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บทที่ 1 บทน�า

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของ green economy และ 
green growth

เศรษฐกิจสีเขียว	หรือ	green	economy	ปรากฏขึ้นในป	ค.ศ.	1989	
ในรายงานเรื่อง	 Blueprint	 for	 a	 Green	 Economy	 ซ่ึงจัดทำาโดยกลุ่ม
นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดล้อม	(Pearce,	Markandya	and	Barbier	(1989))	
เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อรัฐบาลของ
สหราชอาณาจกัร	แม้ว่าจะมกีารใช้คำาว่า	green	economy	เป็นชือ่ของรายงาน	
แต่กลับไม่มีนิยามหรือการขยายความคำาดังกล่าว	 ต่อมาในป	 ค.ศ.	 2008	
United	 Nations	 Environment	 Programme	 (UNEP)	 ได้ริเร่ิมโครงการ	
Green	Economy	Initiative	โดยหนึง่ในผลงานสำาคัญคอืการเผยแพร่รายงาน
เรื่อง	Global	Green	New	Deal	(GGND)	ซึ่งจัดทำาโดยผู้เขียนกลุ่มเดียวกัน
กับ	 Blueprint	 for	 a	 Green	 Economy	 รายงานฉบับนี้เรียกร้องให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาให้แต่ละสาขาในระบบเศรษฐกิจมี
ความเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้	โดยมวีตัถปุระสงคหลกั	คอื	ฟนฟเูศรษฐกจิ	
ขจัดความยากจน	ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกและป้องกันความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจสีเขียว
Green Economy Indicator

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์   
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ต่อมาในป	ค.ศ.	2009	UNEP	ได้ยกแนวคดิเรือ่ง	green	economy	ขึน้
มานำาเสนอในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยท่ี	 15	 (COP	 15)	 ที่เมืองโคเปนเฮเกน	
ประเทศเดนมารก	ซึง่สหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนเนือ่งจากเหน็ว่าแนวคดิ
ดังกล่าวจะช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบเศรษฐกจิและแก้ไขวกิฤตด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้	ก่อนที่	green	economy	จะได้รับความ
เห็นชอบให้ถูกบรรจุอยู ่ในหัวข้อการประชุม	 The	 United	 Nations	
Conference	on	Sustainable	Development	(UNCSD)	เรื่อง	การสร้าง
เศรษฐกจิสเีขียวในบรบิทของการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการขจดัความยากจน
ที่จัดขึ้นในป	ค.ศ.	2012	จนได้รับการสนับสนุนให้จะเป็นหนึ่งในกลไกที่นำาไป
สูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื	ซึง่นัน่เป็นช่วงท่ีคำาว่า	green	economy	รวมถงึ	green	
growth	ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย	เริม่มกีารศกึษาและเผยแพร่รายงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 ท้ังจาก	 UNEP	 ไปจนถึง	 Organisation	 for	 Economic	 Co-
operation	 and	 Development	 (OECD),	 World	 Bank,	 European	
Environmental	Agency	(EEA)	และ	Global	Green	Growth	Institution	
(GGGI)	โดยแต่ละสำานักให้คำานิยามไว้ในตารางที่	1.1	ดังนี้

ตารางที่ 1.1	 นิยามของ	Green	Economy	และ	Green	Growth

คําศัพท นิยาม

World	Bank	
(2012)

Green	
Growth

การเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 สร้าง
มลพิษและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ	
เป็นระบบเศรษฐกิจที่สามารถฟนฟูกลับคืนสู ่
สภาพเดิมได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ไป
จนถงึความสามารถในการจดัการสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องการการเกิดหายนะ
ที่ร้ายแรงได้
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คําศัพท นิยาม

EEA	(2012) Green	
Economy

ระบบเศรษฐกิจที่นโยบานด้านสิ่งแวดล้อม	
เศรษฐกิจ	 สังคม	และนวัตกรรม	ส่งเสริมให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้
คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น	 และปกป้อง
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้
สามารถใช้ชีวิตบนโลกได้อย่างยั่งยืน

UNEP	
(2014)

Green	
Economy

ระบบเศรษฐกิจที่ช ่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและความเสมอภาคทางสังคม	
ในขณะที่สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล ้อมและความเสื่อมโทรมทาง
ระบบนิเวศได้

OECD	
(2017)

Green	
Growth

การเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจโดยท่ีระดับของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติยังเพียงพอที่จะทำาให้
ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมอย่างต่อ
เนื่อง

ที่มา: ผูวิจัย

1.2  ความสําคัญของ green economy และ green growth ใน
ประเทศไทย

ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับ	 green	 economy	 และ	 green	
growth	 เช่นเดียวกับประชาคมโลก	 โดยได้บรรจุหลักการของ	 green	
economy	ไว้ในการกำาหนดทิศทางของนโยบายพัฒนาประเทศ	ดังต่อไปนี้

1.2.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
ได้มีการบรรจุเรื่อง	green	economy	ไว้ในยุทธศาสตรด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงประกอบด้วย	
1)	สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสีเขียว2)	สร้างการเตบิโตอย่าง

ตารางที่ 1.1	 นิยามของ	Green	Economy	และ	Green	Growth	(ต่อ)



10 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	3)	สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	 4)	 พัฒนาพื้นที่เมือง	 ชนบท	 เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	5)	พัฒนา
ความมัน่คงนำา้	พลังงาน	และเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และ	6)	ยกระดบั
กระบวนทัศนเพื่อกำาหนดอนาคตประเทศ	

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)

ได้มีการบรรจุหลักการเรื่อง	green	economy	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไว้ในยุทธศาสตรที่	4	การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ยุทธศาสตรนี้มุ่งเน้นการรักษาและฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ลดมลพิษ	 และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ	 ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ส่วนเรื่อง
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต
ถกูบรรจไุว้ในยทุธศาสตรที	่3	การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขนั
ได้อย่างยั่งยืน	ดังนั้น	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ	green	economy	ควรมี
การบูรณาการระหว่าง	 2	ยุทธศาสตร	 เพื่อพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกับประเด็นในด้านเศรษฐกิจ

1.2.3 แผนขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ได้มกีารบรรจหุลกัการเรือ่ง	green	economy	ไว้ในเป้าหมายที	่8	การ

ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเนือ่ง	ครอบคลมุ	และยัง่ยนื	ตลอดจนการ
จ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	 และประชาชนมีงานที่เหมาะสม	 อีกทั้งยังมี
เป้าหมายย่อยเรือ่งการพฒันาประสทิธภิาพในการใช้ทรัพยากรของโลกเพือ่การ
บริโภคและการผลิต	และพยายามทีจ่ะตัดความเชือ่มโยง	(decouple)	ระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	 ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบการดำาเนินงาน	10	ปของแผนการทำางานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน	โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำาในการดำาเนินการดังกล่าว
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1.3 ความสําคัญของตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (green economy 
indicators)

เมื่อ	green	economy	ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายและนานาประเทศ
เร่ิมให้ความสำาคัญกับการใช้กลไกน้ีเพื่อนำาไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
รัฐบาลจึงเริ่มเผชิญหน้ากับความท้าทายในการกำาหนดนโยบายด้าน	
green	economy	ให้เหมาะสมกบับรบิทของประเทศ	ดังนัน้	ตวัช้ีวดัและข้อมลู	
จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการระบุสถานะและระดับการพัฒนาของประเทศ
ในปจจุบัน	 ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงประเด็นที่น่ากังวล
และควรได้รับการแก้ไขหรือป้องกันอย่างเร่งด่วน	 อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในการระบุความเสี่ยงและโอกาสของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และวัดระดับ
ผลการดำาเนินงานของนโยบายและการพัฒนาของประเทศ	

ทั้งน้ีเช่นเดียวกับคำานิยามของ	 green	 economy	 ยังไม่มีกลุ่มของ
ตัวชี้วัด	green	economy	ที่ได้รับการยอมรับร่วมกันในระดับสากล	สาเหตุ
หนึ่งเป็นเพราะแต่ละประเทศมีระดับการพัฒนา	 ความพร้อมของข้อมูล	
ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน	 การกำาหนด
กลุ่มตัวชี้วัดไว้ชุดเดียวเพื่อใช้ร่วมกันจึงเป็นเรื่องยาก	อย่างไรก็ตาม	หน่วยงาน
ในระดบัสากล	อาท	ิOECD	UNEP	Global	Green	Growth	Institute	(GGGI)	
European	Environmental	Agency(EEA)	และ	World	Bank	ได้นำาเสนอ
กลุ่มตัวชี้วัดและแนวทางการกำาหนดตัวชี้วัดให้แต่ละประเทศได้นำาไปปรับใช้	
ซึ่งรายละเอียดของตัวชี้วัดดังกล่าว	จะถูกนำาเสนอในบทต่อไป

งานเขียนชิ้นนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ทบทวนตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 และ	
การเติบโตสีเขียว	 เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึง
ตัวชี้วัดที่องคกรในต่างประเทศ	และ	องคกร
ระหว่างประเทศได้จัดทำาขึ้น	 และนำามา
ใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดตัวช้ีวัด
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ด้านเศรษฐกจิสีเขยีวของไทยในเบือ้งต้น	อย่างไรกดี็งานเขียนชิน้นีม้ไิด้รวบรวม
ข้อมูลในทุกตัวชี้วัดที่นำาเสนอ	 แต่จะนำาเสนอตัวช้ีวัดบางตัวเพื่อเป็นตัวอย่าง
เท่านั้น	 สำาหรับการรวบรวมจัดทำาข้อมูลตัวชี้วัดของไทยทั่งหมด	 จะได้จัดทำา
ในโครงการวจัิยในโอกาสต่อไป	

บทที่ 2 ทบทวนตัวช้ีวัด green economy และ green growth

ในบทนี้	 จะเป็นการทบทวนตัวชี้วัดท่ีแต่ละองคกร/หน่วยงานได้
พัฒนาไว้	ประกอบด้วย	

1)	ตัวชี้วัดระดับประเทศ	ซึ่งจัดทำาโดยบริษัท	Dual	Citizens,	UNEP,	
OECD,	GGGI,	World	Bank	และ	The	European	Environmental	Agency	(EEA)	

2)	ตวัชีร้ะดบัจงัหวดั/เมอืง	ซึง่จดัทำาโดย	Carbon	Disclosure	Project	
(CDP),	Economist	Intelligence	Unit	(EIU),	กรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม	
(สส.)	สำานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	และ	

3)	ตัวชี้วัดระดับนิคมอุตสาหกรรม	ซึ่งจัดทำาโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	(กนอ.)

