่องจากทาคะแนนดัชนีได้ในระดับสูง สาหรับหัวข้อที่มีดัชนีสันติภาพน้อยกว่า
ปี พ.ศ. 2560 คือ มุ ม มองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บ ริการภาครัฐ มุ ม มองด้านพหุวัฒนธรรม
(ความหลากหลายทางศาสนา) และจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรใน
เรือนจาตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 140
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ตารางที่ 141 สรุปผล P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562
คะแนนดัชนี
P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิ
มนุษยชน
2560 2562
P3.1 มุมมองต่อการยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมี
0.44[2] 0.44[2]
บทบาททางสังคมและการเมือง
P3.2 มุมมองต่อการเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ[1]
0.32 0.37
P3.3 มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
0.50 0.61
P3.4 มุมมองต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
0.53 0.58
P3.5 มุมมองด้านพหุวัฒนธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา)
0.61 0.55
[1]
P3.6 จานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (ต่อหนึ่งแสนคน)
0.37[2] 0.37[2]
P3.7 จานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและ
0.00 0.00
[1]
ทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน
P3.8 จานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจา 0.38 0.41
[1]

ระดับคะแนน
2560 2562
1.96 1.96
4.04
2.39
2.64
3.39
4.28
5.00

3.89
2.73
2.79
3.22
4.30
5.00

3.26

3.15

รวม
3.37 3.38
หมายเหตุ:
1 แสดงว่าการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิ
มนุษยชนในด้านนี้ มากขึ้น ส่งผลให้ระดับคะแนนสันติภาพเพิ่มขึ้น
[2] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิ
มนุษยชนในด้านนี้ น้อยลง ส่งผลให้ระดับคะแนนสันติภาพลดลง
[3] ค่าดัชนีมีความแตกต่างกันที่ทศนิยมตาแหน่งที่ 3 จึงส่งผลให้ระดับสันติภาพไม่เปลี่ยนแปลง
[1] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้

P4. ตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
ตัวชี้วัดในด้านความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมวัดโดย
สถาบันพระปกเกล้ากับสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดในด้าน
ความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมวัดโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพ ประกอบด้วย ด้าน 1) การกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และ 2) ทุนมนุษย์ระดับสูง
รวมจานวนตัวชี้วัด 6 ตัว เป็นการใช้ข้อมูล(คะแนน) จากตัวชี้วัดที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วจากรายงาน
ต่างๆ ในโลกประกอบด้วย
1) การกระจายทรั พ ยากรอย่ า งเท่ า เที ย มกั น (Equitable Distribution of Resources)
ครอบคลุมองค์ประกอบสันติภาพเชิงโครงสร้าง โดยแยกการวัดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ
การวั ด ดั ช นี อ ายุ ขั ย คาดเฉลี่ ย ซึ่ ง วั ด จากอายุ ขั ย คาดเฉลี่ ย ของประชากรทั้ ง หมด (2) ช่ อ งว่ า ง
ความยากจนต่อหัวอยู่ที่ 5.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน คือ อัตราร้อยละของประชากรที่มีรายได้น้อ ยกว่า
5.50 ดอลลาร์ส หรัฐต่อ วัน ในรายได้ร ะหว่างประเทศปี 2554 และ (3) ระดับ การกระจายดัชนี
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน องค์ประกอบนี้จะวัดความเท่าเทียมกัน ทั้งที่เป็นทรัพยากรจับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีการกระจายอยู่ในสังคม
2) ทุ น มนุ ษ ย์ ร ะดั บ สู ง (High Levels of Human Capital) ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบ
เชิงโครงสร้าง (1) วัดจากสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่ได้ทางาน หรือศึกษา หรือฝึกอบรม (NEET) (ร้อยละ)
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ซึ่ง ต้อ งเป็นสัดส่วนของผู้ที่ มีอ ายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี ที่ ไม่ ได้ท างาน ไม่ ได้อยู่ในการศึก ษา หรือ
การฝึกอบรม (2) วัดจานวนนักวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนา (ต่อล้านคน) โดยวัดจากจานวนนักวิจัย
ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยและการพัฒนา (R&D) แสดงต่อประชากรหนึ่งล้านคน และ (3) วัดอายุขัย
คาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (แข็ง แรง) ต่ออัตราแรกเกิด (ปี) ซึ่ง ดูจ ากจ านวนทารกแรกเกิ ดโดยเฉลี่ยที่
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์
ตัวชี้วัดในด้านความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมวัดโดย
สถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด เป็นข้อมูลจากการสารวจความเห็นและข้อมูลสถิติของ
หน่วยงานที่ดาเนินการจัดเก็บอยู่แล้วในประเทศไทย ประกอบด้วย
P4.1 มุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคม
P4.2 ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
P4.3 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
P4.4 ช่องว่างความยากจน
P4.5 ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน
P4.6 ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน
P4.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
P4.8 การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แ น วคิ ด ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ยู่ บ น ฐ า น ควา ม เ ชื่ อ ที่ ว่ า ป ร ะ เ ท ศที่ มี สั น ติ ภา พ จ ะ มี
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร โดยที่ความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้ (คนจนกับคนรวย)
ทรัพย์สินการเงิน รวมถึงความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อ การแบ่งแยกในสังคม ทาให้
เกิดช่องว่างทางรายได้ที่แตกต่างกันมากระหว่างคนจนกับคนรวย
มีความแตกต่างของคะแนนและอันดับที่ได้ คะแนนสันติภาพระดับประเทศของไทย วัดโดย
สถาบันพระปกเกล้า (สันติภาพเชิงลบ+สันติภาพเชิงบวก) ได้คะแนนสันติภาพอันดับ 3 จาก 4 อันดับ
(3.36 คะแนน) ในขณะที่ คะแนนสันติภาพเชิงบวกของไทย วัดโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ
(2.26 คะแนน) ได้คะแนนสันติภาพมากที่สุด อันดับ1 จาก 8 อันดับ
การวัดความเหลื่อ มล้าของสถาบันเศรษฐศาสตร์ และสั นติ ภาพ จ านวน 6 ตัวชี้วั ด คื อ
1. ตัวชี้วัดอายุขัยคาดเฉลี่ย เป็นการเน้นที่อายุขัยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ อายุยืนสะท้อนถึงคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี 2. ตั ว ชี้ วั ด ช่ อ งว่ า งความยากจน การพิ จ ารณาจากรายได้ ข องค่ า เฉลี่ ย ว่ า ต่ ากว่ า ของ
เส้นความยากจน อัตราของประชากรที่ดารงชีพต่ากว่า 5.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือไม่ หากรายได้
ต่ากว่านี้กล่าวได้ว่าจะส่งผลกระทบทาให้ไม่สามารถหาอาหารมาดารงชีพได้อย่างพอเพียง 3. ตัวชี้วัด
การกระจายดัชนีทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน บ่งบอกถึงสังคมที่เท่าเทียมกัน ทั้งทรัพยากรที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ 4. ตัวชี้วัดเยาวชนที่ไม่ได้ทางาน หรือศึกษา หรือฝึกอบรม นามาสู่คนที่ขาดคุณภาพ
และหางานทายาก 5. ตัวชี้วัดจานวนนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัย วัดถึงสังคมพัฒนาได้จากการใช้
วิจัยเป็นฐานในการขับเคลื่อนสังคม 6. ตัวชี้วัดอายุขัยคาดเฉลี่ยของทารกแรกเกิดโดยเฉลี่ยที่สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์ บ่งบอกถึงสังคมที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพของเด็กทารกที่ จะเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป
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ในขณะที่การวัดตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็น
ธรรมวัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด วัดจาก 1. มุ ม มองของประชาชน ต่อ
ความเหลื่อ มล้าในสัง คมในด้านรายได้และทรัพย์สิน ด้านการศึ ก ษา ด้านเพศ ด้านสาธารณสุข/
การดูแลสุขภาพ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการได้รับบริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ด้านการเข้าถึง /ใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการมี ส่วนร่วมทางการเมื อง
เป็นการวัด ประเมินจากความรู้สึก อารมณ์ของคนซึ่งมีความสาคัญในการวัดความรู้สึกเป็นส่วนเสริม
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ วัดจากความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)
ด้านรายได้ เช่น รายได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยมากน้อยเพียงใด 3. การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ไฟฟ้ าภายในบ้ าน น้าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์ พื้นฐาน โทรศัพท์ เ คลื่อนที่ คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยพื้ นฐานที่สาคัญสาหรับการดารงชีพ การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นประชาชนมีงานทาและความมั่งคงในอาชีพ 4. ช่องว่าง
ความยากจนหากรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน กล่าวได้ว่าจะส่งผลกระทบทาให้ไม่สามารถหาอาหาร
มาดารงชีพได้อ ย่างพอเพี ยง 5. ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน จ านวนเงินในบัญชี ซึ่งเป็น
สิ่งสะท้อนสังคมความเหลื่อมล้าได้อีกอย่างหนึ่ง จานวนบัญชีเงินฝากที่มีจานวนเงินในบัญชีไม่ เ กิ น
50,000 บาท และบัญชีเงินฝาก 10 ล้านบาท โดยสะท้อนความเหลื่อมล้าจากเงินออมในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจาธนาคารพาณิชย์ที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจานวนน้อย 6. ตัวชี้วัด
ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน พิจารณาจากร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัย 4 ในการดารงชีพของมนุษย์ ที่ดิน คือทรัพยากรที่จาเป็นต่อการยังชีพ
ของมนุษย์ การเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นปัจจัยการผลิตที่สร้างรายได้ 7. ตัวชี้วัดการเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เป็นการวัดถึงสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าของประเทศไทย ซึ่ง
นับเป็นปัจจัย 4 ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเมื่อคนเจ็บป่วยจะสามารถข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐได้หรือไม่
กล่าวคือคนรวยเมื่อเจ็บป่วยสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ แต่คนจน หรือคนชั้นกลางหากเจ็บป่วย
ต้อ งได้รับการรัก ษาพยาบาลที่เหมาะสม 8. การเรียนต่อในระดับมั ธยม ตอนปลาย เป็นสิทธิและ
โอกาสในการเข้าถึงสิทธิการศึกษา และการที่เด็กไม่ได้เรียนต่อ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหา
ความไม่พร้อมของครอบครัวและความยากจน ทาให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่
ธนาคารโลกรายงานว่า ในช่วง 30 ปี ที่ ผ่านมา ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากประเทศ
รายได้ต่า เป็น ประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีอัตราความยากจน (poverty rates) ลดลงจาก 65.2
เปอร์เซ็นต์ใน ปี ค.ศ. 1988 เหลือ 9.85 เปอร์เซ็นต์ใน ปี ค.ศ. 2018 อย่างไรก็ตาม อัตราความยากจน
กลับมาเพิ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016 (ยกเว้นกทม.โดยมี3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นประเทศที่ยากจนที่สุด)
และ ในปี ค.ศ. 2018 อัตราความยากจนจะสูงกว่าปี ค.ศ. 2016 จานวนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจน
เพิ่มขึ้นจาก 4,850,000 ราย เป็นมากกว่า 6,700,000 ราย (ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์จากประชากร
ทั้ ง หมด) โดยวัดจาก International Poverty Line คิดจากเงินได้ 1.9 ดอลลาร์ ต่อวัน จากข้อมูล
ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของครัวเรือนในการเผชิญกับเศรษฐกิจที่ตกต่าของประเทศไทย
ประกอบกับการเข้าสู่ยุคของสังคมสูงวัย ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณภาพการศึกษาที่
ตกต่า และ 1 ใน 3 ของแรงงานทางานในภาคเกษตรที่ได้ผลผลิตต่า กล่าวอย่างเจาะจง ในสองสามปี
ที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยต่ากว่า ประเทศพัฒนาแล้วในเอเซีย ในปี
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ค.ศ. 2019 ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ที่ต่าที่สุดในภูมิภาคเอเซียที่ 2.7
เปอร์เ ซ็นต์ จากผลกระทบของการลดลงของภาคท่ องเที่ ยว การส่ง ออก ภัยน้าแล้ง กระทบที่ ต่อ
เกษตรกร (World Bank, 2020)
จุดเน้นที่ แตกต่างกั นของงาน 2 สถาบันดัง กล่าวคือ งานของสถาบันพระปกเกล้าเน้น
การเก็บข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นมุมมอง ความคิดเห็นต่อเรื่องความเหลื่อมล้าควบคู่กับข้อมูลสถิติของ
หน่วยงาน โดยเน้นศึกษาความเหลื่อมล้าในด้านของรายได้ ทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน การถือครอง
ที่ดิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุข และการเรียนต่อ ในขณะที่งานของสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพเน้นไปที่ข้อมูลสถิติที่ได้ดาเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว และข้อมูลของสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สั น ติ ภ าพจะศึ ก ษาความเหลื่ อ มล้ าในมิ ติ ที่ ก ว้ า งกว่ า คื อ รวมถึ ง การศึ ก ษาเรื่ อ งการมี อ ายุ ยื น
การมีงานทา จานวนนักวิจัย เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ ได้คะแนนน้อ ย มี ร ะดับ สันติภาพไม่ ดีในเชิง เปรียบเทียบ คือ P4.1 มุ ม มองต่อ
ความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คม (2.1) P4.2 ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้ (2.67) ตั ว ชี้ วั ด มุ ม มองต่ อ
ความเหลื่อมล้าในสังคม เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ “ท่านคิดว่าสังคมไทยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้าไม่เท่าเทียมกันในเรื่องเหล่านี้เพียงใด?
กล่าวอย่างเจาะจงด้านที่ได้คะแนนน้อยคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการได้รับบริการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน ด้านการเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมื อง
สาหรับตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ หมายถึง ความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ โดยดูจาก
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ นิยมนามาใช้วัดความเหลื่อมล้าอย่าง
แพร่ห ลาย เพื่ อ สะท้อ นให้เห็นว่ารายได้ของประชากรมีความแตกต่างกัน ตัวชี้วัดความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้ทางสานัก งานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติและสานักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เ สมอภาค ( Gini coefficient)
ด้านรายได้ เช่น รายได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยมากน้อยเพียงใด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ค ะแนนมาก มี ร ะดั บ สัน ติ ภ าพดี ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ย บ คื อ P4.7 การเข้ าถึง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (4.88) P4.4 ช่องว่างความยากจน (4.51) ตัวชี้วัดการเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สิท ธิห ลักประกันสุขภาพ 30 บาท คุ้ม ครองบุคคลที่เ ป็นคนไทยมีเ ลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการ
รัฐวิสาหกิจหรือสิทธิอื่นจากรัฐ ให้ได้รับบริการสาธารณสุข จากข้อมูลรายงานการจัดอันดับของความ
ครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มสี ิทธิ ปี 2562 พบว่า การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศ
ไทยสูง ถึง 0.90 ส าหรับ ตัวชี้วัดช่องว่างความยากจน กล่าวถึง เส้นความยากจนนั้น ในหลักสากล
การวัดความยากจนจะวัดจากระดับรายได้ หรือระดับการบริโภคของบุคคล ซึ่งถือว่าบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นคนจนเมื่อระดับรายได้ หรือระดับการบริโภคของบุคคลนั้น ต่ากว่าระดับรายได้หรือระดับ
การบริโภคขั้นต่าที่จะสามารถบริโภคสินค้าและบริการจาเป็นพื้นฐานได้
เมื่ อ เปรียบเที ยบระดับ คะแนนดัชนีสันติภาพด้านมี ความเหลื่อมล้าในสัง คมน้อยและมี
การกระจายทรัพ ยากรที่ เป็นธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2560 กั บ พ.ศ. 2562 พบว่า คะแนนดั ชนีใน
ภาพรวมของปี 2562 (3.36) มีระดับคะแนนน้อยกว่าดัชนีสันติภาพกว่าปี 2560 (3.48) ซึ่งหัวข้อปี
2562 ที่ มี ร ะดั บ ดัช นี สัน ติ ภ าพสูง กว่ า คื อ การเข้ า ถึ ง โครงสร้ างพื้น ฐาน ความเหลื่อ มล้าด้าน
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การถือครองที่ดิน การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ การเรียนต่อในระดับมัธยม ตอนปลาย
แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของปี 2562 ดีขึ้น สาหรับหัวข้อที่มีดัชนีสันติภาพน้อย
กว่าปี 2560 คือ มุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคม ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ ช่องว่างความยากจน
และความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน (มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท) ที่ดิน สะท้อนให้เห็นถึง
ปี 2562 มี ค วามเหลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น มากกว่ า ปี พ.ศ. 2560 ตามที่ แ สดงไว้
ในตารางที่ 141
ตารางที่ 142 สรุปผล P4. มีความเหลือ่ มล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562
P4. มีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจาย
ทรัพยากรที่เป็นธรรม
P4.1 มุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคม[1]
P4.2 ความเหลื่อมล้าด้านรายได้[1]
P4.3 การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน[1]
P4.4 ช่องว่างความยากจน[1]
P4.5 ความเหลื่อมล้าด้านทรัพย์สินการเงิน
(ไม่เกิน 50,000 คิดเป็น) [1]
P4.6 ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน[1]
P4.7 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
P4.8 การเรียนต่อในระดับมัธยม ตอนปลาย
รวม

คะแนนดัชนี
2560
2562
0.55
0.60
0.49
0.52
0.60
0.61
0.22
0.27
0.47
0.64

ระดับคะแนน
2560
2562
2.22
2.10
2.74
2.67
2.76
2.78
4.60
4.51
4.10
3.07

0.59[2]
0.78
0.56
-

3.71
4.73
2.97
3.48

0.59[2]
0.90
0.60
-

3.74
4.88
3.09
3.36

หมายเหตุ: [1] หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็น
ธรรมในด้านนี้ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระดับคะแนนสันติภาพลดลง
[2]
หากค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็น
ธรรมในด้านนี้ น้อยลง ส่งผลให้ระดับคะแนนสันติภาพเพิ่มขึ้น
[3]
ค่าดัชนีมีความแตกต่างกันที่ทศนิยมตาแหน่งที่ 3 จึงส่งผลให้ระดับสันติภาพไม่เปลี่ยนแปลง

6.4 สรุปผลภาพรวมระดับสันติภาพในระดับจังหวัด
ในภาพรวมการคานวณระดับสันติภาพในภาพรวมระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลดัชนีย่อยทั้งหมด ที่
ครอบคลุม ดัชนีและตัวชี้วั ดสันติ ภ าพในสัง คมไทยทั้ ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้าน P1 ไม่ มี
ความรุนแรงทางกายภาพ ด้าน P2 ความปลอดภัยและความมั่ง คงในสังคม ด้าน P3 การยอมรับ
ความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/ การเคารพสิท ธิมนุษยชน และด้าน P4 มีความเหลื่อมล้าใน
สังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดตามระดับสันติภาพได้เป็น
5 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มสีแดงเข้มคือระดับดัชนีสันติภาพมีค่าต่าที่สุด 2. กลุ่มส้มคือระดับดัชนีสันติภาพมี
ค่าต่า 3.กลุ่มสีเหลือ งคือ ระดับดัชนีสันติภาพปานกลาง 4.กลุ่ม สีเขียวอ่อนคือระดับดัชนีสันติภาพ
มีค่าสูงและ 5.กลุ่มสีเขียวแก่คือระดับดัชนีสันติภาพมีค่าสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มสันติภาพใน
สังคมไทยระหว่าง พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2562 รายจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม
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ระดับ สันติภาพสูง ที่สุดได้แก่ 1. มหาสารคาม 2. ตรัง 3. ล าปาง 4. นครศรีธรรมราช เมื่ อดูระดับ
ภูมิภาคจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
จะมีระดับสันติภาพปานกลางถึงต่า รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 142 และรูปที่ 38
ตารางที่ 143 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562
ระดับสี

ระดับสันติภาพ

จังหวัด

เขียวเข้ม

สันติภาพมีค่าสูงสุด

มหาสารคาม ตรัง ลาปาง นครศรีธรรมราช

เขียวอ่อน

สันติภาพมีค่าสูง

เหลือง

สันติภาพปานกลาง

ส้ม

สันติภาพมีค่าต่า

แดง

สันติภาพมีค่าต่าสุด

ชัยภูมิ พังงา ปราจีนบุรี ตราด ยะลา อุดรธานี พิจิตร สุรินทร์ อานาจเจริญ
บึงกาฬ ราชบุรี สิงห์บุรี สกลนคร ตาก ขอนแก่น อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์
พิ ษณุ โ ลก สุ พ รรณบุ รี ชุ มพร ชั ย นาท สุ โ ขทั ย นนทบุ รี กระบี่ ระนอง
พระนครศรีอยุธยา พะเยา ยโสธร น่าน สงขลา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี
นครพนม เลย ร้อยเอ็ด ภูเก็ต จันทบุรี นครนายก กาแพงเพชร ศรีสะเกษ
กาญจนบุรี ลพบุรี กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี สมุทรปราการ พัทลุง ลาพูน
หนองบัวลาภู สระแก้ว นครราชสีมา มุกดาหาร นครสวรรค์
กาฬสินธุ์ หนองคาย สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร แพร่
ปั ต ตานี เพชรบู ร ณ์ เพชรบุ รี ชลบุ รี สระบุ รี อ่ างทอง สตู ล ปทุ ม ธานี
อุบลราชธานี ระยอง นครปฐม
นราธิวาส เชียงราย ฉะเชิงเทรา แม่ฮ่องสอน
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รูปที่ 38 ภาพรวมระดับสันติภาพรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

ผลจากการจัดทาดัชนีระดับจังหวัด พบว่า
1. จานวนตัวชี้วัดมากกว่าครึ่งหนึ่งจากตัวชี้วัด 28 ตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูลในระดับจังหวัด
มีทั้งข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นและจากสถิติ ส่วนมากเป็นข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
ตัวชี้วัดส่วนที่เหลือจัดเก็บข้อมูลในระดับประเทศ
2. ตัวชี้วัดไม่มีความรุนแรงทางกายภาพในระดับจังหวัด 4 ตัวชี้วัด เป็นข้อมูลจากการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลัก จาก 3 ตัวชี้วัด ในส่วนของข้ อมู ล สถิติที่ เ ป็นข้อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ
เป็นข้อมูลจานวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งจากเหตุการณ์สู้รบจากความไม่สงบ ซึ่งเหตุการณ์
เกิดขึ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นส่วนใหญ่ และจังหวัดสงขลาใน
บางอ าเภอ หากวัดเฉพาะจ านวนผู้เ สียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศจะมี เพียง 4 จัง หวัด
ดัง กล่าวที่ มี ผู้เ สียชีวิต ได้คะแนนสันติภ าพติ ดลบ แต่เ มื่ อวัดโดยรวมกั บ ตั ว ชี้วั ดที่ เ หลือใ นด้ า นนี้
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 4 อาเภอ ไม่ได้มีคะแนนสันติภาพแย่ที่สุด เนื่องจากมีการวัดเรื่อง
มุมมองต่อความรุนแรงทางการเมือง กล่าวได้ว่า คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้คิดว่าจังหวัด
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ตนเองมีปัญหาด้านการเมืองอยู่ในระดับมาก สาหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยคือ มุมมองต่อระดับความ
รุนแรงในประเทศ
2. ตัวชี้วัดความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมในระดับจังหวัดมีตัวชี้วัด 4 ตัว เป็นข้อมูล
เชิง สถิติ 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย จ านวนประชากรในเรือนจ า จ านวนเจ้าหน้าที่ ตารวจ อัตรา
การฆ่าตัวตาย และตัวชี้วัดจากการสารวจความคิดเห็น 1 ตัวชี้วัด สาหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยคือ
จานวนประชากรในเรือนจาและมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย
3. ตัวชี้วัดการยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชนในระดับ
จั ง หวั ด มี ตั ว ชี้ วั ด 6 ตั ว ชี้ วั ด เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ 2 ตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นที่ เ หลื อ เน้ น ที่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชน 5 ตัวชี้วัด สาหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยคือ มุมมองต่อ
การยอมรับให้บุคคลทีม่ ีลกั ษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง และมุมมองต่อ
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
4. ตัวชี้วัดมีความเหลื่อมล้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมในระดับ
จังหวัด มีตัวชี้วัด 7 ตัว เป็นข้อมูลเชิงสถิติ 6 ตัวชี้วัด มีข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น 1 ตัวชี้วัด
สาหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยคือ มุมมองต่อความเหลื่อมล้าในสังคมและความเหลื่อมล้าด้านรายได้
6.5 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ 1 การดาเนินการส่งเสริมสันติภาพในระดับพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้
เห็นว่าระดับ สันติภาพของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับปานกลาง และมี ทั้งจังหวัดที่
ดาเนินการได้ดีขึ้น เท่าเดิม และแย่ลง ก่อให้เกิดความแตกต่างในการแก้ปัญหาระดับสันติภาพ ดังนั้น
การส่งเสริมสันติภาพไม่อาจให้ความสาคัญในภาพรวมได้อย่างเดียว การส่งเสริมสันติภาพในพื้นที่ต้อง
มีแนวทางที่เหมาะสม โดยพื้นที่สามารถประเมินได้จากตัวชี้วัดย่อยที่มีค่าต่า แล้วจึงหาแนวทางร่วมกัน
ที่จะยกระดับคะแนนดัชนี
ข้อเสนอแนะที่ 2 การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันดัชนีสันติภาพของ
ประเทศไทย เนื่องจากดันชีสันติภาพประกอบด้วย 28 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่ง
การประสานความร่วมมื อ จะส่ง ผลดี เช่น การร่วมมื อกั บ กระทรวงยุติธรรมในการหาทางแก้ ไ ข
ช่วยเหลือดัชนีย่อยที่ยัง ได้คะแนนไม่สูง อีกทั้งการร่วมมือหลายหน่วยงานในการแก้ปัญหาตั ว ชี้วัด
ความขัดแย้งทางการเมืองไทย หรือการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ดังนั้นก่อนประเมิน ดัชนีสันติภาพควรมีการประชุมหรือการวางแผนการบูรณาการความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความร่วมมือในการยกระดับคะแนนดัชนี
ข้อเสนอแนะที่ 3 การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานที่มี
ลักษณะข้อมูลใกล้เคียงกัน ให้เหลือเพียงแค่ข้อมูลชุดเดียวหรือมีหน่วยงานหลักที่จัดเก็บข้อมูล รวมไป
ถึง การมีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัดสันติภาพของสังคมไทย เพื่อให้
ข้อมูลที่จัดเก็บและคานวณตัวชี้วัดสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้มากที่สุดและมีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น
ข้ อเสนอแนะที่ 4 การเผยแพร่ข้ อมูล ความรู้ ความเข้ า ใจที่เกี่ย วกับความหมายและ
คานิยามด้านสันติภาพและส่งเสริมให้มีการรับรู้และใช้ ประโยชน์จากดัช นีสันติภาพในวงกว้า ง
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เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจมุมมองของสันติภาพ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงด้านสันติภาพที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม อันจะนาไปสู่การเสริมสร้าง และป้องกันปัญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคมได้ดีขึ้น โดยรัฐบาล เอกชน
นักวิชาการ ตลอดจนผู้นาทางปัญญาทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการ
นิยาม ความหมายของสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
การได้มาซึ่งความจริงของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ ระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศ อี ก ทั้ง เผยแพร่ดัชนีในภาพรวม และระดับจัง หวัด ให้ป ระชาชนได้รับรู้ ส่ง เสริมให้เกิด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากดัชนีสันติภาพ และมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พั ฒ นาให้ กั บ ดั ช นี ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ และน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การดาเนินการกาหนดนโยบาย
ข้ อเสนอแนะที่ 5 ควรมีการทบทวน เพิ่มติมการศึกษาแนวคิดและตั วชี้ วั ด ใหม่ ๆ
ด้วยการเพิ่มแนวคิดและตัวชี้วัดอื่นๆเข้าไปในการวัดระดับสันติภาพครั้งต่อไป เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ covid-19 ภัยพิบัติ ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยอาจศึกษาตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ในด้านโรคระบาด ภัยพิบัติ ตัวชี้วัดด้านความยุติธรรม ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนบางตัว ตัวชี้วัดที่เป็น
เรื่องในจิตใจ เช่น การมีความสุขในชีวิต นอกจากการทบทวนตัวชี้วัดแล้ว ยังรวมถึงการทบทวนข้อมูล
สถิติที่ใช้ และข้อคาถามที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม โดยปรับปรุงข้อคาถามให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
เช่น ด้านความเหลื่อมล้า เพื่อความเข้าใจความเหลื่อมล้ามากยิ่ง ขึ้น ควรศึกษาจากหลายมิติ และ
บริบ ททางเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง และการวัดระดับความเหลื่อมล้าควรวัดระดับโดยพิจารณา
ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น วัดจากด้านรายได้ ทรัพย์สิน การถือครองปัจจัยการผลิต การเข้าถึงบริการ
ของรัฐด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข การทางาน กระบวนการ
ยุติธรรม อีกทั้ง โอกาสในการร่วมตัดสิน ใจในนโยบายของรัฐ การเลื่อนชั้นทางสังคม อายุขัยเฉลี่ย
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกกต่าง นวัตกรรม เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลควรพิจารณาตาม
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ภำคผนวกที่ 1
เกณฑ์กำรให้คะแนน คำอธิบำยและแหล่งที่มำ
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องค์ประกอบ P1. ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ
P1.1 ตัวชี้วัด มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
และการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562 “ความรุนแรงทางการเมืองไทยมีโอกาสเกิดขึนอีกในอนาคต”
ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน

1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อระดับควำมรุนแรงในประเทศ
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.90455 - 1.00000
0.71895 - 0.90454
0.41313 - 0.71894
0.11389 - 0.41312
0.00000 - 0.11388

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

P1.2 ตัวชี้วัด มุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในชุมชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยส านักงานสถิติแห่ง ชาติ โดยใช้คาถาม 3
คาถามนามาคิดคะแนนรวมกัน ประกอบด้วย
1.“ในปัจจุบันชุมชนของท่านมีการแบ่งขัว แยกข้างจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง”
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562
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2.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยย้ายที่อยู่/ย้ายออกจากบ้าน เนื่องจากเกิด
ความไม่สงบของบ้านเมือง หรือ เกิดความรุนแรงในชุมชน
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
0
เคย
1
ไม่เคย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อระดับควำมรุนแรงในชุมชน
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.98524 - 1.00000
0.93306 - 0.98523
0.67548 - 0.93305
0.13137 - 0.67547
0.00000 - 0.13136

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

P1.3 ตัวชี้วัด มุมมองต่อระดับควำมถี่ของกำรเกิดควำมรุนแรงในครอบครัว
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยแบ่งคะแนนเป็น 4
ระดับจากน้อยไปหามาก ประกอบด้วย คาถาม 2 คาถาม นาคะแนนมาคิดรวมกัน
1.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยเห็นหรือเคยได้ยินคนในบ้านถูกทาร้ายโดย
คนในบ้านหรือไม่ ?”
2.“ในประสบการณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยทาร้ายหรือถูกทาร้ายร่างกายในบ้านของท่าน
เองหรือไม่ ?”
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน

1
เคย
2
ไม่เคย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562
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เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อระดับควำมถี่ของกำรเกิดควำมรุนแรงในครอบครัว
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.98067 - 1.00000
0.95177 - 0.98066
0.86532 - 0.95176
0.59312 - 0.86531
0.00000 - 0.59311

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

P1.4 ตั ว ชี้ วั ด จ ำนวนของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จำกควำมขั ด แย้ ง ภำยในประเทศ (Number of Deaths from
Organized Conflict)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
คาจากัดความของความขัดแย้งจาก GPI เป็นความขัดแย้งที่ใช้ก าลังของ 2 ฝ่ายแล้วทาให้เกิดการ
เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทหารหรือพลเรือนจากการสู้รบ
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
มากกว่า 9,999 คนที่เสียชีวิต
2
4,999-9,998 คนที่เสียชีวิต
3
999-4,998 คนที่เสียชีวิต
4
24-998 คนที่เสียชีวิต
5
0-23 คนที่เสียชีวิต
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภายใต้ (Deep south watch)
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ปี พ.ศ. 2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนของผูเ้ สียชีวิตจำกควำมขัดแย้งภำยในประเทศ
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.99991 - 1.00000
0.49986 – 0.99990
0.09982 – 0.49985
0.00231 - 0.09981
0.00000 – 0.00230

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
มากกว่า 9,999 คนที่เสียชีวิต
4,999-9,998 คนที่เสียชีวิต
999-4,998 คนที่เสียชีวิต
24-998 คนที่เสียชีวิต
0-23 คนที่เสียชีวิต
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P1.5 ผลกระทบจำกกำรก่อกำรร้ำย (Impact of terrorism)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
GPI ใช้ฐานข้อมูลของ GTI มี 4 ตัวแปร ประกอบด้วย จานวนเหตุการณ์การก่อการร้าย จานวนของ
ผู้เสียชีวิต จานวนของผู้บาดเจ็บและจานวนทรัพย์สินที่เสียหาย
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีผลกระทบจำกกำรก่อกำรร้ำย
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.91389 – 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
2
0.84330 - 0.91388
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
3
0.71328 - 0.84329
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.47083 - 0.71327
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
5
0.00000 - 0.47082
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจาก GTI
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

องค์ประกอบ P2.ควำมมั่นคงและปลอดภัยในสังคม
P2.1 จำนวนของกำรฆำตกรรม (Number of homicides) ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตั ว ชี วั ด นี GPI อ้ า งมาจากการส ารวจของ UNODC เป็ น ผลการส ารวจ Crime Trends and
Operations of Criminal Justice Systems การฆาตกรรมเป็นการทาให้เสียชีวิตจากบุคคลอื่น (person by
another person)
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
มากกว่า 20
2
10 - 19.99
3
6 - 9.99
4
2 - 5.99
5
0 - 1.99
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี
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เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนของกำรฆำตกรรม (Number of homicides) ประชำกรต่อแสนคน
ระดับ
1
2
3
4

ค่ำดัชนี
0.99951 - 1.00000
0.49951 - 0.99950
0.29951 - 0.49950
0.09951 - 0.29950

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
มากกว่า 20
10 - 19.99
6 - 9.99
2 - 5.99

5

0.00000 - 0.09950

0 - 1.99

P2.2 จำนวนของประชำกรในเรือนจำ (Number of jailed population) ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตั ว ชี วั ด นี GPI อ้ า งมาจากงานของ International Centre for Prison Studies และจากหลาย
แหล่งข้อมูล ประชากรในเรือนจาอัตราต่อแสนคนต่อประชากรในประเทศ
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
มากกว่า 505.625
2
379.218 – 505.624
3
252.812 – 379.217
4
126.406 - 252.811
5
0 - 126.405
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจาก กรมราชทัณฑ์
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนของประชำกรในเรือนจำ (Number of jailed population) ประชำกร
ต่อแสนคน
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.999999 - 1.000000
0.749998 - 0.999998
0.499998 - 0.749997
0.249999 - 0.499997
0.00000 - 0.249998

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
มากกว่า 505.625
379.218 – 505.624
252.812 – 379.217
126.406 - 252.811
0 - 126.405
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P2.3 จำนวนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ (Number of police) ประชำกรต่อแสนคน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดนี GPI อ้างมาจากงานของ UNODC เป็นผลการสารวจ Crime Trends and Operations of
Criminal Justice Systems จานวนเจ้าหน้าที่ตารวจคิดจากอัตราต่อแสนคน
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน

1
มากกว่า 799.9
2
599.9 – 799.8
3
399.9 – 599.8
4
199.9 - 399.8
5
0 – 199.8
แหล่งข้อมูล: เกณฑ์การให้คะแนนจาก GPI ข้อมูลในการคานวณจาก Labour Force Survey
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ (Number of police) ประชำกรต่อแสนคน
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.99988 - 1.00000
0.74985 - 0.99987
0.49982 - 0.74984
0.24979 - 0.49981
0.00000 - 0.24978

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
มากกว่า 799.9
599.9 – 799.8
399.9 – 599.8
199.9 - 399.8
0 – 199.8

P2.4 จำนวนคดีเพศและทำร้ำยร่ำงกำย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจานวนคดีเพศและทาร้ายร่างกาย ทางสานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลนีในส่วนที่เป็น
ข้อมูลการรับแจ้งคดี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนคดีเพศและทำร้ำยร่ำงกำย
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.78514 – 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
2
0.73262 – 0.78513
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
3
0.65445 – 0.73261
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.52015 – 0.65444
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
5
0.00000 – 0.50214
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
แหล่งข้อมูล: สานักงานตารวจแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี
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P2.5 มุมมองต่อควำมรู้สึกปลอดภัย/ควำมหวำดกลัว
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดมุมมองต่อความรู้สึกปลอดภัย/ความหวาดกลัวใช้ข้อคาถามจากการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562
โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้คาถาม 13 คาถาม นามาคิดคะแนนรวมกั น
ประกอบด้วย คาถามต่อไปนี
1.ท่านมีความเชื่อมั่นในญาติของท่าน
2.ท่านมีความเชื่อมั่นในเพื่อนบ้านของท่าน
3.ท่านมีความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นๆ ทีท่ ่านคบหา/ติดต่อ
4.ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรม
5.ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ
6.ท่านมีความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
7.ท่านมีความเชื่อมั่นในผู้ตรวจการแผ่นดิน
8.ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการการเลือกตัง (กกต.)
9.ท่านมีความเชื่อมั่นในกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
11.ท่านมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12.ท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กรอัยการ
13.โดยทั่วไปท่านจะกล่าวว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้หรือท่านต้องระมัดระวังในการติดต่อกับ
ผู้อื่น
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความรู้สกึ ปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เชื่อมั่น
2
ไม่ค่อยเชื่อมั่น
3
ค่อนข้างเชื่อมั่น
4
เชื่อมั่นมาก
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชีวัดมุมมองต่อความรู้สกึ ปลอดภัย/ความหวาดกลัว
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ส่วนใหญ่ไว้ใจได้
2
ต้องระมัดระวังมาก
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2562

252
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อควำมรูส้ ึกปลอดภัย/ควำมหวำดกลัว
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 - 0.00499
0.00500 - 0.11842
0.11843 - 0.56504
0.56505 - 0.95831
0.95832 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

P2.6 จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ทางศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.785134 - 1.000000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
2
0.732613 - 0.785133
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
3
0.654443 - 0.732612
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.520141 - 0.654442
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
5
0.000000 - 0.520140
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
แหล่งข้อมูล: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

P2.7 ตัวชี้วัด อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัด อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชาชนหนึ่งแสนคน ได้จัดเก็บข้อมูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข
ได้จัดเก็บข้อมูลตรงส่วนนี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยต่อประชำกรหนึ่งแสนคน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.96262 - 1.00000
2
0.83302 - 0.96232
3
0.49631 - 0.83190
4
0.11086 - 0.49418
5
0.00000 - 0.10951
แหล่งข้อมูล: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
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องค์ประกอบ P.3 กำรยอมรับควำมหลำกหลำย/กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
P3.1 ตัวชี้วัด มุมมองต่อกำรยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกคนทั่วไปมีบทบำททำงสังคมและ
กำรเมือง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
การยอมรับให้บุคคลที่มลี ักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปมีบทบาททางสังคมและการเมือง คือ (1. ผู้หญิง
2. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (เกย์ ตุ๊ด ทอม ดี) 3. แรงงานต่างด้าว 4. ชาวเขา หรือ ชาวเล 5. คนมลายู/
มุสลิมภาคใต้ 6. เอ็นจีโอ NGO 7. ผู้ติดเชือเอดส์ 8. พวกยึดถือชาตินิยมสุดโต่ง 9. พวกนับถือศาสนาสุดโต่ง
10. คนต่างศาสนา 11. นักปกป้องสิทธิ) เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องปกติที่จะยอมรับให้บุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี มีบทบาททาง
สังคม และ การเมือง” ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน

1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมุมมองต่อกำรยอมรับให้บุคคลที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกคนทั่วไปมีบทบำททำง
สังคมและกำรเมือง
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.06100
0.06101 – 0.45438
0.45439 – 0.86679
0.86680 – 0.98384
0.98385 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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P3.2 ตัวชี้วัด มุมมองต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บริกำรภำครัฐ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
การเลือกปฏิบัติในการใช้บริการภาครัฐ เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ในการใช้บริการสาธารณะรัฐ ท่านเคยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่ ” (สี
ผิว, สัญชาติ, ศาสนา, ภาษา, ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์, อายุ, เพศ, ความทุพพลภาพ, รูปลักษณ์ภายนอก, ระดับ
การศึกษา, สถานะทางเศรษฐกิจ/การเงิน, ประวัติทางการแพทย์ (เช่น เอดส์ จิตเวช ฯลฯ), สถานะทางการงาน
, จุดยืนทางอุดมการณ์หรือการเมือง) แล้วนาคิดคะแนนรวมกัน
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน

2
เคย
1
ไม่เคย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บริกำรภำครัฐ
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.97055 - 1.00000
0.91242 - 0.97054
0.73601 - 0.91241
0.33213 - 0.73600
0.00000 - 0.33212

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

P3.3 ตัวชี้วัด มุมมองต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านสามารถแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ (การแสดงความเห็น การ
ชุมนุม การรวมกลุ่ม)” ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562
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เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงกำรเมือง
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.08225
0.08226 – 0.36516
0.36517 – 0.70015
0.70016 – 0.90977
0.90978 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

P3.4 มุมมองต่อเสรีภำพของสื่อมวลชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
เสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสานักงาน
สถิติแห่ง ชาติ “สื่อ มวลชนสามารถนาเสนอข่าวได้อย่างอิสระตามจรรยาบรรณของสื่อ ” ระดับ 1-4 (จาก
คะแนนน้อยไปมาก)
ระดับ

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน

1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อเสรีภำพของสื่อมวลชน
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.06649
0.06650 – 0.31985
0.31986 – 0.65221
0.65222 – 0.88460
0.88461 – 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

P3.5 มุมมองด้ำนพหุวัฒนธรรม (ควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ)
คำอธิบำยตัวชี้วัด
พหุวัฒ นธรรม (ความหลากหลายทางศาสนา) เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ “ท่านยอมรับให้มีการตังศาสนสถานของศาสนาอื่นในชุมชนของท่าน”
ระดับ 1-4 (จากคะแนนน้อยไปมาก)
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ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
ไม่เห็นด้วยเลย
2
ไม่ค่อยเห็นด้วย
3
ค่อนข้างเห็นด้วย
4
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1- 30 เมษายน พ.ศ.2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีดำ้ นพหุวัฒนธรรม (ควำมหลำกหลำยทำงศำสนำ)
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.00000 – 0.01003
0.01004 – 0.12769
0.12770 – 0.46612
0.46613 – 0.84298
0.84299 - 1.00000