2.1  Global Green Economy Index (GGEI) โดยบริษัท Dual 
Citizens

GGEI	 เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ป	 พ.ศ.	 2553	
โดยบริษัท	Dual	Citizens	ใช้เป็นมาตรฐานในการวัด	ประเมินผล	และเปรียบ
เทียบระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสีเขียวในระดับประเทศเพื่อนำาไปสู ่
แนวทางในการออกแบบและดำาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเหมาะสม	
สำาหรับรายงานการประเมินผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวตาม	GGEI	
ฉบับล่าสุด	ได้เผยแพร่ออกมาในป	พ.ศ.	2559	(GGEI	2016)	มีประเทศที่ถูก
ประเมินทั้งหมด	80	ประเทศ	และเมืองอีก	50	เมืองจากทั่วโลก	สำาหรับ	GGEI	
2016	มีตัวชี้วัดทั้งหมด	32	ตัวชี้วัด	แบ่งออกเป็น	4	ด้าน	(ดังภาพที่	2.1)	ดังนี้
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ภาพที่ 2.1	กลุ่มตัวชี้วัดของ	Global	Green	Economy	Index

GLOBAL	GREEN	ECONOMY	INDEX

LEADERSHIP	&	
CLIMATE	CHANGE

EFFICIECY	
SECTORS

MARKETS	&	
INVESTMENT ENVIRONMENT

HEAD	OF	STATE

MEDIA	COVERAGE

INTERNATIONNAL	
FORUMS

CLIMATE	CHANGE	
PERFORMANCE

BUILDINGS

TRANSPORT

ENERGY

TOURISM

RESOURCE	
EFFICIENCY

RENEWABLE	
ENERGY	

INVESTMENT

CLEANTECH	
INNOVATION

CORPORATE	
SUSTAINABILITY

GREEN	
INVESTMENET	
FACILITATION

AGRICULTURE

AIR	QUALITY

WATER

BIODIVERSITY	&	
HABITAT

FISHERIES

FORESTS

ที่มา: Global Green Economy Index 2016

1) ดานความตระหนกัของผูนาํและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Leadership and climate change) เนื่องจากผู้นำาทางการเมืองของ
ประเทศมีบทบาทสำาคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนประเทศเข้าสู ่สังคม
เศรษฐกจิสีเขยีว	กลุม่ตวัช้ีวดันีจ้งึเน้นประเมนิความพยายาม	ท่าท	ีและผลการ
ดำาเนินงานของผู้นำาในการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ	 ตลอดจนการออก
นโยบายและการเข้าร่วมในเวทคีวามร่วมมอืระดบันานาชาต	ิส่วนอกีด้านหนึง่
จะเป็นการประเมนิระดับการดำาเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของประเทศ	 ทั้งนี้	 ตัวชี้วัดย่อยประกอบด้วย	 ผลการดำาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ท่าทีของประเทศเมื่อเข้าร่วมเวทีในระดับ
นานาชาติ	 ทิศทางของนโยบายระดับประเทศ	 และสื่อให้ความสำาคัญกับ
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว	(ตารางที่	2.1)
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ตารางที่ 2.1	 ตัวชี้วัดย่อยด้านความตระหนักของผู้นำาและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้าหนัก คําอธิบาย

ผูนําของ
ประเทศ

เชิงคุณภาพ 20% ผู้นำาประเทศให้การสนับสนุน
ป ระ เ ด็ น ท่ี เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง กั บ
สิ่งแวดล ้อม	 โดยประเมิน
จากการวิ เคราะห ผลการ
ค้นหาชื่อผู้นำาประเทศ	พร้อม
กบัคำาว่า	“green	economy”	
ในปที่ผ่านมา	และนับจำานวน
ผลการค้นหาทีส่ะท้อนถึงการ
สนับสนุนและไม่สนับสนุน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

สื่อ เชิงคุณภาพ 10% วเิคราะหจากการนำาเสนอของ
สื่อเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ด ้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียวของประเทศ	ว่าเป็นไป
ทางบวกหรือลบ
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ตารางที่ 2.1	 ตัวชี้วัดย่อยด้านความตระหนักของผู้นำาและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(ต่อ)

ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้าหนัก คําอธิบาย

การมีสวน
รวมกับ
ประชาคมโลก

เชิงคุณภาพ 20% ท่าที	 และบทบาทของผู ้นำา
ในเวทีระดับโลก	เช่นการประชมุ	
COP	 (the	 Conference	 of	
the	Parties	to	the	United 
Nat ions 	 F ramework	
Convention	 on	 Climate	
Change)	โดยประเมินคะแนน
จากการถกูกล่าวถึงในเชงิบวก
ห รื อ ล บ ใ น 	 t h e 	 E CO	
Newsletter	

ผลการ
ดําเนินงาน
ดานการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

เชิงปริมาณ 50% •	ปริมาณการปล่อยกาซเรือน
กระจกต่อประชากร	

•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือน
กระจกต่อ	GDP

•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือน
กระจกต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นต้น

ที่มา: Global Green Economy Index 2016

2) ดานประสทิธภิาพของการผลติในระดบัสาขา (Efficiency sectors) 
โดยจะเน้นการประเมินในสาขาที่เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจสีเขียว	 คือ	
ภาคขนส่ง	ก่อสร้าง	ท่องเทีย่ว	และพลงังาน	โดยจะวดัทีป่ระสทิธภิาพการผลติ	
การใช้ทรัพยากร	และระดับของการปล่อยกาซเรือนกระจก	(ตารางที่	2.2)



16 ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ตารางที่ 2.2	 ตัวชี้วัดย่อยด้านประสิทธิภาพของการผลิตในระดับสาขา

ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้าหนัก คําอธิบาย

การกอสราง เชิงปริมาณ 20% จำานวนอาคารพาณิชยที่
ได้รับ	LEED	certification	
(Leadership	in	Energy	
and	Environmental	
Design)

พลังงาน เชิงปริมาณ 20% สัดส่วนของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

การทองเทีย่ว เชิงคุณภาพ 20% ประเมินการดำาเนินงานของ
ภาครัฐ	(โดยเฉพาะกระทรวง
การท่องเที่ยว)	ในการ
สนับสนุนและประชาสัมพันธ
ให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การขนสง เชิงปริมาณ 20% ปริมาณการปล่อยกาซเรือน
กระจก	

ประสิทธิภาพ
ของการใช
ทรัพยากร

เชิงปริมาณ 20% อัตราการรีไซเคิลขยะและ
ของเสียของทั้งประเทศ

ที่มา: Global Green Economy Index 2016

3) ดานการดาํเนนิงานของภาคธรุกจิและการลงทนุ (Markets and 
investment)	เน่ืองจากการปรบัตวัเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิสเีขยีวต้องได้รบัการ
ขับเคลื่อนจากทั้งการลงทุนของภาครัฐและเอกชน	 อีกทั้งธุรกิจควรต้อง
ตระหนักถงึความสำาคัญของการเติบโตอย่างยัง่ยนื	ตัวชีว้ดัย่อยจงึเกีย่วกบัเรือ่ง
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสะอาด	 นโยบายการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทและกลไกในการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดการ
ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(green	investment)	(ตารางที่	2.3)
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ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดย่อยด้านการดำาเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุน

ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้าหนัก คําอธิบาย

การดึงดูดเงิน
ลงทุนดาน
พลังงาน
หมุนเวียน

เชิงปริมาณ 25% (ตัวชี้วัดทางอ้อม)	แนวโน้ม
การติดตั้งและเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตพลังงานหมุนเวียน
ของประเทศในป	ค.ศ.	
2013-2017

นวัตกรรม
ดาน
เทคโนโลยี
สะอาด

เชิงปริมาณ 25% โดยคำานวณจากสัดส่วนของ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม	Global	
Cleantech	100	และจำานวน
สิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี
สะอาด

การดําเนิน
ธุรกิจอยาง
ยั่งยืน

เชิงคุณภาพ 25% บริษัทรายใหญ่ในประเทศ	3	
อันดับแรก	(อ้างอิงจากมูลค่า
รวมของหลักทรัพยตามราคา
ตลาด)	มีการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	โดยคำานวณจาก
ผลประเมินใน	Carbon	
Disclosure	Project	(CDP)	
และ	การตั้งเป้าหมายที่เป็น	
Science	Based	Target	
(SBT)
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ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้าหนัก คําอธิบาย

การสงเสริม
ใหเกิดการ
ลงทุนที่เปน
มิตรตอ
สิ่งแวดลอม

เชิงคุณภาพ 25% ประเมินข้อมูลบนเว็ปไซดของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	
ถึงความพยายามสื่อสารและ
ให้ความสำาคัญกับการ
สนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: Global Green Economy Index 2016