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

P3.6 ตัวชี้วัด จำนวนเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจานวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ สถานทูตสหรัฐฯและสถานกุศลในประเทศไทยได้รายงานข้อมูล
นีในส่วนนี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ประชำกรต่อแสนคน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.78514 – 1.00000
2
0.73262 – 0.78513
3
0.65445 – 0.73261
4
0.52015 – 0.65444
5
0.00000 – 0.52014
แหล่งข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
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P3.7 ตัวชี้วัด จำนวนกรณีที่มีกำรสังหำร กำรลักพำ ทำให้สูญหำย กำรกักตัวและทรมำนนักข่ำวและนัก
สิทธิมนุษยชน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจานวนกรณีที่มีการสังหาร การลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิ
มนุษยชนได้จัดเก็บข้อมูลนีในส่วนที่เป็นข้อมูลจาก Reporters Without Borders
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนี จำนวนกรณีที่มีกำรสังหำร กำรลักพำ ทำให้สูญ หำย กำรกักตัวและทรมำน
นักข่ำวและนักสิทธิมนุษยชน
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.78514 – 1.00000
2
0.73262 – 0.78513
3
0.65445 – 0.73261
4
0.52015 – 0.65444
5
0.00000 – 0.52014
แหล่งข้อมูล: Reporters Without Borders
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20

P3.8 ตัวชี้วัด จำนวนผู้ถูกกักขังที่รอกำรพิพำกษำในสัดส่วนของประชำกรในเรือนจำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดจานวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนองประชากรในเรือนจาได้จัดเก็บข้อมูลนีในส่วนที่
เป็นข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีจำนวนผู้ถูกกักขังที่รอกำรพิพำกษำในสัดส่วนของประชำกรในเรือนจำ
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.94148 – 1.00000
2
0.78070 – 0.94147
3
0.46617 – 0.78069
4
0.12960 – 0.46616
5
0.00000 – 0.12959
แหล่งข้อมูล: กรมราชทัณฑ์
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
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องค์ประกอบ P4.มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม
P4.1 มุมมองต่อควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ความเหลื่อมลาในสังคม เป็นการใช้คาถามจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ “ท่ านคิดว่าสังคมไทยมี ความเหลื่อมลาหรือไม่เท่าเทียมกันในระดับใด” ระดับ 1-4 (จาก
คะแนนน้อยไปมาก) ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านรายได้และทรัพย์สิน ด้านการศึกษา ด้านเพศ ด้าน
สาธารณสุข/การดูแลสุขภาพ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการได้รับบริการสาธารณูปโภคขัน
พืนฐาน ด้านการเข้าถึง/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง แล้วนาคะแนน
มาคิดรวมกัน
ระดับ
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2
ค่อนข้างเห็นด้วย
3
ไม่ค่อยเห็นด้วย
4
ไม่เห็นด้วยเลย
แหล่งข้อมูล: สถาบันพระปกเกล้า เก็บข้อมูลโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีมมุ มองต่อควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่ำดัชนี
0.91752 - 1.00000
0.63389 - 0.91751
0.24334 - 0.63388
0.03069 - 0.24333
0.0000 – 0.91752

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20

P4.2 ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านรายได้ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ เช่น
รายได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยมากน้อยเพียงใด
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เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.97458 - 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
2
0.79919 - 0.97457
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
3
0.37797 - 0.79918
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.05508 - 0.37796
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
5
0.00000 - 0.055070
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุก 2 ปี

P4.3 กำรเข้ำถึงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดการเข้าถึงด้านโครงสร้างพืนฐาน ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี พิจารณาจากร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพืนฐาน จาแนกตามกลุ่ม
ครัวเรือนตามระดับ รายได้ประจาเฉลี่ยต่อคน (บริก ารพืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบ้าน นาประปาภายในบ้าน
โทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต)
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.00000 - 0.00077
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
2
0.00078 - 0.11410
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
3
0.11411 - 0.75951
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.75952 - 0.97808
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
5
0.97809 - 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

P4.4 ช่องว่ำงของควำมยำกจน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดช่องว่างของความยากจน ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
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เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีช่องว่ำงควำมยำกจน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.97016 - 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
2
0.93233 - 0.97015
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
3
0.83206 - 0.93232
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.55963 - 0.83205
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
5
0.00084 - 0.55632
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

P4.5 ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนทรัพย์สินกำรเงิน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านทรัพย์สินการเงิน ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
พิจารณาจากร้อยละจานวนบัญชีเงินฝากที่มีจานวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ยกตัวอย่าง สินทรัพย์ทางการเงิน
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ โดยสะท้อนจากเงินออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจา
ธนาคารพาณิชย์ที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจานวนน้อย
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนทรัพย์สินกำรเงิน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.78535 – 1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 - 100
2
0.73292 - 0.78513
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 - 80
3
0.65493 - 0.73261
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 - 60
4
0.52107 - 0.65444
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 - 40
5
0.00000 - 0.52014
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 - 20
แหล่งข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี P4.6 ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรถือครองที่ดิน

คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดความเหลื่อมลาด้านการถือ ครองที่ดิน จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี พิจารณาจากร้อยละของครัวเรือนที่
มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง
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เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรถือครองที่ดิน
ระดับ
ค่ำดัชนี
รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
1
0.00000 - 0.01266
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
2
0.01267 - 0.11301
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
3
0.11302 - 0.35931
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
4
0.35932 - 0.67669
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
5
0.67670 -1.00000
ค่าดัชนีที่คานวณมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
แหล่งข้อมูล: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

P4.7 ตัวชี้วัด กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดรายงานการจัดอันดับของความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ โดยใช้ข้อมูลจากสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.00000 - 0.00000
2
0.00000 - 0.00005
3
0.00005 - 0.00657
4
0.00670 - 0.19476
5
0.19742 - 1.00000
แหล่งข้อมูล: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100

P4.8 ตัวชี้วัด กำรเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
คำอธิบำยตัวชี้วัด
ตัวชีวัดการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนนี จาก
ร้อยละการเรียนต่อของผู้ที่เรียนจบระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นที่เลือกเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย

262
เกณฑ์กำรให้คะแนนดัชนีกำรเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ระดับ
ค่ำดัชนี
1
0.00000 - 0.02314
2
0.02315 - 0.20356
3
0.20357 - 0.57497
4
0.57498 - 0.88532
5
0.88533 - 1.00000
แหล่งข้อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติ
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล: ทุกปี

รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 0 – 20
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 20 – 40
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 40 – 60
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 60 – 80
โดยมีค่าอยู่ในช่วง Percentile 80 – 100
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ภำคผนวกที่ 2
ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ จำแนกตำมหน่วยงำน
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ข้อมูลจำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
การสารวจภาวการทางานของประชากร
ข้อมูล Microdata รายบุคคล ไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4
(รายไตรมาส)
ปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562 พร้อมด้วยแบบสอบถาม
และ Data Dictionary โดยบันทึกเป็นไฟล์ SPSS
หรือ Excel
การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ข้อมูล Microdata รายบุคคล/ครัวเรือน ปี 2560,
ครัวเรือน
2561, 2562 พร้อมด้วยแบบสอบถามและ Data
Dictionary โดยบันทึกเป็นไฟล์ SPSS หรือ Excel

ชื่อข้อมูล
สถิติความผิดคดีอาญา

ข้อมูลจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
สถิติคดีอาญาทัง 4 ฐานความผิด จาแนกตามประเภท
ความผิด
ในภาพรวมของประเทศ โดยมีทังจานวนคดี ปี พ.ศ.
2560, 2561, 2562 ระดับประเทศ

ข้อมูลจำกกรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
จานวนประชากรในเรือนจา
จานวนประชากรในเรือนจา ทัณฑสถาน และสถาน
กักขังกลางทังหมด พร้อมทังระบุจังหวัดทีเ่ รือนจา
ตังอยู่ ปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562
ข้อมูลจำกกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน จานวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของประชาชน
จาแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2559, 2560, 2561
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ข้อมูลจำกสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)
coefficient) ของรายได้
ของรายได้ ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558, 2559,
2560, 2561, 2562 จาแนกตามจังหวัด
การเข้าถึงโครงสร้างพืนฐานของประชาชน ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพืนฐาน จาแนก
ตามกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายได้ (Decile,
Quintile หรือ Quartile) โดยบริการพืนฐานได้แก่
ไฟฟ้า นาประปา โทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือ่ นที่
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ. 2560, 2561,
2562 จาแนกตามจังหวัด
ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap)
สถิติช่องว่างความยากจน (Poverty Gap) ปี พ.ศ.
2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561 จาแนก
ตามจังหวัด
ข้อมูลจำกศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ.
2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562
ระดับประเทศ
ข้อมูลจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จานวนที่เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ.
2560, 2561, 2562 จาแนกตามจังหวัด
ข้อมูลจำกศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำยใต้ (Deep south watch)
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
จานวนของผูเ้ สียชีวิตจากเหตุการณ์ในพืนที่ จานวนของผูเ้ สียชีวิตจากเหตุการณ์ในพืนทีจ่ ังหวัด
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562 จาแนก
ตามจังหวัด
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ข้อมูลจำกดัชนีกำรก่อกำรร้ำยทั่วโลก (GTI 2019)
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
MEASURING THE IMPACT OF
MEASURING THE IMPACTOF TERRORISM Year
TERRORISM
2018, 2019, 2020
ข้อมูลจำกกองต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
จานวนเหยื่อการค้ามนุษย์
รายงานผลการดาเนินงานปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย
ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560, 2561, 2562
ข้อมูลจำกนักข่ำวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders)
ชื่อข้อมูล
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำร
จานวนจานวนกรณีทมี่ ีการสังหาร การ จานวนกรณีที่มกี ารสังหาร การลักพา ทาให้สญ
ู หาย การ
ลักพา ทาให้สูญหาย การกักตัวและ
กักตัวและทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ.
ทรมานนักข่าวและนักสิทธิมนุษยชน 2560, 2561, 2562

ภำคผนวกที่ 3
ผลกำรศึกษำรำยจังหวัด ปี 2560 และ ปี 2562
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ผลกำรคำนวณ P1. ไม่มคี วำมรุนแรงทำงกำยภำพ ปี 2562
คะแนนดัชนี
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
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P1.2

1. ผลกำรคำนวณคะแนนดัชนีและระดับคะแนน ปี 2562

5

5

5

5

4

5

5

4

4

4

2

2

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4

P1.5

268

0.80935

0.22962

0.99427

0.61620

0.43929

0.63402

0.36356

0.55936

0.91177

0.39020

0.17948

0.57873

0.25752

0.46749

0.44410

0.31147

0.34624

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ยโสธร

ชัยภูมิ

อานาจเจริญ

บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

ขอนแก่น

อุดรธานี

เลย

P1.1

ฉะเชิงเทรา

จังหวัด

0.60227

0.65957

0.71739

0.84360

0.53607

0.96861

0.81062

0.70271

0.54278

0.77498

0.47780

0.69999

0.79278

0.63606

0.73245

0.59545

0.64707

P1.2

0.71062

0.82728

0.95827

0.94918

0.97341

0.58689

1.00000

0.82447

0.75919

0.97749

0.41927

0.89924

0.78549

0.46204

0.93290

0.81367

1.00000

คะแนนดัชนี
P1.3

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

P1.4

P1.5

P1.2
3
3
4
3
4
4
2
4
3
4
4
5
3
5
4
3
3

P1.1
4
1
5
3
2
3
2
3
5
2
1
3
1
3
2
2
2

4

4

5

5

5

3

5

4

4

5

2

5

4

2

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

269

0.43551

0.08719

0.99202

0.72508

0.41642

0.45723

0.35665

0.61026

1.00000

0.34883

0.58729

0.95219

0.49713

0.34439

0.52052

0.78875

0.61436

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

อุตรดิตถ์

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

นครสวรรค์

P1.1

หนองคาย

จังหวัด

0.63104

0.59171

0.72797

0.71682

0.76042

0.83606

0.62175

0.56727

1.00000

0.75866

0.61446

0.83192

0.64143

0.68310

0.86229

0.44263

0.52957

P1.2

0.85508

0.80194

0.73487

0.98486

0.86037

0.95470

1.00000

0.94509

1.00000

0.67370

0.86848

0.88855

0.70903

1.00000

0.92390

0.97545

0.81639

คะแนนดัชนี
P1.3

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

P1.4

P1.5

P1.2
3
2
5
4
3
4
3
4
5
3
3
5
4
4
4
3
3

P1.1
2
1
5
4
2
3
2
3
5
2
3
5
3
2
3
4
3

5

4

4

5

5

5

5

5

5

3

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

270

0.44966

0.85436

0.42198

0.70130

0.27969

0.32070

0.67659

0.40490

0.36841

0.47782

0.99799

0.35173

0.53006

0.83059

0.89244

0.29107

0.41036

กาแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

นครศรีธรรมราช

กระบี่

P1.1

อุทัยธานี

จังหวัด

0.22207

0.58672

0.52658

0.62523

0.74333

0.54220

0.25330

0.73934

0.67007

0.40957

0.85072

0.67656

0.70626

0.90975

0.70884

0.72766

0.79690

P1.2

0.28056

0.71986

0.81981

0.94080

1.00000

0.86296

0.66488

0.87673

0.93957

0.20271

0.91022

1.00000

0.77158

0.92045

0.87843

0.51389

0.95224

คะแนนดัชนี
P1.3

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

P1.4

P1.5

P1.2
4
4
4
5
4
4
5
2
3
4
1
3
4
3
3
3
1

P1.1
2
5
2
4
2
2
4
2
2
3
5
2
3
5
5
2
2

1

4

4

5

5

5

3

5

5

1

5

5

4

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

271

0.21080

0.27860

0.37250

0.33646

0.30255

0.37640

0.75153

0.19212

0.35348

0.62049

0.62693

0.86853

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P1.1

พังงา

จังหวัด

0.68895

0.71301

0.69663

0.61627

0.61913

0.87685

0.50612

0.49595

0.31820

0.59310

0.69800

0.51612

P1.2

0.97463

0.83398

1.00000

0.86603

0.90098

0.68492

0.37886

0.85009

0.34029

0.74880

0.82942

0.87223

คะแนนดัชนี
P1.3

0.99325

0.99710

0.99040

1.00000

1.00000

1.00000

0.99930

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

P1.4

P1.5

P1.2
3
4
3
1
2
2
5
3
3
4
4
4

P1.1
1
2
2
2
2
2
4
1
2
3
3
5

5

4

5

5

5

4

2

5

1

4

4

5

2

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

272

0.00000

0.19249

0.65155

0.09025

0.00000

0.06670

0.00000

0.00000

0.00000

0.24083

0.08899

0.01854

0.08275

0.21668

0.15302

0.00000

สมุทรปราการ

นนทบุรี

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยนาท

สระบุรี

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

P2.1

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

0.69392

0.58175

0.00000

0.59405

0.92361

0.64756

0.09008

0.26275

0.60448

0.16954

0.65871

0.47644

0.30185

0.35836

0.64418

0.13497

0.45526

0.77226

0.21983

0.31789

0.52998

0.67450

0.56442

0.23337

0.17717

0.42316

0.28215

0.41827

0.61913

0.33520

0.51116

0.51952

0.56599

0.79307

0.59881

0.67040

0.64057

0.75802

0.62751

0.53356

0.59657

0.27629

0.59470

0.70246

0.65996

0.74945

0.69575

0.76137

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

5

2

1

4

4

1

4

5

4

1

2

4

1

4

3

2

2

4

1

3

5

1

2

3

4

3

1

1

2

1

2

4

2

3

3

3

4

3

4

4

4

4

3

3

2

3

4

4

4

4

4

ผลกำรคำนวณ P2. ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในสังคม ปี 2562
คะแนนดัชนี
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P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6

0.61559

0.35086

0.44594

0.05034

0.26138

0.55071

0.21812

0.15660

0.23975

0.47316

0.75504

0.52125

0.51902

0.73266

0.66667

0.30836

0.58203

P 2.7

2

4

4

4

3

4

5

4

5

1

2

1

1

1

4

4

5

4

1

1

1

5

1

1

1

5

4

3

5

2

5

4

5

4

2

1

2

4

5

2

1

2

3

1

2

3

3

3

3

2

4

3

2

3

1

2

3

1

1

1

3

4

3

3

4

4

2

3

ระดับคะแนน
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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0.41531

0.00000

0.53795

0.40854

0.00000

0.14908

0.28830

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.07648

0.00000

0.00000

0.00879

0.00000

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

นครศรีธรรมราช

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

P2.2

0.30533

P2.1

ตาก

จังหวัด

0.05669

0.74189

0.71062

0.77088

0.80092

0.46662

0.21665

0.84745

0.56402

0.85713

0.88077

0.89860

0.81780

0.02047

0.76509

0.75919

0.75847

0.55420

0.46542

0.46308

0.39772

0.49737

0.40497

0.65580

0.54744

0.53828

0.42252

0.48625

0.26948

0.38796

0.18978

0.32563

0.20539

0.42650

คะแนนดัชนี
P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6

0.58389

0.54511

0.82625

0.48770

0.62490

0.57271

0.72036

0.89337

0.74124

0.75205

0.62043

0.63236

0.57010

0.68456

0.58986

0.66853

0.51491

P 2.7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

4

5

1

4

3

1

4

4

5

5

3

2

5

3

5

5

5

5

1

4

4

4

3

3

3

2

3

2

4

3

3

2

3

1

2

1

2

1

2

3

3

5

3

4

3

4

5

4

4

4

4

3

4

3

4

3

ระดับคะแนน
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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0.03214

0.22996

0.00000

0.40071

0.29887

0.00000

0.46319

0.07308

0.56195

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P2.2

0.14447

P2.1

สุราษฎร์ธานี

จังหวัด

0.63626

0.83163

0.94958

0.39237

0.50388

0.70118

0.72499

0.64253

0.00000

0.43185

0.84802

0.31087

0.46729

0.44517

0.30549

0.50698

0.48159

0.50381

0.47459

0.41260

คะแนนดัชนี
P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6

0.99813

1.00000

0.76548

0.23079

0.67823

0.58501

0.66406

0.24460

0.70395

0.60664

P 2.7

5

1

4

1

3

4

1

2

1

2

4

5

5

3

3

4

4

4

1

3

5

1

3

2

1

3

3

3

3

2

5

5

4

1

4

3

4

2

4

3

ระดับคะแนน
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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1.00000
0.69718
0.58944

0.29816 0.65765 0.43188 0.66267 0.74420

0.66468 0.75906 0.15378 0.48432 0.58568

0.23289 0.98232 0.62835 0.50133 0.48685

0.55354 0.93268 0.44393 0.77895 0.78658

0.32397 0.78760 0.56173 0.72242 0.47478

0.39650 0.82595 0.18422 0.21969 0.74670

0.48584 0.56774 0.31525 0.44169 0.81934

0.61015 0.66063 0.25201 0.34395 0.75431

0.31319 0.67405 0.52753 0.36558 0.71130

0.54577 0.06029 0.86405 0.81386 0.89255

0.43687 0.74392 0.18925 0.00405 0.65148

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา 0.53044 0.84534 0.34155 0.68554 0.76241

0.28681 0.79868 0.01501 0.06711 0.66850

นนทบุรี

อ่างทอง

ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยนาท

สระบุรี

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

0.63102

0.82984

0.75472

0.67843

0.64178

0.55824

0.66777

0.70991

0.62686

0.29652

0.31973

0.40803 0.74499 0.78021 0.58303 0.73650

สมุทรปราการ

0.61278

0.63170 0.57797 0.53743 0.60704 0.71374

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

3

4

2

4

3

2

2

4

1

2

3

4

2

3

4

4

1

4

4

3

5

4

5

5

4

5

4

4

4

3

1

5

3

2

2

1

3

3

4

1

2

1

3

4

3

1

5

2

2

3

2

4

4

3

1

4

3

4

3

4

4

5

4

4

5

4

3

4

3

4

4

3

4

4

4

4

5

4

4

4

3

4

4

4

3

4

5

2

2

4

ผลกำรคำนวณ P3. กำรยอมรับควำมหลำกหลำย/กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ปี 2562
คะแนนดัชนี
ระดับคะแนน
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.36215 0.75138 0.56536 0.66850 0.76504

0.42746 0.60119 0.47996 0.32268 0.36029

0.25208 0.54431 0.24308 0.14689 0.58815

0.56760 0.83617 0.65896 0.74268 0.50118

0.44609 0.49488 0.65140 0.66588 0.33912

0.52933 0.91351 0.50958 0.52693 0.45886

0.41351 0.79421 0.20188 0.42331 0.52390

0.34027 0.47400 0.55044 0.44411 0.38161

0.41254 1.00000 0.66991 0.73590 0.70588

0.41808 0.76587 0.64092 0.74938 0.46867

0.45533 0.79570 0.49234 0.64172 0.79493

0.27925 0.86898 0.44800 0.35603 0.32387

0.47985 0.69003 0.52936 0.56594 0.56507

0.40326 0.80209 0.74458 0.99799 0.50870

0.48695 0.59224 0.57875 0.55230 0.43244

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ยโสธร

ชัยภูมิ

อานาจเจริญ

บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

ขอนแก่น

อุดรธานี

เลย

P3.3

นครนายก

P3.2

0.42342 0.65466 0.79828 0.75388 0.85979

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

ปราจีนบุรี

จังหวัด
P3.6

P3.7

0.25958

0.34294

0.73752

0.68955

0.32350

0.72495

0.42444

0.64664

0.52962

0.59940

0.68091

0.35620

0.93843

0.45258

0.32886

0.60519

3

2

3

2

3

3

3

2

3

3

3

4

1

3

2

3

3

4

4

5

4

4

5

3

4

5

3

5

3

3

4

4

3

4

3

3

3

4

4

3

1

3

4

4

2

3

3

4

3

5

3

2

4

4

4

3

3

3

4

4

1

2

4

4

2

3

3

2

4

3

4

2

3

3

2

3

3

2

4

5

2

2

4

4

2

4

3

4

3

3

4

2

5

3

2

4

ระดับคะแนน
P3.8 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.29102 0.12335 1.00000 1.00000 0.55288

0.34969 0.43503 0.80914 0.57196 0.22808

0.18637 0.94291 0.22467 0.37888 0.52699

0.49386 0.63336 0.82129 0.43240 0.34412

0.26901 0.56391 0.49649 0.25942 0.05457

0.78079 0.85726 0.49164 0.24295 0.80545

0.57393 0.78100 0.56613 0.66726 0.81299

0.20902 0.86493 0.68688 0.38893 0.27224

0.35660 0.85407 0.56965 0.90085 0.68603

0.25718 0.72817 0.84267 0.69656 0.71999

0.65078 0.99595 0.29474 0.62199 0.62572

0.59190 0.95782 0.46640 0.61374 0.51147

0.24360 0.90051 0.35895 0.70210 0.15182

0.36657 0.01385 0.09919 0.01613 0.40387

0.33161 0.55283 0.16879 0.12630 0.63681

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

อุตรดิตถ์

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

P3.3

มหาสารคาม

P3.2

0.53822 0.85833 0.26257 0.28914 0.72976

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

หนองคาย

จังหวัด
P3.6

P3.7

0.88625

0.66588

0.78094

0.32761

0.56927

0.30486

0.80918

0.65954

0.56275

0.47400

0.68323

0.58129

0.32583

0.45819

0.46525

0.48746

2

2

1

4

4

1

2

1

4

5

1

3

1

2

2

3

3

1

5

5

5

4

5

5

4

5

3

4

5

3

1

5

1

1

2

3

2

5

3

4

3

3

3

5

2

5

5

2

1

1

4

4

4

4

5

2

4

2

2

3

2

3

5

2

4

2

1

3

4

4

4

2

5

4

1

2

3

1

3

4

5

4

4

2

3

2

5

4

3

3

4

3

2

3

3

3

ระดับคะแนน
P3.8 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.31688 0.71154 0.29951 0.57649 0.57937

0.60663 0.63954 0.71931 0.60610 0.69655

0.81237 0.59672 0.67970 0.73938 1.00000

0.37572 0.63613 0.54649 0.59627 0.61972

0.61647 0.63421 0.59872 0.41410 0.53550

0.44453 0.91031 0.48736 0.76021 0.84544

0.25396 0.72391 0.13286 0.33245 0.39107

0.27997 0.46890 0.61847 0.53567 0.49542

0.38726 0.52898 0.38153 0.51590 0.74107

0.41030 0.81317 0.58895 0.72995 0.64039

0.29745 0.63528 0.27394 0.16418 0.51696

0.52021 0.86173 0.40347 0.47420 0.54588

0.15653 0.91883 0.61090 0.46031 0.20746

0.22584 0.83767 0.35691 0.41002 0.37277

0.33553 0.73647 0.48968 0.45207 0.59280

กาแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

P3.3

อุทัยธานี

P3.2

0.79902 0.64338 0.17667 0.26827 0.70112

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

นครสวรรค์

จังหวัด
P3.6

P3.7

0.79617

0.65183

0.98799

0.51415

0.63528

0.57793

0.67272

0.99439

0.64878

0.39567

0.96552

0.50187

0.69291

0.62235

0.54567

0.62420

2

1

1

3

2

3

2

2

1

3

4

2

5

4

2

5

4

5

5

5

4

5

3

3

4

5

4

4

3

4

4

4

3

2

4

2

2

3

2

4

1

3

3

3

4

4

2

1

3

3

3

3

1

4

3

3

2

4

3

3

4

4

3

2

3

2

1

3

3

4

4

3

2

5

3

3

5

4

3

4

4

4

5

3

4

3

4

5

4

2

5

3

4

4

3

4

ระดับคะแนน
P3.8 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.29441 0.15850 0.55498 0.39886 0.61584

0.71377 0.83170 0.90517 0.67248 0.87312

0.56481 0.77567 0.64671 0.75671 0.97620

0.28160 0.66170 0.45410 0.53920 0.77624

0.67907 0.80528 0.70166 0.46763 0.91185

0.50603 0.59736 0.50307 0.71180 0.68069

0.30516 0.64934 0.52034 0.44662 0.82120

0.13498 0.61099 0.11609 0.43673 0.63269

0.36123 0.88261 0.71471 0.97707 0.93770

0.56170 0.82190 0.28626 0.53468 0.69085

0.47171 0.62527 0.36954 0.19235 0.50562

0.75721 0.69791 0.72449 0.84343 0.82740

0.35912 0.28420 0.06067 0.31170 0.60444

พังงา

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P3.3

กระบี่

P3.2

0.48290 0.68598 0.97251 0.76759 0.61387

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

นครศรีธรรมราช

จังหวัด
P3.6

P3.7

0.01588

0.57454

0.37867

0.56459

0.31209

0.28710

0.68717

0.49838

0.56029

0.33433

0.00028

0.70080

0.13349

0.61878

2

5

3

4

2

1

2

3

5

2

4

5

2

3

2

4

4

5

5

4

4

3

5

4

4

5

1

4

1

4

2

2

4

1

3

3

4

3

4

5

3

5

2

5

1

3

5

3

3

4

3

3

4

4

2

4

3

5

3

4

5

4

5

4

5

4

5

5

3

3

1

3

2

3

2

2

4

3

3

2

1

4

1

4

ระดับคะแนน
P3.8 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8

282

0.15143 0.71010 0.80490
0.60056 0.89922 0.41097
0.76567 0.92196 0.77250

0.43893 0.87051 0.93217 1.00000

0.43279 0.64706 0.89916 0.97998

0.33106 0.61528 0.53013 0.73397

0.29152 0.50897 0.57823 0.76429

0.76005 0.29941 0.52902 0.58675

0.55161 0.59335 0.58988 0.95217

0.34887 0.81620 0.79404 0.97383

0.42492 0.77821 0.63513 0.96845

0.33903 0.50624 0.52144 0.79359

0.44951 0.49391 0.55726 0.82383

0.53343 0.81895 0.54632 0.87530

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา 0.27564 0.59851 0.62431 0.92660

0.78285 0.52739 0.49400 0.54021

นนทบุรี

อ่างทอง

ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยนาท

สระบุรี

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

0.50466 0.85784 0.61035

0.54892 0.63335 0.60844

0.66812 0.85484 0.43565

0.31414 0.84055 0.14313

0.04637 0.63934 0.62674

0.57102 0.88673 0.61963

0.70697 0.91935 0.63478

0.68165 0.92892 0.53491

0.74898 0.93461 0.75451

0.25725 0.87749 0.66303

0.24448 0.77208 0.63841

0.57558 1.00000 0.72123 0.97747

สมุทรปราการ

0.20434 0.57398 0.73285

0.36321 0.72224 0.93239 0.99722

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

3

3

2

2

2

3

4

2

2

4

2

3

3

3

2
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3

3

4
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3

2

3

3

3

3

4

5

5

4

3

3

3

4

5

3

3

3

3

3

3

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

3

4

4

3

5

5

5

5

5

3

3

4

2

1

3

4

4

4

4

3

1

2
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5

3

5
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5

5

5
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4

5

4

3

3

3
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1
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4