4) ดานสิ่งแวดลอม (Environment)	 โดยประเมินเทียบกับ	
Environmental	 Performance	 Index	 (EPI)	 ซ่ึงพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย	
Yale	 และ	 Columbia	 ร่วมกับ	 The	World	 Economic	 Forum	 ท้ังนี้จะ
ประเมนิใน	6	สาขาย่อยคือ	การเกษตร	ประมง	ปาไม้	คุณภาพอากาศ	ทรพัยากร
นำา้/คณุภาพนำา้	และความหลากหลายทางชวีภาพและแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว	
(ตารางที่	2.4)

ตารางที่ 2.4	ตัวชี้วัดย่อยด้านการดำาเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุน

ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้า
หนัก

คําอธิบาย

การเกษตร เชิงปริมาณ 17% ประเมินนโยบายของรัฐ
ทเกี่ยวกับการทำาการ
เกษตรที่ถูกวิธีและการ
เพิ่มผลิตภาพทางการ
เกษตร

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัดย่อยด้านการดำาเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุน 
(ต่อ)



19ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ตัวชี้วัด รูปแบบการวัด นํ้า
หนัก

คําอธิบาย

คุณภาพอากาศ เชิงปริมาณ 17% สัดส่วนของประชากรที่
มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากมลภาวะ
ทางอากาศ

ทรัพยากรนํ้า เชิงปริมาณ 17% ประเมินระบบบำาบัดนำ้า
เสียของครัวเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรม

ความหลากหลาย
และแหลงที่อยู
อาศัยของสัตว

เชิงปริมาณ 17% ประเมินการปกป้อง
คุ้มครองสัตวบกและ
สัตวนำ้า	ตลอดจนสัตวที่
ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ

การประมง เชิงปริมาณ 17% ประเมินวิธีการทำา
ประมงทั้งในเชิงรูปแบบ
ที่ใช้และปริมาณสัตวนำ้า
ที่จับได้โดยเฉลี่ย

ปาไม เชิงปริมาณ 17% พื้นที่ปาไม้ที่ลดลง

ที่มา: Global Green Economy Index 2016

สำาหรับผลการประเมินของประเทศไทยในรายงาน	 GGEI	 2016	 โดย
ภาพรวมประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำาดับที่	38	จากทั้งหมด	80	ประเทศ	ได้ผล
ประเมนิระดบัการพฒันาด้านเศรษฐกจิสเีขยีวอยูท่ี	่49.89	คะแนน	จากคะแนน
เต็ม	 100	 คะแนน	 ส่วนผลการประเมินในป	 ค.ศ.	 2018	 ซ่ึงได้เผยแพร่บน
เว็ปไซตของ	GGEI	ประเทศไทยมีผลประเมินอยู่ที่	55.51	คะแนน	และถูกจัด
อยู่ในลำาดับที่	27	จากทั้งหมด	80	ประเทศ

ตารางที่ 2.4	 ตัวชี้วัดย่อยด้านการดำาเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุน
	 (ต่อ)
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2.2  Green economy indicators โดย UNEP
UNEP	 ได้นิยามเศรษฐกิจสีเขียวว่าเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเสมอภาคทางสังคม	 ในขณะ
ที่สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรม
ทางระบบนิเวศ1	ซึ่งจะทำาสำาเร็จได้ต้องมีนโยบายการลงทุนและการสนับสนุน
ที่ตรงจุด	 ทำาให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นในขณะที่การใช้ทรัพยากรและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมลดลง	

UNEP	 ได้จัดทำารายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว
ออกมาทั้งหมด	 2	 ฉบับ	 ฉบับแรกเผยแพร่ออกมาในป	 ค.ศ.	 2012	 เรื่อง	

Measuring	 Progress	 Towards	 and	
Inclusive	Green	Economy	เป็นคู่มือ
ในการออกแบบตัวช้ีวัดท่ีใช้ติดตามผล
การดำาเนินงานและความคืบหน้าของ
นโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว	
โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป ็น	 3	 ด ้าน	
คือ	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านนโยบาย	และ	

ด้านคุณภาพชีวิตและความเสมอภาค	
(ดังตารางที่	2.5)	

1	UNDP	defines	green	economy	as	“an	economy	that	results	in	improved	human	well-being	and	

social	equity,	while	significantly	reducing	environmental	risks	and	ecological	scarcities”	P.5, Guidance 

Manual for Green Economy Indicators (2014), UNDP
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ตารางที่ 2.5	 ตัวชี้วัดใน	Measuring	Progress	Towards	and	 Inclusive	
Green	Economy	(2012)

ตัวอยางของตัวชี้วัด

ดานสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก
•	สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อ
การใช้พลังงานทั้งหมด

•	สัดส่วนการใช้พลังงานต่อประชากร

การบริหารจัดการระบบ
นิเวศ

•	พื้นที่ปาไม้
•	สัดส่วนของปริมาณนำ้าใช ้ที่มีอยู ่ทั้งหมดต่อ
ปริมาณการใช้นำ้า

•	พื้นที่อนุรักษทั้งในนำ้าและบนบก

การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

•	ผลิตภาพจากการใช้พลังงาน
•	ผลิตภาพจากการใช้ทรัพยากรแร่
•	ผลิตภาพจากการใช้นำ้า
•	ผลิตภาพจากการปล่อย	CO2

การบริหารจัดการขยะ
และของเสีย

•	ปริมาณขยะและของเสียทั่วประเทศ
•	ปริมาณการรีไซเคิลขยะและนำาขยะกลับมา
ใช้ใหม่

•	พื้นที่ฝงกลบ
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ตารางที่ 2.5	 ตัวชี้วัดใน	Measuring	Progress	Towards	and	 Inclusive	
Green	Economy	(2012)	(ต่อ)

ตัวอยางของตัวชี้วัด

ดานนโยบาย

การลงทุนที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

•	สัดส่วนงบประมาณ	R&D	ต่อ	GDP
•	การลงทนุเพือ่พฒันาสนิค้าและบริการด้านสิง่แวดล้อม	(EGS)

การจัดสรรงบ
ประมาณของรัฐ

•	งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ฟอสซลิและถ่านหนิ	การเกษตร	การใช้นำา้	และประมง

•	งบประมาณทีใ่ช้สร้างแรงจูงใจ	(incentive)	ด้านการ
พัฒนาและสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน

การตัง้ราคาผลกระทบ
จากปจจัยภายนอก 
และการแทนคุณ
ระบบนิเวศ (Payment 
for Ecosystem 
Services: PES)

•	การตั้งราคาคารบอน	(carbon	pricing)
•	การตัง้ราคาสำาหรบั	PES	และงบประมาณสำาหรบั	PES	2

การจัดซื้อจัดจาง
สีเขียว (green 
procurement)

•	สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมดของภาครัฐ

•	ผลิตภาพจากการใช้ทรัพยากรและการปล่อย	 CO
2
 

ในการดำาเนินงานของภาครัฐ

การฝกอาชีพที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
(green job)

•	งบประมาณในการฝกบุคลากรในอาชีพท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม	

•	จำานวนของบคุลากรทีไ่ด้รบัการฝกทักษะในอาชีพท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

2

2	ทรงธรรม	สุขสว่าง	(2557)	Payment	for	Ecosystem	Services	(PES)	ให้นิยามในบริบทของไทยว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรับบริการจากระบบนิเวศ	ค่าบริการระบบนิเวศ	สำาหรับ	European	Environmental	Agency	ให้คำาจำากัด
ความ	PES	คือ	การจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กับชุมชนหรือผู้ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 เพื่อเป็นหลักประกัน
ความยั่งยืนของการบริการของระบบนิเวศ	 ตัวอย่างของธุรกิจ	 EGS	 คือ	 ธุรกิจด้านการบริหารและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	การผลิตพลังงานหมุนเวียน	การให้บริการด้านการติดตั้งระบบบริหารจัดการนำ้าและการบำาบัด
นำ้าเสียธุรกิจรีไซเคิล	หรือสินค้าและบริการอื่นที่ช่วยป้องกัน	ลด	หรือไม่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตัวอยางของตัวชี้วัด

ดานคุณภาพชีวิตและความเสมอภาค

การจางงาน •	สัดส่วนแรงงานในระดับปฏิบัติงาน	และ
บริหารจัดการ

•	รายได้ประชาชาติ
•	Gini	Coefficient

ผลการดําเนินงาน
ในสาขาสินคาและ
บริการดาน
สิ่งแวดลอม 
(Environmental 
Goods and 
Services: EGS)

•	GDP	ของสาขา	EGS
•	การจ้างงานในสาขา	EGS
•	ผลิตภาพจากการใช้ทรัพยากรและการปล่อย	 CO

2
 

ของสาขา	EGS

ความมั่งคั่งโดยรวม •	มูลค่าของทรัพยากร	ธรรมชาติที่มีอยู่
•	มลูค่าของทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่พ่ิมขึน้/ลดลง	โดยสทุธิ
•	อตัราการอ่านออกเขยีนได้ของประชากร	(Literacy	rate)

ดานคุณภาพชีวิตและความเสมอภาค

การเขาถึง
ทรัพยากร

•	สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลังงานสิ้นเปลือง
•	สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงทรัพยากรนำ้า
•	สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงบริการในระบบสุขาภิบาล
•	สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

สุขภาพ •	ระดับของสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพในนำา้ดืม่
•	จำานวนผู ้ปวยท่ีเข้ารับการรักษาในโรคท่ีเกิดจาก
มลพิษทางอากาศ