4

4

4

ผลกำรคำนวณ P4. มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม ปี 2562
คะแนนดัชนี
ระดับคะแนน
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.38583 0.58316 0.57186 0.79722

0.56422 0.38695 0.49969 0.27808

0.44126 0.39624 0.49778 0.71525

0.59281 0.59979 0.39776 0.68718

0.65441 0.44681 0.43288 0.81716

0.43194 0.56343 0.42440 0.91360

0.87431 0.55689 0.44056 0.72271

0.30781 0.36276 0.46582 0.85303

0.19047 0.49931 0.45087 0.94775

0.44574 0.57035 0.48115 0.90485

0.31066 0.63045 0.51825 1.00000

0.54316 0.62530 0.52428 0.61759

0.26706 0.69389 0.58182 0.73874

0.49941 0.48764 0.55196 0.91603

0.50903 0.47623 0.46222 0.88969

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ยโสธร

ชัยภูมิ

อานาจเจริญ

บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

ขอนแก่น

อุดรธานี

เลย

P4.3

นครนายก

P4.2

0.15132 0.62376 0.54120 0.89757

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

ปราจีนบุรี

จังหวัด
P4.7

0.94972 0.94266 0.23573

0.92816 0.87136 0.37087

0.84158 0.86314 0.97559

0.90681 0.93783 0.19771

0.96986 0.93928 0.45916

0.95746 0.97701 0.63930

0.93672 0.94335 0.39222

0.98001 0.93235 0.71119

0.85684 0.91782 0.45112

0.94528 0.99865 0.64404

0.89539 0.92761 0.45040

1.00000 0.92420 0.30277

0.73418 0.93626 0.51908

0.76762 0.85550 0.69146

0.64994 0.84779 0.33415

0.58259 0.87360 0.59745

P4.6

3

3

2

3

2

3

1

2

5

3

4

3

3

3

2

1

3

3

4

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

4

3

5

5

5

5

4

5

5

4

4

2

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

2

5

1

3

4

2

4

3

4

3

2

3

4

2

3

ระดับคะแนน
P4.8 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.06629 0.51856 0.53218 0.91872

0.34190 0.53907 0.53474 0.93744

0.35451 0.32746 0.42865 0.56169

0.17573 0.62580 0.36487 0.67651

0.33524 0.09542 0.54810 0.58033

0.75494 0.42020 0.46126 0.81975

0.32200 0.59178 0.41206 0.65745

0.34487 0.74457 0.47620 0.82695

0.31394 0.45002 0.60944 0.85944

0.96626 0.45612 0.56414 0.80052

0.67457 0.58823 0.52751 0.86187

0.61049 0.46055 0.48793 0.70546

0.42153 0.59576 0.40276 0.86803

0.51573 0.75739 0.45702 0.74905

0.63926 0.37242 0.17051 0.17565

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

อุตรดิตถ์

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

P4.3

มหาสารคาม

P4.2

0.48155 0.49102 0.59424 0.93111

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

หนองคาย

จังหวัด
P4.7

0.07546 0.57740 0.42222

0.77657 0.60452 0.64174

0.90982 0.91768 0.72071

0.80512 0.89099 1.00000

0.86795 0.90283 0.74608

0.90237 0.94451 0.87473

0.91816 0.91653 0.94839

0.90591 0.95541 0.40325

0.61694 0.20807 0.98620

0.78896 0.88928 0.43181

0.91320 0.89591 0.49462

0.96182 0.91317 0.57786

0.99316 0.93539 0.82474

0.95408 0.92997 0.63724

0.88028 0.99152 0.61344

0.93447 0.90394 0.72510

P4.6

4

3

2

4

4

5

2

2

2

4

2

1

2

2

1

3

2

4

3

3

3

2

2

4

3

2

1

3

2

3

3

3

1

2

2

3

3

3

3

3

2

2

3

2

2

3

3

3

1

4

5

4

5

4

5

5

4

5

3

4

3

5

5

5

1

4

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

2

4

4

5

4

5

5

2

5

2

3

3

5

4

3

4

ระดับคะแนน
P4.8 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8

285

0.43377 0.51357 0.50346 0.92314

0.71858 0.95361 0.39244 0.90909

0.28453 0.49216 0.33983 0.23501

0.62488 0.51088 0.51242 0.79419

0.43048 0.41023 0.58449 0.87054

0.11132 0.58442 0.57607 0.98614

0.48961 0.57971 0.56657 0.88319

0.29062 0.48252 0.58520 0.68796

0.23031 0.58531 0.56111 0.81490

0.58096 0.80002 0.49799 0.77418

0.46544 0.50967 0.61760 0.95841

0.44283 0.99392 0.71971 0.99237

0.93011 0.34792 0.68721 0.79567

0.43607 0.58494 0.65850 0.83812

0.40659 0.45268 0.60445 0.88752

กาแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

P4.3

อุทัยธานี

P4.2

0.18194 0.44177 0.49676 0.87894

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

นครสวรรค์

จังหวัด
P4.7

0.52653 0.72825 0.40218

0.64527 0.88372 0.38196

0.39343 1.00000 0.64017

0.01796 0.79983 0.27716

0.38081 0.84624 0.50533

0.94010 0.90484 0.39836

0.71870 0.65213 0.32332

0.41988 0.93066 0.48169

0.84579 0.96939 0.56299

0.75432 0.92915 0.58764

0.71216 0.49480 0.62993

0.71396 0.94780 0.60334

0.62926 0.74955 0.48830

0.88945 0.86998 0.47285

0.76267 0.88016 0.40558

0.87148 0.90823 0.73699

P4.6

2

3

5

3

3

3

1

2

3

1

3

4

2

4

3

1

2

3

2

5

3

4

3

3

3

3

2

3

3

5

3

2

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

5

5

4

5

5

4

5

4

5

5

5

4

1

5

5

5

3

4

2

1

2

5

4

3

5

4

4

4

4

5

4

5

4

5

5

4

5

5

3

5

5

5

2

5

4

5

5

5

2

2

4

2

3

2

2

3

3

3

4

3

3

3

2

4

ระดับคะแนน
P4.8 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8

286

0.80637 0.20272 0.52042 0.78605

0.27003 0.54764 0.43312 0.93986

0.70410 0.76551 0.71089 0.96516

0.29963 0.60207 0.59792 0.86507

0.41532 0.24792 0.52653 0.38103

0.48031 0.42994 0.53668 0.94211

0.49787 0.67593 0.54942 0.80849

0.52592 0.45505 0.42150 0.30746

0.44025 0.46813 0.55484 0.72791

0.58656 0.60616 0.47378 0.48163

0.50420 0.37629 0.50703 0.06794

0.83153 0.66752 0.47096 0.71083

0.73590 0.28295 0.27853 0.14411

พังงา

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P4.3

กระบี่

P4.2

0.42816 0.39862 0.47312 0.69446

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

นครศรีธรรมราช

จังหวัด
P4.7

0.82872 0.88205 0.69947

0.77138 0.82968 0.99829

0.63821 0.85166 0.68456

0.94175 0.96390 0.63779

0.75846 0.94570 0.63151

0.78280 0.98315 0.17266

0.51541 0.87608 0.72901

0.69810 0.87867 0.49942

0.47166 0.92133 0.06730

0.56756 0.86781 0.43369

0.11025 0.67898 0.70432

0.65933 0.97303 0.51320

0.72328 0.89388 0.35471

0.76454 0.94124 0.44384

P4.6

4

5

3

3

3

3

3

3

2

2

4

2

5

3

2

4

2

3

3

2

4

2

1

3

4

3

1

2

1

2

3

2

3

2

3

3

3

3

4

2

3

2

1

4

1

3

4

2

4

5

2

5

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

3

4

3

3

1

4

4

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4

5

4

4

4

1

4

3

1

2

4

3

2

3

ระดับคะแนน
P4.8 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.52550
0.27726
0.42217
0.67995
0.39267
0.57621
0.47260
0.64608
0.54603
0.55465
0.65646
0.55715
0.62313
0.36172

0.19655

ฉะเชิงเทรา

P1.1

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

จังหวัด

0.29896

0.47126
0.24253
0.45709
0.79047
0.29563
0.33070
0.16679
0.29046
0.40764
0.59800
0.53188
0.47558
0.31142
0.29186
0.00000

0.15284
0.00000
0.54858
0.63959
0.12461
0.07774
0.02700
0.15101
0.23568
0.31070
0.00000
0.07447
0.05810
0.14881
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
4

3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ผลกำรคำนวณ P1. ไม่มคี วำมรุนแรงทำงกำยภำพ ปี 2560
คะแนนดัชนี
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.1
P1.2

2. ผลกำรคำนวณคะแนนดัชนีและระดับคะแนน ปี 2560

5

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4

P1.5

288

0.40505

0.00000

0.59375

0.44766

0.42036

0.63093

0.31576

0.15408

0.64697

0.51885

0.62407

0.69711

0.51866

0.27259

0.59197

0.37590

0.53951

นครนายก

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ยโสธร

ชัยภูมิ

อานาจเจริญ

บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

ขอนแก่น

อุดรธานี

เลย

หนองคาย

P1.1

ปราจีนบุรี

จังหวัด

0.36144

0.35016

0.26335

0.20278

0.18119

0.40893

0.32238

0.25532

0.27230

0.15172

0.21102

0.25797

0.37845

0.28239

0.84980

0.12859

0.38692

P1.2

0.05172

0.18826

0.12193

0.07364

0.23754

0.33712

0.13210

0.13093

0.00982

0.09820

0.00000

0.55876

0.49699

0.47524

0.67983

0.00000

0.16347

คะแนนดัชนี
P1.3

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

P1.4

P1.5

3

4

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

5

4

P1.1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

5

4

P1.2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

289

0.12575

0.13719

0.43362

0.51621

0.56426

0.48636

0.64957

0.00743

0.08709

0.48953

0.18475

0.51819

0.34139

0.38447

0.00402

0.56472

0.22436

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

อุตรดิตถ์

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

นครสวรรค์

อุทัยธานี

P1.1

มหาสารคาม

จังหวัด

0.24015

0.35570

0.11772

0.25468

0.14684

0.49218

0.23902

0.45311

0.19758

0.00000

0.40295

0.38330

0.06277

0.37148

0.16108

0.30380

0.16938

P1.2

0.20786

0.06056

0.04501

0.27194

0.06031

0.17758

0.02455

0.25833

0.12122

0.02455

0.33313

0.03846

0.16144

0.35097

0.02046

0.08136

0.00000

คะแนนดัชนี
P1.3

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

P1.4

P1.5

4

3

5

4

4

3

4

3

5

5

3

3

3

3

3

4

4

P1.1

4

4

5

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

P1.2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

290

0.19815

0.38681

0.38312

0.72056

0.69780

0.58732

0.72006

0.81540

0.33106

0.00853

0.67062

0.37024

0.63225

0.57983

0.77804

1.00000

0.72224

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

นครศรีธรรมราช

กระบี่

พังงา

P1.1

กาแพงเพชร

จังหวัด

0.51252

0.76540

0.38416

0.58286

0.30294

0.27176

0.37805

0.28283

0.20341

0.41763

0.72801

0.32450

0.45734

0.36644

0.25537

0.27238

0.32917

P1.2

0.04559

0.75906

0.22116

0.24408

0.10169

0.17349

0.16858

0.29043

0.02864

0.17194

0.60269

0.18440

0.00000

0.18281

0.16921

0.04992

0.15121

คะแนนดัชนี
P1.3

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

P1.4

P1.5

2

1

2

3

3

4

3

5

4

2

2

3

3

2

4

4

4

P1.1

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

P1.2

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5
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0.82563

0.64062

0.65276

0.76271

0.80035

0.46728

0.67865

0.59646

0.08936

0.28165

0.65477

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P1.1

ภูเก็ต

จังหวัด

0.63559

0.28353

0.45826

0.49558

0.31068

0.30106

0.44784

0.39252

0.46960

0.40616

0.44877

P1.2

0.83552

0.09984

0.29151

0.13823

0.14103

0.31946

0.52735

0.00000

0.13584

0.28833

0.02619

คะแนนดัชนี
P1.3

0.9899

0.9956

0.9909

1.0000

1.0000

1.0000

0.9986

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

P1.4

P1.5

3

4

5

3

3

3

2

2

3

3

2

P1.1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

P1.2

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคะแนน
P1.3
P1.4
P1.5

292

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

จังหวัด

P2.1

0.00000
0.09073
0.61782
0.00000
0.00000
0.00000
0.08820
0.00000
0.25152
0.20358
0.00000
0.00000
0.14519
0.14375
0.15296
0.00000
0.30756
0.28199

0.33330
0.89918
0.32398
0.64215
0.45744
0.69632
0.77141
0.58864
0.75508
0.61377
0.17960
0.00000
0.66774
0.47580
0.88807
0.40625
0.85151
0.11047

0.45615
0.57683
0.69270
0.55163
0.40898
0.46730
0.56950
0.57016
0.81738
0.65832
0.47510
0.60153
0.63274
0.49816
0.76956
0.58623
0.49422
0.77245

0.75913
0.73378
0.65324
0.73154
0.55630
0.52274
0.45116
0.62714
0.60030
0.61820
0.56898
0.46682
0.23788
0.10067
0.70321
0.54586
0.76361
0.57122

1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
3
3

2
5
2
4
3
4
5
4
4
4
1
1
4
3
5
3
5
1

3
4
4
3
2
3
4
4
5
4
3
4
4
3
5
4
3
5

4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
2
1
4
3
4
3

ผลกำรคำนวณ P2. ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในสังคม ปี 2560
คะแนนดัชนี
ระดับคะแนน
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6 P 2.7 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อานาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

จังหวัด

P2.1

0.00000
0.60457
0.56334
0.63254
0.50624
0.45367
0.53745
0.40370
0.40999
0.40439
0.37779
0.48089
0.50471
0.40708
0.65038
0.65272
0.53844
0.56015
0.06288
0.12642

P2.2
0.87552
0.85922
0.85503
0.82390
0.79013
0.88863
0.91553
0.37849
0.04111
0.77036
0.95722
0.94193
0.75856
0.25369
0.83936
0.57316
0.93170
0.60949
0.84455
0.04094