ทีม่า: Measuring Progress Towards and Inclusive Green Economy, UNEP

ตารางที่ 2.5	 ตัวชี้วัดใน	Measuring	Progress	Towards	and	 Inclusive	
Green	Economy	(2012)	(ต่อ)
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สำาหรับฉบับที่	 2	 เผยแพร่ออกมาในป	 ค.ศ.	 2014	 เรื่อง	 Guidance	
Manual	for	Green	Economy	Indicators	เป็นคู่มือในการออกแบบตัวชี้วัด
ที่ใช้ช่วยในการกำาหนดนโยบายในการพัฒนาเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว	
ดังนั้น	 รูปแบบการจัดทำาตัวชี้วัดจะถูกแบ่งออกเป็น	 4	 ช่วง	 คือ	 1)	 ช่วงระบุ
ประเด็นปญหา	 2)	 กำาหนดรูปแบบนโยบาย	 3)	 คาดการณผลกระทบจาก
นโยบาย	และ	4)	ตดิตามและประเมนิผลของการใช้นโยบาย	โดยมตีวัอย่างของ
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วง	ดังตารางที่	2.6

ตารางท่ี 2.6 ตวัชีว้ดัใน	Guidance	Manual	for	Green	Economy	Indicators	
(2014)

ขั้นตอน ตัวอยางของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ใชระบุประเด็นที่ตองการแกไข

ระบุประเด็นปญหา	
ประเมินความ
เชื่อมโยงของ
ผลกระทบทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม	
เศรษฐกิจและ	สังคม	
โดยอาศัยการดูแนว
โน้มของตัวชี้วัดว่า
แย่ลงหรือไม่

•	การตัดไม้ทำาลายปา	(พื้นที่ปาที่ลดลงต่อป)	
•	ระดับโภชนาการ	(กิโลแคลอรี่/วัน/คน)
•	ผลผลิตทางการเกษตร	(ตันต่อเฮกตาร)
•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก	
(ตันคารบอนได	ออกไซดเทียบเท่า)

•	ปริมาณการบริโภคนำ้ามันต่อป

ประเมินผลกระทบ
ของประเดน็ดงักล่าว	
ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม
โดยรวม

•	รายได้ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปา
•	ปริมาณอุปทานนำ้าใช้ได้	(freshwater)	ต่อป
•	อายุขัยเฉลี่ย
•	ปริมาณการจ้างงานของสาขาที่ได้รับผลกระทบ
•	อุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
•	อัตราการเกิดโรคต่อปจากมลพิษทางอากาศ
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ขั้นตอน ตัวอยางของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ใชกําหนดแบบนโยบาย

ระบุผลที่คาดหวัง	
(desired	
outcome)	จากการ
ใช้นโยบาย

•	ลดการตัดไม้ทำาลายปา	(พื้นที่ปาที่ลดลงต่อป)
•	เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร	 (dietary	 energy	
supply)	(กิโลแคลอรี่/วัน/คน)

•	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	(ตันต่อเฮกตาร)
•	ลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก	
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเท่า)

•	เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

ระบุตัวเลือกเชิง
นโยบายและการ
วัดผล

•	จ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนเิวศ	(PES)
•	จดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิการใช้
ปุยธรรมชาต	ิและการลงทนุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

•	จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการทำา
ประมงอย่างถูกวิธี

•	ใช้มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	(feed-in	tariff)

•	จัดทำามาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัดที่ใชคาดการณผลกระทบจากนโยบาย

ประเมินผลกระทบ
จากนโยบาย

•	ปริมาณการใช้นำ้า/ปริมาณนำ้าคงเหลือที่ใช้ได้ต่อป
•	ความเสีย่งจากการเกดิอทุกภยั/มลูค่าผลกระทบจาก
การเกิดอุทกภัย

•	รายได้และการจ้างงานในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
•	การบริโภคพลังงาน/ต้นทุนจากนำาเข้าพลังงาน
•	ระดับการบริโภคและการออมของครัวเรือน
•	อตัราการเกดิโรคจากการมโีภชนาการท่ีไม่เหมาะสม	

ตารางท่ี 2.6 ตวัชีว้ดัใน	Guidance	Manual	for	Green	Economy	Indicators	
(2014)	(ต่อ)
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ขั้นตอน ตัวอยางของตัวชี้วัด

ประเมินข้อดี	ข้อเสีย	
เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก
นโยบาย

•	ต้นทุน/มูลค่าของพื้นที่ปาไม้ที่ลดลงต่อเฮกตาร
•	รายได้และการจ้างงานในสาขาทีไ่ด้รบัผลกระทบเพิม่ขึน้
•	ต้นทุน/มูลค่าการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน
•	ต้นทุนของการใช้นโยบาย	 ทั้งการสนับสนุนทาง
การเงิน	 ตลอดจนการให้แรงจูงใจ	 อบรมให้ความรู้
จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตัวชี้วัดที่ใชติดตามและประเมินผลของการใชนโยบาย

จะคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดในข้อ	3	เพียงแต่เป็นการประเมินผลกระทบและ
ต้นทุนของการใช้นโยบายหลังจากที่เริ่มดำาเนินการตามนโยบายไปแล้ว

ที่มา: Guidance Manual for Green Economy Indicators, UNEP

แม้ว่าตัวชี้วัดใน	 UNEP	 Green	 indicator	 2014	 จะแตกต่างจาก
ตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาโดยองคกรอื่น	 ซ่ึงมักจะเป็นการประเมินสถานะปจจุบันของ
ระดับการพัฒนาสู่	 green	 economy	 และระบุประเด็นที่เป็นปญหาหรือ
อุปสรรคที่น่าจะทำาให้เกิดความล่าช้าของการพัฒนา	 ในขณะท่ีตัวชี้วัดของ	
UNEP	Green	indicator	2014	เป็นตวัชีว้ดัทีใ่ช้ในแต่ละช่วงของการออกแบบ
นโยบายซึง่มวีตัถปุระสงคของการวดัแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วง	 อย่างไร
กต็าม	ตวัชีวั้ดในช่วงที	่1	ยงัคงสามารถใช้ประเมนิสถานะหรอืระดบัการพฒันา
เข้าสู่	green	economy	ของประเทศได้	และยังสามารถใช้เปรียบเทียบได้ว่า
ระดบัการพฒันาในปจจบุนัอยูใ่นค่าเฉลีย่ของโลกหรอืไม่	โดยประเมนิเปรียบเทยีบ
กับ	GDP	หรือประชากร	เพื่อคำานึงถึงความแตกต่างของขนาดเศรษฐกิจ	และ	
ประชากร

สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนาที่มีรายได้อยู่ในระดับกลาง	 (middle	
income	country)	เช่น	ประเทศไทยซึง่มกีารพฒันาทางอตุสาหกรรมและการ
ขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว	ส่วนใหญ่มักจะเจอกับปญหามลพิษ
และต้นทนุในการดำารงชพีทีส่งูขึน้	ตวัชีว้ดัในช่วงที	่1	ทีเ่หมาะสมจงึมกัจะเกีย่ว
กับความแออัดของประชากรในเมือง	 มลพิษทางนำ้าและอากาศ	 ปริมาณการ
ปล่อย	CO

2
	การบริโภคไฟฟ้าและพลังงาน	ความเข้มข้นของการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม	และปริมาณขยะและของเสีย

ตารางท่ี 2.6 ตวัชีว้ดัใน	Guidance	Manual	for	Green	Economy	Indicators	(2014)	(ต่อ)
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2.3  Green Growth Indicators โดย OECD
OECD	 ได้ทำาการศึกษาและนิยาม	green	growth	ว่าเป็นการเติบโต

และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่ระดับของทรัพยากรทางธรรมชาติยังเพียงพอ
ทีจ่ะทำาให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนือ่ง3	ทัง้นี	้OECD	ได้จดัทำา
รายงาน	Green	Growth	Indicator	มาแล้วทัง้สิน้	3	ฉบบั	(ค.ศ.	2010	2014	และ 
2017)	เพือ่ใช้วดัและประเมนิการพฒันาเข้าสู	่green	economy	ของประเทศ
สมาชกิ	OECD	และกลุม่	G20	โดยแต่ละฉบับมกีารปรบัปรุงและขยายขอบเขต
ตวัชีว้ดัให้ทนัสมยัและเหมาะสมมากยิง่ขึน้	สำาหรับ	Green	Growth	Indicators	
2017	ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

1) การประเมนิผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจจากการใชทรพัยากรธรรมชาต ิ
ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ีใช้ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร	
ธรรมชาติในกิจกรรมของระบบเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการบริโภค	 โดยชุด
ตวัชีวั้ดน้ีจะสะท้อนให้เหน็ถงึการปรับตัวเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิทีป่ล่อยคารบอน
ตำ่าและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	(ตารางที่	2.7)

ตารางท่ี 2.7 ตัวชี้วัดด้านการประเมินผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

Carbon 
productivity

•	GDP	ต่อการปล่อย	CO
2
	จากการใช้พลังงาน

•	รายได้ประชาชาติต่อการปล่อย	CO
2
	จากการใช้พลังงาน

Energy 
productivity

•	GDP	ต่อปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น	
•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม	 ขนส่ง	
บริการ	และครัวเรือน

•	สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน	

3	“Green	growth	means	fostering	economic	growth	and	development,	while	ensuring	that	natural	

assets	continue	to	provide	the	resources	and	environmental	services	on	which	our	well-being	

relies”,	www.oecd.org/greengrowth/ (สืบคนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562)
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ตัวชี้วัด

การใช
ทรัพยากร
อยางมี
ประสิทธิภาพ

•	รายได้ประชาชาตต่ิอการใช้วตัถดุบิและทรพัยากรธรรมชาติ
ทีไ่ม่ใช่พลงังาน

•	GDP	ต่อการใช้วตัถุดบิและทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่ม่ใช่พลงังาน
•	GDP	ต่อปรมิาณขยะและของเสยีของแต่ละสาขาในระบบเศรษฐกจิ
•	ปริมาณขยะและของเสียต่อประชากร
•	Nutrient	balance4	ต่อพื้นที่เพาะปลูก	
•	ผลผลิตในสาขาการเกษตรต่อปริมาณการใช้ปุยเคมี
•	มูลค่าเพิ่มในแต่ละสาขาต่อปริมาณการใช้นำ้า5 

4ที่มา: Green Growth Indicators 20175

2) การประเมนิปรมิาณทรพัยากรธรรมชาต	ิตวัชีว้ดักลุม่นีจ้ะสะท้อน
ให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติยังอยู่ในสถานะที่สมบูรณและมีความย่ังยืน	
ทัง้ในเชงิปรมิาณ	คณุภาพ	และมลูค่า	ตลอดจนช่วยระบคุวามเสีย่งจากทรพัยากร
ท่ีลดลงหรือคณุภาพของระบบนเิวศเสือ่มโทรมอย่างมนียัสำาคญั	(ตารางที	่2.8)

ตารางที่ 2.8	 ตัวชี้วัดด้านการประเมินปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู

•	มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

ทรัพยากร
หมุนเวียน
(renewable)

•	ปรมิาณนำา้ในแหล่งนำา้จืด	(ทัง้ใต้ดนิและบนดนิ)	และ
อัตราการใช้นำ้า

•	พื้นที่ปาไม้
•	สัดส่วนของสัตวนำ้าที่ยังไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ

4	คำานวณจากปริมาณสารอาหารที่ได้	(ผลผลิตจากการเพาะปลูกตลอดจนส่วนที่นำาไปใช้ทำาเป็นอาหารสัตว)	ลบออก

จากปริมาณธาตุอาหารใช้ในการเพราะปลูก	(ปุย	มูลสัตว)

5		คำานวณจากมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของภาคเศรษฐกิจหารด้วยปริมาณการใช้นำ้าของภาคเศรษฐกิจนั้น

ตารางท่ี 2.7 ตัวชี้วัดด้านการประเมินผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	(ต่อ)
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ตัวชี้วัด

ทรัพยากร
ที่ใชแลวหมดไป 
(non-renewable)

•	ทรัพยากรแร่ที่มีอยู ่	 (แร่โลหะ	 แร่อุตสาหกรรม	
ถ่านหินและฟอสซิล	 และแร่ในกลุ่มที่หายาก)	 และ
อัตราการขุดเจาะ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ

•	การใช้พื้นที่	(land	use)	และพื้นที่ในเขตอนุรักษ
•	ระดับความเสื่อมโทรมของหน้าดิน
•	แนวโน้มของประชากรนกท้ังท่ีอยู่ในฟารมและใน
ธรรมชาติ

•	สัดส่วนของสัตวที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ
•	ความอดุมสมบรูณของสายพนัธุ	(species	abundance)

ที่มา: Green Growth Indicators 2017

3) การประเมินคุณภาพชีวิตจากสภาวะแวดลอม	 ตัวช้ีวัดกลุ่มนี้จะ
สะท้อนให้เหน็ถงึสภาวะปจจบุนัและความเสีย่งด้านธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	(ตารางที่	2.9)

ตารางที่ 2.9	 ตัวชี้วัดด้านการประเมินคุณภาพชีวิตจากสภาวะแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอ
สุขภาพจากสภาพ
แวดลอม

•	ความเสีย่งและต้นทนุด้านสขุภาพจากกลุม่ประชากร
ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ	
หรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

การเขาถึง
ทรัพยากรทีม่ี
คณุภาพเหมาะสม

•	สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงระบบบำาบัดนำ้าเสีย
•	สดัส่วนของประชากรทีเ่ข้าถงึระบบนำา้สะอาดทีใ่ช้ดืม่
กินได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Green Growth Indicators 2017

ตารางที่ 2.8	 ตัวชี้วัดด้านการประเมินปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ	(ต่อ)
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4) การประเมินโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและนโยบายที่ใชตอบสนอง 
ตัวชี้วัดกลุ่มน้ีจะช่วยระบุโอกาสทางเศรษฐกิจจากการมี	 green	 growth	
รวมถึงการกำาหนดและติดตามผลของนโยบายที่สนับสนุนและลดอุปสรรคใน
การเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	(ตารางที่	2.10)

ตารางที่ 2.10	ตัวชี้วัดด้านการประเมินโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและนโยบายท่ี
ใช้ตอบสนอง

ตัวชี้วัด

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

•	สดัส่วนของงบในการศกึษาและพฒันา	(R&D)	แหล่ง
พลังงานหมุนเวียนต่องบ	R&D	ด้านพลังงาน

•	สัดส่วนของงบ	 R&D	 ในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่องบ	R&D	ทั้งหมด

•	สัดส่วนของงบ	R&D	ที่เกี่ยวกับ	green	growth	ต่อ
งบ	R&D	ทั้งหมด

•	สดัส่วนของสทิธบิตัรทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม	หรอื	
green	growth	ต่อสทิธบิตัรในกลุม่เดยีวกันท่ีมท่ัีวโลก

สนิคาและบรกิารดาน
สิง่แวดลอม (EGS)

•	สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มในสาขา	EGS	ต่อ	GDP
•	สัดส่วนการจ้างงานในสาขา	EGS

เงินลงทุนหรอืเงนิ
สนบัสนุนจากตาง
ประเทศ

•	สัดส่วนของเงินสนับสนุนหรือเงินลงทุนไหลเข้าที่
เกีย่วข้องกบั	green	growth	ต่อเงนิท่ีไหลเข้าท้ังหมด

การตัง้ราคาตนทุน
ดานสิง่แวดลอมและ
การสงผานตนทุน

•	สดัส่วนรายได้จากภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมต่อ	GDP
•	สดัส่วนรายได้จากภาษีทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมต่อ
รายได้จากภาษีทั้งหมด

•	สดัส่วนรายได้จากภาษีทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมต่อ
รายได้จากภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

•	สดัส่วนเงนิสนบัสนนุทีเ่กีย่วข้องกับส่ิงแวดล้อมต่อ	GDP
•	สัดส่วนของต้นทุนจากการเก็บภาษีการใช้พลังงาน
ต่อราคาสินค้า

ที่มา: Green Growth Indicators 2017
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2.4  Common Approach on Green Growth Indicators โดย GGKP
The	Green	Growth	Knowledge	Platform	(GGKP)	เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่าง	 Global	 Green	 Growth	 Institute,	 OECD,	 UNEP	 และ	
World	Bank	เพือ่ทำาการศึกษา	วิจัย	และให้คำาปรกึษาเกีย่วกับการระบปุระเดน็
ที่เป ็นอุปสรรคต่อการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม	 ตลอดจนแนะนำาแนวทางปฏิบัติหรือการออกแบบนโยบายเพื่อ
แก้ไขในประเดน็ดังกล่าว	ในป	ค.ศ.	2013	GGKP	ได้จดัทำารายงานเรือ่ง	Moving	
towards	a	Common	Approach	on	Green	Growth	 Indicators	 เพื่อ
เป็นกรอบพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดตัวชี้วัดของประเทศในด้าน	 green	
growth	และ	green	economy	โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

กลุ่มตัวชี้วัดของ	GGKP	ค่อนข้างคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดของ	OECD	คือ	
มีตัวชี้วัดด้านปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ	ผลิตภาพและความเข้มข้นของการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 คุณภาพชีวิตจากสภาวะแวดล้อม	 และโอกาสในเชิง
เศรษฐกิจและนโยบายที่ใช้ตอบสนอง	 แต่การจัดกลุ่มย่อยของตัวชี้วัดจะ
แตกต่างกันเล็กน้อย	โดยตัวอย่างของตัวชี้วัดที่จะยกขึ้นมาใน	GGKP	สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่	2.11

ตารางที่ 2.11	ตัวอย่างตัวชี้วัด	green	growth	ของ	GGKP

ตัวอยางตัวชี้วัด

การประเมินปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ

ประชากรสัตวนํ้า •	สดัส่วนของประชากรสตัวนำา้ทีอ่ยูใ่นระดบัปลอดภยั
ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ

ทรพัยากรปาไม •	พื้นที่ปาและความหนาแน่นของปา
•	พื้นที่ปาปลูกใหม่	หรือ	ปลูกในพื้นที่ที่เคยเป็นปามา
ก่อน	(re/afforestation)

ทรพัยากรแรและ
พลงังาน

•	ปริมาณและมูลค่าของทรัพยากรแร่และพลังงาน
ที่มีอยู่
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ตัวอยางตัวชี้วัด

การประเมินปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ

การใชพืน้ท่ีและ
ความอดุมสมบูรณ
ของดนิ

•	การใช้พื้นที่	และพื้นที่ในเขตอนุรักษ
•	ระดับความเสื่อมโทรมของหน้าดิน
•	พ้ืนที่ที่นำาหลักการบริหารจัดการการใช้พื้นท่ีอย่าง
ยั่งยืนมาใช้

ทรพัยากรน้ํา •	ปรมิาณและคณุภาพของแหล่งนำา้ทีใ่ช้แล้วไม่หมดไป	
(renewable	resource)

ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ

•	พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสัตวปา
•	พืน้ทีป่า	การเกษตร	และการประมง	ทีอ่ยูภ่ายใต้การ
บริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

•	สัตวที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ
•	ความอุดมสมบูรณ ของสายพัน ธุ  	 ( species	
abundance)

ผลติภาพและความเขมขนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรม •	งบในการศกึษาและพฒันา	(R&D)	ด้าน	green	growth
•	สทิธบิตัรทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม	หรอื	green	growth	
•	นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

พลงังาน •	GDP	ต่อปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น	(TPES)
•	สัดส่วนการบริโภคพลังงานต่อประชากร
•	ผลิตภาพจากการใช้พลังงาน

แร •	GDP	ต่อปริมาณทรัพยากรแร่ในประเทศที่ใช้	
•	ผลิตภาพจากการใช้ทรัพยากรแร่

คารบอน •	GDP	ต่อการปล่อย	CO
2
	จากการใช้พลังงาน

•	สดัส่วนของการใช้พลงังานหมนุเวยีนในการผลติไฟฟ้า

ที่มา: Moving towards a Common Approach on Green Growth Indicators 2013

ตารางที่ 2.11	ตัวอย่างตัวชี้วัด	green	growth	ของ	GGKP	(ต่อ)
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2.5  ตัวชี้วัดของ World Bank
ทางด้านธนาคารโลกเป็นอีกหนึ่งองคกรท่ีให้ความสำาคัญกับ	 green	

growth	และเชื่อว่า	inclusive	green	growth	จะนำาประเทศไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน	ตลอดจนเป็นสิ่งที่จำาเป็น	มีประสิทธิภาพ	และสามารถทำาได้	โดย
ได้จัดทำารายงานเรื่อง	 Inclusive	 Green	 Growth:	 the	 Pathway	 to	
Sustainable	Development	ขึน้ในป	ค.ศ.	2012	และให้คำานยิาม	Inclusive	
Green	 Growth	 ว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสร้างมลพิษและส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีส่ดุ	ในขณะทีม่คีวามสามารถในการฟนฟกูลับคนืสูส่ภาพ
เดิมได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ตลอดจนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องการการเกิดหายนะที่ร้ายแรงได้6 

แม้ว่ารายงานฉบับนี้จะเน้นท่ีประโยชนของ	 inclusive	 green	
growth	 ตลอดจนการออกแบบกลยุทธและนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิด	
inclusive	 green	 growth	 แต่ยังมีส่วนที่
กล่าวถงึความสำาคญัของการพฒันาตวัชีวั้ด
ในการประเมินผลการดำาเนินงานของ
นโยบาย	 ซึ่งได้แบ่งกลุ่มของตัวชี้วัด
ออกเป็น	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้าน
สิ่งแวดล้อม	2)	เศรษฐกิจ	และ	3)	
สังคม	 โดยมีตัวอย่างของตัวชี้วัด
ในแต่ละด้านดังแสดงในตาราง
ที่	2.12	

6	“green	growth—that	is,	growth	that	is	efficient	in	its	use	of	natural	resources,	clean	in	that	it	

minimizes	pollution	and	environmental	impacts,	and	resilient	in	that	it	accounts	for	natural	hazards	

and	the	role	of	environmental	management	and	natural	capital	in	preventing	physical	disasters”,	

P. XI, Inclusive Green Growth: the Pathway to Sustainable Development (2012), world bank

Environment

Social Economy
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ตารางที่ 2.12	ตัวอย่างตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมให้เกิด	inclusive	green	growth	
ของ	World	Bank

ตัวอยางของตัวชี้วัด

ดานสิ่งแวดลอม

ส่ิงแวดลอมดขีึน้ •	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกลดลง
•	คุณภาพอากาศและนำ้าดีขึ้น
•	พื้นที่ธรรมชาติได้รับการสงวนหรืออนุรักษไว้

ดานเศรษฐกิจ

เรงการพฒันา
นวตักรรม

•	ผลติภาพของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย
เพิ่มขึ้น

•	ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยได้
มากขึ้น

ดานสังคม

เพิม่ความสามารถ
ในการฟนฟกูลบัคืน
สูสภาพเดมิไดเม่ือเกดิ
ภยัพิบัตทิาง
ธรรมชาต ิความ
ผนัผวนของราคา
สินคา และวกิฤติ
เศรษฐกจิ

•	มูลค่าความสูญเสียลดลงจากการลดหรือป้องกัน
ความเสีย่งในการเกดิภยัพบิตั	ิ(เช่น	อทุกภยั	วาตภัย	ฯลฯ)

•	สัดส่วนประชาชนที่เผชิญหน้ากับความผันผวนของ
ราคานำ้ามัน

การสรางงานและลด
ความยากจน

•	สัดส่วนการจ้างงานเพิ่มขึ้น
•	สัดส ่วนของประชากรที่สามารถเข ้าถึงระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน	และบรกิารของระบบนเิวศเพิม่ข้ึน	
(เช่น	นำ้าดื่ม	นำ้าสะอาด	ระบบสุขาภิบาล	ฯลฯ)

ที่มา: Inclusive Green Growth: the Pathway to Sustainable Development 2012
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2.6  การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ของ EEA
The	European	Environmental	Agency	(EEA)	เป็นองคกรทีท่ำาการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนา	 ที่มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดมาตรฐานและการ
ประเมนิด้านสิง่แวดล้อมของประเทศในสหภาพยโุรปซึง่ประเทศอืน่	ๆ 	จากทัว่
โลกได้นำาเอาผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศตนเอง	ทั้งนี้	EEA	จะจัดทำารายงานการประเมินผล
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในสหภาพยุโรปทุกป	 สำาหรับ
รายงานในป	ค.ศ.	2018	มเีป้าหมายเพือ่ประเมนิผลการดำาเนนิงานของประเทศ
ในสหภาพยุโรปว่ามีพัฒนาการเข้าสู ่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ใน	 The	 7th	

Environment	 Action	 Programme	 (7th	 EAP)	 มากน้อยเพียงใด	 โดยจะ
ประเมินตามเป้าหมายหลัก	3	ด้าน	ของ	the	7th	EAP	คือ	1)	ปกป้อง	อนุรักษ	
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	 2)	 ขับเคลื่อนเข้าสู่	 green	 economy	 ท่ีใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ปล่อยคารบอนตำ่า	และ	3)	ป้องกันประชาชน
จากความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	
โดยตัวชี้วัดในแต่ละด้านปรากฏในตารางที่	2.13	

ตารางที่ 2.13	ตัวอย่างตัวชี้วัดในรายงานการประเมินผลการดำาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

ตัวอยางตัวชี้วัด

ดานท่ี 1

ปกปอง อนุรกัษ 
และพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติ

•	ปรากฏการณ	eutrophication	ของระบบนิเวศบน
บกซึ่งเป็นผลจากมลพิษทางอากาศ

•	ความสมดุลของธาตุไนโตรเจนในพื้นที่การเกษตร
•	การขยายพื้นที่ความเป็นเมือง
•	การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม้
•	ประชากรสัตวนำ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
•	ความชกุชมุและการกระจายตวัของนกและผเีสือ้บางชนดิ
•	การคุ้มครองพันธสัตวและแหล่งที่อยู่อาศัย
•	คุณภาพของแหล่งนำ้าผิวดิน
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ตัวอยางตัวชี้วัด

ดานท่ี 2

ขับเคลือ่นเขาสู 
green economy 
ทีใ่ชทรพัยากรอยาง

มปีระสทิธภิาพ 
ปลอยคารบอนตํา่

•	ผลิตภาพของการใช้ทรัพยากร
•	ปริมาณขยะและของเสีย
•	สัดส่วนการรีไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน
•	สัดส่วนการใช้นำ้าจืดต่อปริมาณนำ้าท้ังหมดท่ีมีใน
แหล่งนำ้าจืด

•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกของทั้งประเทศ
•	ปรมิาณการปล่อยกาซเรอืนกระจกในภาคการขนส่ง
•	สัดส่วนของการบริโภคพลังงานหมุนเวียน
•	ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
•	ปริมาณการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน
•	สัดส่วนการบริโภคเนื้อสัตว	(โปรตีนจากเนื้อสัตว)
•	สัดส่วนของรายได้จากภาษีสิ่งแวดล้อมและภาษี
แรงงาน

•	การจ้างงานและมลูค่าเพิม่ในสาขาสนิค้าและบรกิาร
ด้านสิ่งแวดล้อม	(EGS)

•	งบที่เกี่ยวข้องการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดานท่ี 3

ปองกันประชาชน
จากความเสีย่งตอ

สุขภาพและคณุภาพ
ชวีติทีดี่จากผลกระทบ

ดานสิง่แวดลอม

•	คุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ
•	คุณภาพนำ้าใช้	(bathing	water)
•	จำานวนประเทศที่มีแผน/กลยุทธด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•	มลภาวะทางเสียง
•	ความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตราย
•	ยอดขายยากำาจัดศัตรูพืชและสัตวโดยรวม

ที่มา: EEA Environmental Indicator Report 2018

ตารางที่ 2.13	ตัวอย่างตัวชี้วัดในรายงานการประเมินผลการดำาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม	(ต่อ)



37ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

2.7  Cities questionnaire โดย Carbon disclosure project
Carbon	disclosure	project	หรอื	CDP	เป็น	platform	ให้ภาคเอกชน

และผูบ้รหิารราชการในระดับเมอืง	ได้เปดเผยข้อมลูผลการดำาเนนิงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรให้แก่ผู้ลงทุน
และประชาคมโลกได้รับทราบ	 โดยจะมีการประเมินเพื่อจัดกลุ่ม	 ซึ่งแบ่งออก
เป็น	4	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มที่เปดเผยข้อมูล	(disclosure)	2)	กลุ่มที่ตะหนักถึง
ผลกระทบและความเสี่ยง	 (awareness)	 3)	 กลุ่มที่มีนโยบายในการบริหาร
จัดการ	(management)	และ	4)	กลุ่มที่เป็นผู้นำา	(leadership)	แม้ว่า	CDP	
จะเป็นโครงการภาคสมัครใจให้เมืองที่สนใจเข้าร่วมเปดเผยข้อมูลและรับการ
ประเมินได้	แต่ในป	ค.ศ.	2018	มีเมืองที่เข้าร่วมเปดเผยข้อมูลกับ	CDP	มาก
ถึง	323	เมืองจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