0.49182
0.74921
0.39546
0.48586
0.68555
0.39416
0.55804
0.66524
0.47274
0.66436
0.63525
0.31926
0.69633
0.44262
0.29162
0.51683
0.36759
0.67686
0.76370
0.50710

คะแนนดัชนี
P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6
0.51156
0.64430
0.68978
0.58613
0.62789
0.74870
0.57420
0.67711
0.59359
0.83371
0.66816
0.61298
0.50261
0.75019
0.70470
0.76734
0.58389
0.70172
0.75093
0.49590

P 2.7
1
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
5
5
5
5
1
1

5
5
5
5
5
5
5
2
1
5
5
5
4
2
5
3
5
4
5
1

3
5
2
3
4
2
4
4
3
4
4
2
5
3
2
3
2
4
5
3

3
4
4
3
4
4
3
4
3
5
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3

ระดับคะแนน
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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เชียงใหม่
ลาพูน
ลาปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

จังหวัด

P2.1

0.00000
0.01949
0.15307
0.29462
0.34534
0.56056
0.42062
0.07731
0.42954
0.23014
0.50008
0.26327
0.35867
0.47032
0.00000
0.53279
0.39772
0.00000
0.08978
0.18140

P2.2
0.93296
0.67854
0.15947
0.00000
0.06970
0.00000
0.00000
0.81171
0.00000
0.06659
0.27972
0.61592
0.75982
0.71519
0.70604
0.00000
0.85249
0.89802
0.88603
0.64968

0.53084
0.64424
0.54891
0.71025
0.51068
0.51998
0.40435
0.44898
0.80132
0.57811
0.16386
0.60148
0.66568
0.58857
0.50738
0.53925
0.35665
0.60303
0.15198
0.53459

คะแนนดัชนี
P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6
0.22371
0.36913
0.21253
0.56301
0.25429
0.24161
0.33259
0.24758
0.00000
0.55556
0.46458
0.47949
0.26846
0.67934
0.59582
0.70917
0.58016
0.75317
0.58389
0.65697

P 2.7
1
1
2
3
3
5
4
1
4
2
4
3
3
4
1
5
4
1
1
2

5
4
1
1
1
1
1
5
1
1
2
4
4
4
4
1
5
5
5
4

3
4
3
5
3
3
2
3
5
4
1
4
4
4
3
3
2
4
1
3

2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
3
3
2
4
3
4
3
4
3
4

ระดับคะแนน
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

จังหวัด

P2.1

0.00000
0.01759
0.00000
0.07052
0.00000
0.00000
0.07565
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.04479
0.00000
0.45607
0.37514
0.30311
0.48529
0.22978
0.55338

P2.2
0.55488
0.85034
0.04679
0.27180
0.69151
0.53068
0.75838
0.74899
0.73479
0.58842
0.00000
0.33824
0.47707
0.64292
0.59946
0.64544
0.57508
0.63037
0.00000

0.69804
0.54058
0.80307
0.53932
0.67188
0.42853
0.53458
0.57685
0.76168
0.72545
0.58535
0.65896
0.33174
0.82829
0.78789
0.73559
0.67867
0.64759
0.62105

คะแนนดัชนี
P2.3
P2.4
P2.5
P 2.6
0.59732
0.57718
0.66518
0.66294
0.51827
0.54437
0.63684
0.62714
0.66890
0.51976
0.67189
0.28412
0.75690
0.81879
0.62267
0.44072
1.00000
0.95302
0.99627

P 2.7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
4
2
5

3
5
1
2
4
3
4
4
4
4
1
2
3
4
4
4
4
4
1

5
3
5
3
4
3
3
4
5
5
4
4
2
5
5
5
4
4
4

3
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
2
4
5
4
3
5
5
5

ระดับคะแนน
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
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3
2

0.96879
0.20186
0.25823
0.31864
0.37584
0.23232
0.38299
0.67727
0.46549
0.35015
0.16053
0.30159
0.43544

0.22973 0.63315 0.14062 0.20757 0.52858 0.03121

0.56784 0.47507 0.64488 0.66875 0.74257 0.79814

0.41320 0.91521 0.59287 0.76167 0.80801 0.76768

0.17666 0.86493 0.60457 0.44833 0.39287 0.61701

0.54560 0.85854 0.27891 0.30651 0.69945 0.32273

0.56225 0.78142 0.48656 0.36059 0.73958 0.53451

0.66910 0.69365 0.32735 0.45581 0.82072 0.64985

0.44641 0.78057 0.61972 0.54243 0.70897 0.83947

0.56116 0.85173 0.55183 0.44331 0.81796 0.69841

0.48053 0.66084 0.18574 0.00000 0.58504 0.56456

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา 0.44330 0.85812 0.12511 0.53598 0.71386 0.74177
0.35767 0.79378 0.09131 0.17713 0.65964 0.68136
อ่างทอง

0.47917 0.65488 0.63697 0.74569 0.63746 0.62416

นนทบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยนาท

สระบุรี

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

3

4

3

4

4

4

1

3

3

4

1

3

0.68328

0.52861 0.74563 0.35807 0.41522 0.72612 0.31672

สมุทรปราการ

4

0.37576

0.54593 0.54538 0.55814 0.60697 0.68401 0.62424

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

4

5

4

4

4

5

5

5

4

4

5

3

4

4

3

1

3

4

2

3

2

4

3

4

1

1

4

1

2

3

1

3

3

3

2

2

3

4

4

1

3

4

2

3

4

3

5

4

5

4

4

2

5

4

4

4

4

3

4

4

3

4

5

4

3

2

4

4

4

4

4

4

1

2

4

3

2

1

2

3

4

2

2

2

2

2

2

5

4

2

ผลกำรคำนวณ P3. กำรยอมรับควำมหลำกหลำย/กำรไม่เลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ปี 2560
คะแนนดัชนี
ระดับคะแนน
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.66127
0.06697
0.37945
0.39818
0.49983
0.60075
0.33474
0.63476
0.34619
0.67573
0.05618
0.42609
0.42483
0.55038

0.51181 0.72092 0.54393 0.51986 0.61446 0.33873

0.29042 0.59651 0.69052 0.41299 0.37395 0.93303

0.56736 0.83894 0.56531 0.57423 0.58631 0.62055

0.13640 0.68556 0.86533 0.77351 0.10915 0.60182

0.31467 0.63485 0.35982 0.33643 0.54934 0.50017

0.41382 0.56753 0.25617 0.39068 0.52540 0.39925

0.29163 0.66042 0.50038 0.60523 0.23575 0.66526

0.81237 0.72689 0.50576 0.62361 0.95240 0.36524

0.27855 0.82446 0.57246 0.62036 0.33901 0.65381

0.53004 0.74435 0.56542 0.75874 0.71363 0.32427

0.31909 0.75714 0.86276 0.95815 0.19450 0.94382

0.33436 0.63656 0.23833 0.14255 0.55643 0.57391

0.39381 0.94291 0.94502 0.78440 0.69364 0.57517

0.50025 0.58798 0.24784 0.15122 0.62921 0.44962

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ยโสธร

ชัยภูมิ

อานาจเจริญ

บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

ขอนแก่น

อุดรธานี

เลย

P3.8
0.67219

P3.7

0.25114 0.91180 0.18270 0.69485 0.30873 0.32781

P3.6

นครนายก

P3.3
0.43537

P3.2

0.48526 0.64252 0.51340 0.27177 0.61327 0.56463

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

ปราจีนบุรี

จังหวัด

3

2

2

2

3

2

5

2

3

2

1

4

2

3

1

3

3

5

4

4

4

5

4

4

3

4

4

5

3

4

5

4

2

5

2

5

3

3

3

3

2

2

5

3

4

3

1

3

1

4

1

5

4

4

4

4

2

2

4

3

3

3

4

2

4

4

3

1

4

2

5

2

3

3

1

3

2

4

2

4

3

3

3

5

2

4

2

4

2

3

4

4

5

2

2

3

3

3

3

1

4

2

4

2

4

3

2

2

1

4

4

3

ระดับคะแนน
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.35444
1.00000
0.37053
0.32360
0.44317
0.54445
0.29681
0.36201
0.52168
0.53917
0.70921
0.41811
0.49643
0.01279

0.29862 0.00000 0.52779 0.73968 0.33923 0.64556

0.19609 0.97273 0.49209 0.47045 0.51151 0.00000

0.39919 0.56029 0.42312 0.84332 0.51144 0.62947

0.28000 0.59778 0.61723 0.38719 0.00000 0.67640

0.58001 0.94291 0.37926 0.26476 0.78618 0.55683

0.42234 0.64423 0.72699 0.70593 0.67736 0.45555

0.27994 0.80358 0.29360 0.75468 0.22041 0.70319

0.35553 0.89220 0.30314 0.84354 0.61722 0.63799

0.53083 0.70217 0.38381 0.60712 0.74755 0.47832

0.66026 0.99190 0.71280 0.65982 0.80289 0.46083

0.46424 0.83596 0.45943 0.56218 0.49376 0.29079

0.13356 0.79463 0.49260 0.43141 0.34900 0.58189

0.62209 0.02769 0.16693 0.25408 0.82167 0.50357

0.43043 0.77077 0.10707 0.11006 0.57370 0.98721

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

อุตรดิตถ์

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

P3.8
0.65285

P3.7

0.37073 0.68641 0.03002 0.35146 0.64332 0.34715

P3.6

มหาสารคาม

P3.3
0.41931

P3.2

0.36057 0.90882 0.26897 0.32847 0.54243 0.58069

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

หนองคาย

จังหวัด

3

4

1

3

4

3

2

2

3

4

2

2

1

2

2

2

4

1

4

5

5

4

5

5

4

5

3

3

5

1

4

5

1

1

3

3

4

2

2

2

4

2

4

3

3

3

1

2

1

2

3

3

4

4

5

4

4

2

2

5

3

4

2

2

3

5

2

3

5

4

4

2

4

4

1

3

3

2

4

3

5

3

3

2

3

3

4

4

3

3

4

4

1

4

2

3

1

3

3

4

3

3

2

2

3

3

2

2

5

2

4

3

ระดับคะแนน
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.26672
0.30406
0.53033
0.01123
0.60791
0.35228
0.00000
0.50341
0.33096
0.39145
0.44035
0.17979
0.31491
0.31076

0.36241 0.61738 0.71662 0.67622 0.37158 0.73328

0.73850 0.81934 0.54905 0.53536 0.76106 0.69594

0.23606 0.47294 0.44722 0.51194 0.58998 0.46967

0.29770 0.59693 0.49120 0.23181 0.41487 0.98877

0.29720 0.80060 0.68324 0.72717 0.73341 0.39209

0.34385 0.63357 0.35576 0.02415 0.63616 0.64772

0.38070 0.09288 0.58504 0.56969 0.52240 1.00000

0.60946 0.56796 0.67615 0.58732 1.00000 0.49659

0.25302 0.51470 0.48816 0.57874 0.47993 0.66904

0.25489 0.66255 0.21100 0.40705 0.46770 0.60855

0.40733 0.83639 0.47337 0.31689 0.45002 0.55965

0.28320 1.00000 0.19277 0.43338 0.50529 0.82021

0.31171 0.92245 0.52727 0.44492 0.59561 0.68509

0.32885 0.74350 0.81999 0.66551 0.74584 0.68924

กาแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

P3.8
0.33351

P3.7

0.33670 0.86493 0.72199 0.73272 0.76630 0.66649

P3.6

อุทัยธานี

P3.3
0.28338

P3.2

0.78566 0.65445 0.65425 0.37056 0.70278 0.71662

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

นครสวรรค์

จังหวัด

2

2

2

3

1

1

4

2

2

2

2

1

5

2

2

5

4

5

5

5

4

3

3

1

4

5

3

3

5

4

5

4

5

3

1

3

2

3

4

3

2

4

3

3

3

4

4

4

4

3

3

2

3

3

3

3

1

4

2

3

3

4

4

2

4

3

3

3

3

3

5

3

4

4

3

3

4

2

4

4

4

4

5

3

4

4

3

5

4

2

5

3

4

4

4

4

2

2

1

3

2

2

3

1

2

4

1

3

2

2

2

2

ระดับคะแนน
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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0.31013
0.76424
0.67008
0.36743
0.47527
0.20580
0.69775
0.71660
0.43906
0.69253
0.40301
0.99944

0.25947 0.46485 0.56684 0.66626 0.68805 0.68987

0.40873 0.87303 0.82259 0.73908 0.88438 0.23576

0.22196 0.60460 0.44877 0.46480 0.49708 0.32992

0.61085 0.16319 0.53093 0.49071 0.86186 0.63257

0.64131 0.76097 0.64854 0.66825 0.83314 0.52473

0.48643 0.63571 0.79826 0.69826 0.85773 0.79420

0.42450 0.80699 0.17064 0.53400 0.78697 0.30225

0.41188 0.79676 0.79830 0.71767 0.92299 0.28340

0.77592 0.72944 0.44064 0.47794 0.90072 0.56094

0.48747 0.54325 0.00000 0.00810 0.38927 0.30747

0.60380 0.85641 0.66367 0.75308 0.50595 0.59699

0.44576 0.82744 0.29588 0.44007 0.62222 0.00056

พังงา

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P3.8
0.67260

P3.7

0.68904 0.15381 0.76216 1.00000 0.76377 0.32740

P3.6

กระบี่

P3.3
0.31953

P3.2

0.36188 0.40520 1.00000 0.99598 0.46963 0.68047

P3.1

คะแนนดัชนี
P3.4 P3.5

นครศรีธรรมราช

จังหวัด

3

4

3

5

3

3

3

4

4

1

3

1

5

2

5

5

3

4

4

5

4

4

1

4

5

3

1

3

2

4

1

3

4

1

4

4

3

3

5

3

4

5

3

4

1

3

4

3

4

4

3

3

4

4

5

5

4

3

2

5

5

4

5

5

5

3

5

4

4

3

1

3

2

3

2

2

4

3

4

2

2

4

2

4

5

3

4

3

4

4

2

3

2

4

4

2

4

2

ระดับคะแนน
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8
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3
3

0.25673 0.87085 0.34256
0.05682 0.76839 0.45174
0.39110 0.87921 0.60800
0.76522 0.94501 0.61506
0.71081 0.92076 0.70459
0.75319 0.96162 0.62420
0.75545 0.88954 0.60889
0.91417 0.92191 0.37488
0.03592 0.57449 0.40134
0.37051 0.85458 0.71780
0.63310 0.84874 0.63860
0.57252 0.64072 0.63712
0.39576 0.86912 0.28462

0.58723 0.77251 0.93239 0.99029

0.29194 0.81625 0.86637 1.00000

0.42907 0.39573 0.61119 0.81646

0.43969 0.00000 0.53379 0.32981

0.53045 0.49151 0.72172 0.97799

0.42724 0.82165 0.71868 0.95269

0.43359 0.75626 0.67133 0.95165

0.12832 0.37045 0.55337 0.82166

0.75872 0.48029 0.59386 0.84835

0.47940 0.81614 0.54828 0.97071

ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา 0.48122 0.65936 0.62459 0.66655
0.51008 0.47216 0.56401 0.57400
อ่างทอง

0.42046 0.59999 0.52666 0.79307

นนทบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยนาท

สระบุรี

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

3

4

1

3

3

3

3

3

3

2

3

3

0.51000 0.77577 0.51765

0.55330 1.00000 0.72075 1.00000

สมุทรปราการ

2

0.17646 0.00000 0.70404

0.32915 0.62239 0.93194 0.97695

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด

5

3

2

4

5

3

1

2

3

3

4

5

4

5

4

3

3

3

4

4

4

3

4

3

3

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

2

5

4

3

4

5

5

5

5

2

3

4

2

1

5

4

4

4

4

2

1

2

3

1

5

4

5

5

3

5

5

5

5

5

5

4

5

4

1

2

4

4

4

3

2

4

4

4

4

4

3

2

3

4

ผลกำรคำนวณ P4. มีควำมเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม ปี 2560
คะแนนดัชนี
ระดับคะแนน
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.64332 0.82389 0.32092
0.77950 0.93064 0.49233
0.93417 0.92639 0.49691
0.90561 0.93068 0.43739
0.93477 0.96619 0.57906
0.86968 0.91793 0.54931
0.97370 0.88901 0.59867
0.84744 0.94401 0.62929
0.96603 0.93695 0.41428
1.00000 0.94640 0.47912
0.89163 0.92882 0.40349
0.79182 0.85978 0.78838
0.92214 0.87187 0.13461
0.90741 0.97346 0.69491

0.43818 0.44952 0.47370 0.53102

0.65136 0.53327 0.58590 0.79411

0.31302 0.59411 0.38960 0.58683

0.36866 0.49282 0.43264 0.72652

0.34055 0.55040 0.46224 0.87799

0.89396 0.49499 0.47254 0.73865

0.30732 0.49052 0.49763 0.80364

0.75115 0.44409 0.47855 0.96412

0.62716 0.52151 0.42415 0.81334

0.26642 0.45526 0.46032 0.86759

0.50042 0.48475 0.57914 0.71161

0.59838 0.63477 0.57483 0.93934

0.69169 0.58411 0.58449 0.86256

0.58589 0.40049 0.43312 0.91438

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

ยโสธร

ชัยภูมิ

อานาจเจริญ

บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

ขอนแก่น

อุดรธานี

เลย

P4.8

0.53224 0.84563 0.73144

P4.7

0.57513 0.57721 0.50133 0.91282

P4.6

นครนายก

P4.3
0.60845 0.89650 0.43392

P4.2

0.09433 0.67569 0.53058 0.82600

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

ปราจีนบุรี

จังหวัด

3

4

4

3

2

4

4

2

5

2

2

2

4

3

3

1

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

4

3

4

3

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

1

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

2

4

3

ระดับคะแนน
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.98632 0.93871 0.92140
0.95761 0.94268 0.82807
0.52082 0.90554 0.63737
0.94153 0.93984 0.59622
0.91222 0.91771 0.40766
0.56952 0.58031 0.73973
0.95085 0.91542 0.99658
0.83902 0.90415 0.75661
0.87329 0.94264 0.63057
0.89914 0.92930 1.00000
0.94198 0.87684 0.97537
0.90621 0.92201 0.64033
0.71351 0.41613 0.73426
0.23223 0.62873 0.48426

0.18673 0.45053 0.48375 0.88648

0.49734 0.60817 0.47386 0.43224

0.27237 0.46411 0.40024 0.88856

0.50798 0.31415 0.40527 0.13588

0.71651 0.42043 0.44801 0.70087

0.27891 0.62546 0.49792 0.68648

0.19421 0.67617 0.54473 0.91976

0.26770 0.43944 0.55056 0.85771

0.44080 0.39675 0.52640 0.75927

0.62260 0.54487 0.52072 0.73882

0.43395 0.28124 0.49805 0.54939

0.43189 0.58221 0.41886 0.68804

0.44393 0.78390 0.39529 0.71005

0.40300 0.28466 0.12348 0.28510

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

อุตรดิตถ์

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

P4.8

0.84413 0.98574 0.45029

P4.7

0.42260 0.51562 0.52012 0.68787

P4.6

มหาสารคาม

P4.3
0.93867 0.89532 0.39538

P4.2

0.72065 0.62613 0.49589 0.92669

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

หนองคาย

จังหวัด

2

3

3

3

4

3

2

1

2

4

3

2

3

1

3

4

2

4

3

2

3

2

3

4

4

3

2

3

4

3

3

4

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

2

4

4

3

4

4

5

5

4

4

1

5

3

5

4

5

2

4

5

5

5

5

5

5

3

5

5

3

5

5

5

5

4

3

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

3

4

4

5

5

4

4

5

4

3

3

4

5

5

3

2

ระดับคะแนน
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.76387 0.91764 0.20174
0.62543 0.57347 0.75242
0.70314 0.97260 0.43017
0.76146 0.88445 0.63822
0.77364 0.87533 0.43345
0.67022 0.93402 0.00000
0.49932 0.86650 0.64314
0.65264 0.89244 0.46658
0.94859 0.92901 0.36686
0.25778 0.83547 0.64494
0.66602 0.63797 0.45051
0.00000 1.00000 0.64001
0.86623 0.90372 0.32573
0.56561 0.73072 0.50193

0.80432 0.75851 0.33952 0.87262

0.31486 0.51151 0.34013 0.15234

0.85465 0.50908 0.50846 0.72929

0.35775 0.59098 0.52215 0.91768

0.17715 0.59959 0.55820 0.93553

0.53641 0.56337 0.53570 0.27106

0.17432 0.58515 0.64568 0.86118

0.03826 0.58473 0.56426 0.77903

0.52138 0.59258 0.51638 0.79428

0.65746 0.45484 0.50559 0.96620

0.44173 0.98784 0.60769 0.98198

0.96626 0.62514 0.57731 0.92652

0.43199 0.59742 0.62402 0.90537

0.29110 0.37817 0.45372 0.82790

กาแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

P4.8

0.72358 0.90194 0.50874

P4.7

0.33751 0.50362 0.53767 0.86846

P4.6

อุทัยธานี

P4.3
0.69307 0.91092 0.57666

P4.2

0.29014 0.50886 0.54792 0.81785

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

นครสวรรค์

จังหวัด

2

3

5

3

4

3

1

1

3

1

2

5

2

5

2

2

2

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

2

2

3

3

5

5

5

5

5

4

4

5

2

5

5

4

1

5

5

5

3

5

1

4

2

5

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

2

4

3

4

2

3

4

1

3

4

3

4

2

3

3

ระดับคะแนน
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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0.76612 0.93558 0.26971
0.12641 0.66354 0.38905
0.59266 0.88111 0.15165
0.44401 0.98056 0.72658
0.71441 0.93520 0.19368
0.78611 0.85590 0.72361
0.09409 0.85511 0.61181
0.81843 0.87814 0.68111
0.95731 0.99729 0.82141
0.76913 0.84684 0.68800
0.72298 0.72577 0.97582
0.88727 0.69443 0.40302

0.44755 0.56350 0.42466 0.89081

0.57603 0.91938 0.70309 0.99445

0.34648 0.45698 0.59462 0.90433

0.45148 0.34077 0.52968 0.64835

0.41019 0.51025 0.49211 0.94385

0.54992 0.71162 0.60122 0.94038

0.49840 0.37440 0.55632 0.76932

0.35126 0.58547 0.46939 0.79740

0.48189 0.60416 0.43312 0.58666

0.34326 0.41998 0.46219 0.19896

0.76138 0.73287 0.56889 0.71889

0.80841 0.19084 0.21754 0.00000

พังงา

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ชุมพร

สงขลา

สตูล

ตรัง

พัทลุง

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

P4.8

0.64723 0.88298 0.63244

P4.7

0.33297 0.21460 0.58449 0.87990

P4.6

กระบี่

P4.3
0.74478 0.94920 0.52051

P4.2

0.30830 0.35507 0.52835 0.79705

P4.1

คะแนนดัชนี
P4.4 P4.5

นครศรีธรรมราช

จังหวัด

5

4

2

3

2

3

3

3

3

2

3

3

2

2

1

4

3

4

3

2

4

3

2

3

5

3

2

2

1

3

3

2

3

3

3

3

3

3

4

2

3

3

1

4

1

3

4

4

5

5

4

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

1

4

4

3

3

1

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

3

5

4

5

4

4

4

1

4

1

2

2

4

3

ระดับคะแนน
P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8
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ประวัตผิ ู้วิจัย
ชื่อ:

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้าน พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540-2542
- ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์พัฒนา อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2536-2539

ประสบการณ์การ
ทางาน :

- ปัจจุบัน นักวิชาการผู้ชานาญการสานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า
-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ
-อนุกรรมการไกล่เกลี่ยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2558-2560
-ผู้ประนีประนอมประจาศาลอาญา ปี พ.ศ.2557-2559
- เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาคม 2545 –มีนาคม
2547

งานวิจัย/หนังสือ/
บทความ

-รายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธีและสันติภาพ
อาทิ รายงานวิจัย ดัชนีและตัวชี้วัดสันติภาพในสังคมไทย, รายงานวิจัย 1
ทศวรรษการสร้างความปรองดองทางการเมืองไทย, รายงานวิจัย กฎหมาย
การชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับ
เสรีภาพของประชาชน, รายงานวิจัย ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการไกล่
เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา, รายงานวิจัย “แนวทางในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวั น ออกวิ ท ยาเขตอุ เ ทนถวาย ,รายงานวิ จั ย “การสร้ า งความ
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การอบรม

ปรองดองแห่งชาติ” , รายงานวิจัย “ประชาพิจารณ์ปัญหาและทางออกใน
ประเทศไทย”
-หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธีและสันติภาพ
อาทิหนังสือ การสร้างความปรองดอง, หนังสือ การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง :
เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน, หนังสื อ การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่
เกลี้ยกล่อม
-บทความที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธีและสันติภ าพ
“สันติวิธี ? : ก านันสไตล์” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2557 , บทความ “ความรุนแรงและทางออกกรณี
ความเห็นต่างทางการเมือง : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สาหรับสังคมไทย ?
ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2554. , บทความ “คานธีกับการชุมนุมโดยสันติวิธีในสังคมไทย” ตีพิมพ์ใน
วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 ,
บทความ “การสร้างสันติภาพในมิ น ดาเนา ฟิลิป ปินส์ : ประเด็นที่ ค วร
พิจารณาสาหรับสังคมไทย” ตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่
2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551
-FNF, “Moderation : Facilitation and Programme Design”, 29
January-10 February 2017, Gummersbach, Germany
-World Mediation Symposium (WMO)
Certificate “The Language of Peaceful Communication and
Conflict Resolution” 2016
-CBAsia group Workshop “Building Concensus in Asia
Development”
Friedrich Naumann Foundation (FNS) 2016

กิจกรรมอื่น ๆ

- ตุลาคม 2546 –มีนาคม 2548 , อนุกรรมการชาติพันธุ์ ในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ตุ ล าคม 2546- ,มี น าคม 2548 ,อนุ ก รรมการการสื่อ สารเพื่ อ สร้าง
ความสัมพันธ์ในสังคม
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ
-ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดมีนบุรี
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-เป็นวิท ยากรด้านการจั ดการความขั ดแย้ง และสั นติ วิ ธีให้กั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ , กระทรวงกลาโหม, ส านั ก งานต ารวจ
แห่ ง ชาติ , สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยต่างๆ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ฯลฯ
-อนุกรรมการเสริมสร้างศักยภาพงานด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภคโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โทรศัพท์ :

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพ ฯ 10210
02-141-9533

โทรสาร :

02-143-8173

Mobile:

081-685-4518

E-mail:

chalat@kpi.ac.th

ที่อยู่
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ชื่อ:

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

การศึกษา:

-ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะจาก Crawford School
of Public Policy, Australian National University
-ได้รับการ สนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติออสเตรเลียให้เป็นนักวิจัยด้าน
นโยบายสาธารณะประจา Crawford School of Public Policy,
Australian National University
-ปัจจุบัน ผู้อานวยการคณะทางานจัดการองค์ความรู้และสือ่ สารสาธารณะ
-ปัจจุบัน ผู้อานวยการฝ่ายสัมมนา และอาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
-ผู้อานวยการ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-มี ป ระสบการณ์ไนการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน แรงงานต่างด้า ว
เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งได้รับการดีพิมพ์ในวารสารวิชาระดับการนานาชาติชั้นนาในด้าน
นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ และการศึก ษา เช่ น Economics of
Education Review, Australian Journal of Labour Economics,
Economic Papers และ Higher Education รวมถึงการได้รับการเชิ ญ ให้
เป็นผู้ประเมินบทความ จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยู่เสมอ เช่น
Economics of Education Review, Australian Journal of Labor
Economics, Economic Records, Singapore Economic Review,
Higher Education และ Obesity
-มีประสบการณ์โนการร่วมทางานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะ
การ ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมชองนโยบายสาธารณะให้กบั
หน่วยงานภาครัฐของไทย มาเลเซีย และ ออสเตรเลีย และองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรให้กบั ธนาคารโลกและองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ และหน่วยงานภาครัฐของไทย เช่น สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม กองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารเพื่อการเกษตร

ประสบการณ์การ
ทางาน :

งานวิจัย/หนังสือ/
บทความ
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และสหกรณ์การเกษตร
ที่อยู่

โทรศัพท์ :

ห้อง 229 อาคารเดือน บุนนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
02-564-4440 ถึง 79 ต่อ 1705 ต่อ 1705 มือถือ

Mobile:

082-220-1414

E-mail:

klounkaewtaecon.tu.ac.th หรือ k.lounkaew@gm ai I. com

311