สำาหรับป	 ค.ศ.	 2019	 เมืองที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเพื่อเปดเผยและ
ขอรับการประเมินได้ถึงวันที่	 10	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2019	 โดยชุดคำาถามแบ่ง
ออกเป็น	 10	 กลุ่ม	 ดังนี้	 1)	 แผนหรือนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากร	2)	ความเสี่ยงและความอ่อนไหว
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 3)	 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 4)	 การปล่อยกาซเรือนกระจกในระดับเมือง	 (หรือจังหวัด)	
5)	 การลดกาซเรือนกระจก	 6)	 โอกาสจากความร่วมมือและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน	7)	การปล่อยกาซเรือนกระจกในเขตย่อย	 (หรืออำาเภอ,	ตำาบล)	
8)	พลังงาน	9)	การคมนาคม	และ	10)	ความมั่นคงของทรัพยากรนำ้า

2.8 The Green City Index โดย EIU
Economist	Intelligence	Unit	(EIU)	ร่วมกับ	Siemens	ได้วิจัยและ

พัฒนา	The	Green	City	 Index	เพื่อใช้ประเมินความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดล้อมในระดับเมือง	 หรือ	 เมืองสีเขียว	 ตลอดจน
ช่วยให้ผู ้มีส่วนได้เสียเข้าใจความท้าทายในการ
พัฒนาเป็นเมืองสีเขียวในบริบทของตนเอง	 และ
สามารถกำาหนดนโยบายที่ เหมาะสมและมี
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ประสิทธิภาพได้	ในป	ค.ศ.	2012	ได้มีการนำา	The	Green	City	Index	ไปใช้
ประเมินเมืองจากทั่วโลกทั้งหมด	120	เมือง	ด้วยกลุ่มตัวชี้วัดหลัก	8	กลุ่ม	และ
ตัวอย่างของตัวชี้วัด	แสดงได้ดังตารางที่	2.14

ตารางที่ 2.14	ตัวอย่างตัวชี้วัด	The	Green	City	Index

กลุมตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

การปลอยกาซ CO
2

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	CO
2

•	ความเข้มข้นของการปล่อยกาซ	CO
2

•	นโยบายด้านการลดกาซเรือนกระจก

การใชพลงังาน •	ปริมาณการใช้พลังงาน
•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
•	ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน
•	นโยบายด้านพลังงานสะอาด	และประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน

ส่ิงกอสราง
และอาคาร

•	ปริมาณการบริโภคพลังงานของภาคครัวเรือน
•	มาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ
อาคาร

•	นโยบายด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ
อาคาร

การขนสง
และจราจร

•	ปริมาณการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
•	เครือข่ายและความครอบคลุมของบริการรถขนส่ง
สาธารณะ

•	นโยบายการลดปญหาจราจรติดขัด
•	นโยบายส่งเสริมการขนส่งที่ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม	(green	transport)

การใชพืน้ทีแ่ละ
ของเสีย

•	ปริมาณขยะมูลฝอย
•	ปริมาณการรีไซเคิลขยะ
•	นโยบายลดปริมาณขยะและของเสีย	
•	นโยบายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน	 (green	
land	use)	
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กลุมตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ทรพัยากรน้ํา •	ปริมาณการบริโภคนำ้า
•	ปริมาณนำ้าสูญเสียของระบบจ่ายนำ้าประปา	 (water	
leakages)

•	โครงสร้างของระบบบำาบัดนำ้าเสีย
•	นโยบายด้านการจดัการแหล่งนำา้และบำาบดันำา้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	

คณุภาพอากาศ •	ระดับความเข้มข้นของกาซไนโตรเจนออกไซดใน
อากาศ	(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)

•	ระดับความเข้มข้นของกาซซัลเฟอรออกไซดใน
อากาศ	(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)

•	ระดับความเข้มข้นของอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็ก	
(PM10)	ในอากาศ	(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)

•	นโยบายการพัฒนาคุณภาพอากาศ

ดานธรรมาภบิาล
สิง่แวดลอม

•	นโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
•	แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
•	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดล้อม

ที่มา: The Green City Index 2012

2.9  Green City Conceptual Framework โดย Brilhante และ 
Klaas (2018)

ในป	ค.ศ.	2018	Orenis	Brilhante	และ	Jannes	Klaas	ได้ทำาการ
ศึกษาเรื่อง	Green	City	Concept	and	a	Method	to	Measure	Green	
City	 Performance	 over	 Time	 Applied	 to	 Fifty	 Cities	 Globally:	
Influence	 of	 GDP,	 Population	 Size	 and	 Energy	 Efficiency	 โดยมี
เป้าหมายจะพัฒนาตัวชี้วัดเมืองสีเขียวที่ไม่ซับซ้อนและสามารถวัดผลได้
ต่อเนื่อง	ในการศึกษานี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด	25	ตัวชี้วัด	ถูกแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	
คือ	เศรษฐกิจเชิงสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ดังตารางที่	2.15

ตารางที่ 2.14	ตัวอย่างตัวชี้วัด	The	Green	City	Index	(ต่อ)
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ตารางที่ 2.15	ตัวอย่างตัวชี้วัด	Green	City	Conceptual	Framework

กลุมตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

เศ
รษ

ฐก
ิจเ

ชิง
สัง

คม

เศรษฐกจิเชิงสงัคม •	จำานวนประชากร
•	อัตราการเติบโตของประชากร
•	GDP	ต่อประชากร
•	อายุคาดเฉลี่ยของการชากร
•	Gini	Coefficient
•	อัตราการว่างงาน
•	สดัส่วนของประชากรทีเ่ข้าถงึอนิเตอรเนต็

สิ่ง
แว

ดล
อม

การใช้พลงังานและการ
ปล่อย	กาซ	CO

2

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	CO
2

•	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
•	สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน

พืน้ทีส่เีขยีวและการใช้พ้ืนที่ •	พื้นที่สีเขียวต่อประชากร
•	ความหนาแน่นของประชากร
•	สัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แออัด

การขนส่ง •	เครือข ่ายและความครอบคลุมของ
บริการรถขนส่งสาธารณะ

•	สัดส่วนของการขนส่งแต่ละรูปแบบใน
วันทำางาน	(นับตามจำานวนเที่ยว)

•	สัดส่วนของถนนสำาหรับรถจักรยาน
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กลุมตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
สิ่ง

แว
ดล

อม
ขยะและของเสยี •	ปริมาณขยะและของเสีย	

•	สัดส่วนปริมาณขยะและของเสียต่อ
ประชากร

•	สัดส่วนการรีไซเคิลขยะ

ทรพัยากรนำา้ •	ปริมาณการบริโภคนำ้าต่อประชากร
•	ปริมาณนำ้าสูญเสียของระบบจ่ายนำ้า
ประปา	(water	leakages)

•	สัดส่วนของประชากรท่ีเข้าถึงนำ้าด่ืมที่
สะอาด	

สขุาภิบาล •	สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงระบบ
สุขาภิบาลที่มีคุณภาพ

•	สดัส่วนของการบำาบดันำา้เสยีต่อปรมิาณ
นำ้าเสียทั้งหมด

คณุภาพอากาศ •	ระดับความเข ้มข ้นของอนุภาคฝุ น
ละอองขนาดเล็ก	(PM10)

ที่มา: Green City Concept and a Method to Measure Green City Performance 
over Time Applied to Fifty Cities Globally: Influence of GDP, Population Size 

and Energy Efficiency 2018

ตารางที่ 2.15	ตัวอย่างตัวชี้วัด	Green	City	Conceptual	Framework	(ต่อ)
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2.10 ตัวชี้วัดเมืองส่ิงแวดลอมยั่งยืน โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้จัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป	
พ.ศ.	2547	โดยมวัีตถุประสงคเพือ่ให้เทศบาลทกุระดับได้นำากรอบแนวคดิและ
เกณฑชีว้ดัเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืไปใช้เป็นเครือ่งมือในการกำาหนดทศิทางการ
พัฒนาเมือง

ทัง้น้ี	กรอบแนวคดิของเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืครอบคลมุ	4	มติขิองการ
พัฒนา	คือ	เมืองอยู่ดี	คนมีสุข	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	และเทศบาลแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการที่ดี	และมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น	34	ตัวชี้วัด	อย่างไรก็ตาม	
กว่าคร่ึงหนึ่งของตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 จะเกี่ยวข้องกับมิติด้านสังคม	
การศึกษา	สถาบันครอบครัว	และประเพณี	วัฒนธรรม	และภูมิปญญาท้องถิ่น	
สำาหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจเชิงสังคม	 และ
สิ่งแวดล้อม	มีอยู่	16	ตัวชี้วัด	ดังตารางที่	2.16

ตารางที ่2.16	ตวัอย่างตัวชีว้ดัเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื	โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม

องคประกอบ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับมิติดานเศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอม

เมืองอยูดี

เมืองมกีารใช
ประโยชนท่ีดนิอยาง
เหมาะสม

•	การกำาหนดการใช้ประโยชนที่ดินให้เป็นไปตาม
บริบทของเมือง

•	การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมือง

เมืองมโีครงสรางพืน้
ฐานท่ีไดมาตรฐาน
สําหรับคนทุกกลุม

•	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน
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องคประกอบ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับมิติดานเศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอม

เมืองอยูดี

เมอืงมคีวามมัน่คง
ดานเศรษฐกจิ

•	การยกระดบัคณุภาพชีวติสำาหรบัผูม้รีายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส

•	การนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน

เมอืงมคีวาม
ปลอดภัย

•	การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย

คนมีสุข

คนมสุีขภาพดี •	การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมือง
•	การคุ้มครองสุขภาพอนามัย

สิ่งแวดลอมยั่งยืน

ทรพัยากรธรรมชาติ
ในเมอืงไดรบัการ
ดแูลรกัษาใหคงไวซึง่
ระบบนิเวศท่ีดี

•	การดูแลรักษาและใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี

ของเสียหรอืมลพษิ
ถกูจดัการอยางถูก
ตองและเหมาะสม

•	การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและ
เหมาะสม

•	การจัดการนำ้าเสีย	 หรือมลพิษทางอากาศอย่าง
เหมาะสม

พืน้ท่ีสเีขยีวและ
ภมูทัิศนเมอืงไดรบั
การดแูลรกัษาอยาง
เหมาะสมและ
สอดคลองกบั
สภาพแวดลอม

•	การอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวให้เกิดประโยชน
ต่อการดำารงชีวิต

ตารางที่ 2.16	ตัวอย่างตัวชีว้ดัเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื	โดยกรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	(ต่อ)
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องคประกอบ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับมิติดานเศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอม

ประชาชนมวีถิชีวิีต
และการบรโิภคท่ีเปน
มิตรกบัสิง่แวดลอม

•	การส่งเสริมการผลิต	 การบริการ	 และการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	การส่งเสรมิการใช้พลงังานและนำา้อย่างมปีระสทิธภิาพ

เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการที่ดี

การมวีสิยัทัศนและ
แผนงานท่ีชดัเจน

•	การกำาหนดวสิยัทศันและยทุธศาสตร	พร้อมแปลงไป
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นวตักรรมการ
พฒันาเมือง

•	นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง	ๆ

ที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

2.11 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดย สศช.
ตั้งแต่ป	พ.ศ.	2556	สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ได้เริ่มพัฒนา	รวมรวบข้อมูล	และเผยแพร่ตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องทุกป	โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสร้างเคร่ืองมอืวดัสถานะการพฒันาของจงัหวดัและกลุม่จงัหวัดทีส่ามารถ
สะท้อนผลการขับเคลื่อนการพัฒนา	 และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห
สำาหรับการวางแผนการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไปในอนาคต	

ตวัชีว้ดัการพฒันาระดบัจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั	แบ่งออกเป็น	
4	 มิติ	 ได้แก่	 1)	 การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม	
(Inclusive	 Growth)	 2)	 การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 (Growth	&	
Competitiveness)	3)	การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
โดยคำานึงถึงการอนุรักษ ธรรมชาติและ

ตารางที ่2.16	ตวัอย่างตัวชีว้ดัเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื	โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม	(ต่อ)
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ส่ิงแวดล้อม	 (Green	 Growth)	 และ	 4)	 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ของภาครัฐ	 (Government	 Efficiency)	 ทั้งน้ี	 สำาหรับมิติ	 green	 growth	
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น	6	ตัว	ประกอบด้วย	

1)	อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม้ในจังหวัด	(ร้อยละ)
2)	สดัส่วนปรมิาณขยะทีก่ำาจัดถกูต้องต่อปรมิาณขยะท่ีเกดิข้ึน	(ร้อยละ)
3) สดัส่วนเฉลีย่การปล่อยกาซเรอืนกระจก	(ตันกาซเรอืนกระจกต่อคน)
4)	สดัส่วนปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรอืนต่อประชากร	(kW-ชัว่โมง/คน)
4)	สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ	 GPP	 (kW-

ชั่วโมง/ล้านบาท)
5)	สัดส่วนปริมาณนำ้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ	 GPP	 ภาค

อุตสาหกรรม	(ลิตร/ล้านบาท)
2.12 ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ โดย กนอ.

ในป	พ.ศ.	2553	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)	ภาย
ใต้วิสัยทัศนที่จะสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Industrial	Estate	฿	
Networks)	 ท่ีมีดุลยภาพและความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ชุมชน	
สิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิต	เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล	โดยมี
เป้าหมายสงูสดุ	เพ่ือให้อตุสาหกรรมอยูร่่วมกบัชมุชน	ด้วยความผาสกุและยัง่ยนื	
ได้เริ่มเผยแพร่แนวนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
(Eco-Industry	 Development)	 ตลอดจนจัดทำาข้อกำาหนดคุณลักษณะ
มาตรฐานของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้	 5	 มิติ	 คือกายภาพ	
เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และ	การบริหารจัดการ	โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด	22	
ด้าน	นอกจากนี้	กนอ.	ยังได้จัดทำาเกณฑการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้	
3	ระดบั	ได้แก่ระดบั	Eco	Champion	คอื	นคิมอตุสาหกรรมทีส่ามารถอยูร่่วม
กบัชมุชนอย่างผาสกุบนหลกัธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม	ระดบั	Eco-Excellency	
คือ	 นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และ	ระดับ	Eco-World	Class	คือ	นิคมอุตสาหกรรมที่
สามารถเป็นผู้นำาในการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	โดยเป็นท่ีพึง่ของชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
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ทัง้	กนอ.	ได้ดำาเนนิการพฒันาเกณฑตวัชีว้ดัการเป็นเมอืงอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศมาอย่างต่อเนื่อง	โดยในป	2562	กนอ.	ได้ทบทวนเกณฑระดับ	Eco	
Champion	 เพ่ือให้สะท้อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 และ
สอดคล้องกบัการพฒันาต่อยอดสูก่ารเป็น	Eco	–Excellence	และ	Eco	World	
Class	ทั้งนี้	ตัวชี้วัดทั้งหมด	22	ตัว	สามารถแสดงได้ดังตารางที่	2.17

ตารางที่ 2.17	ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ของ	กนอ.

มิติ ตัวชี้วัด
Eco 

Champion
Eco 

Excellence

Eco 
World 
Class

กายภาพ

1 พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม

2 ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

3 อาคารโรงงานใน
นิคมฯ

เศรษฐกิจ

4 เศรษฐกิจภาค
อุตสาหกรรม

5 เศรษฐกิจชุมชน

6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
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มิติ ตัวชี้วัด
Eco 

Champion
Eco 

Excellence

Eco 
World 
Class

ส่ิงแวดลอม

7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร

8 การบริหารจัดการ
พลังงาน

9 ระบบการผลิตและ
ผลิตภัณฑ

10 มลภาวะทางนำ้า

11 การควบคุม
มลภาวะทางอากาศ

12 กากของเสีย

13 มลภาวะทางเสียง	
กลิ่น	ฝุน	ควัน	เหตุ
เดือดร้อนรำาคาญ

14 ความปลอดภัยและ
สุขภาพ

15 การพึ่งพาเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันของ
อุตสาหกรรม

ตารางที่ 2.17	ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ของ	กนอ.	(ต่อ)
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มิติ ตัวชี้วัด
Eco 

Champion
Eco 

Excellence

Eco 
World 
Class

สังคม

16 คุณภาพชีวิตและ
สังคมของพนักงาน

17 คุณภาพชีวิตและ
สังคมของชุมชนโดย
รอบ

การบริหาร
จัดการ

18 การบริหารจัดการ
พื้นที่อย่างมีส่วน
ร่วม

19 การยกระดับการ
กำากับดูแลโรงงาน

20 ส่งเสริมให้โรงงาน
เข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการระดับสากล
และระดับประเทศ

21 การรณรงคส่งเสริม
ให้โรงงานประยุกต
ใช้นวัตกรรม/เครื่อง
มือการจัดการ/
ระบบบริหารจัดการ
ใหม่ๆ

22 การเปดเผยข้อมูล
ข่าวสารและการจัด
ทำารายงาน

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ตารางที่ 2.17	ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ของ	กนอ.	(ต่อ)
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สำาหรับนคิมอตุสาหกรรมทีจ่ะขอรบัรองเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
อันดับแรกต้องตอบตัวชี้วัด	(หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“เกณฑเบื้องต้น”)	ให้
ครบทั้ง	22	ด้าน	โดยลักษณะของคำาตอบ	คือ	ใช่	ไม่ใช่	และ	ไม่เกี่ยวข้อง	เมื่อ
คำาตอบในทั้ง	 22	 ด้าน	 คือ	 ใช่	 หรือ	 ไม่เกี่ยวข้อง	 นิคมอุตสาหกรรมจึงจะได้
ประเมินตัวชี้วัดสำาหรับแต่ละระดับในเชิงลึกต่อไป	เช่น	ตัวชี้วัดที่	1	พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑที่บังคับหรือไม่	 จะเป็นเกณฑเบื้องต้น	
ส่วนการประเมินในเชิงลึก	 คือ	 มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าเกณฑท่ีบังคับร้อยละ
เท่าไหร่	ซึ่งคำาตอบแต่ละตัวชี้วัดจะมีเกณฑการให้คะแนน	และหากได้คะแนน
ถึงเกณฑที่กำาหนด	ก็จะได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ	
Eco	Champion,	Eco	Excellence	และ	Eco	World	Class	ต่อไป

ในตารางที่	 2.17	 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 ตัวช้ีวัดสำาหรับการประเมิน
ระดบั	Eco	Champion,	Eco	Excellence	และ	Eco	World	Class	จะมคีวาม
ทับซ้อนอยู่บ้าง	สะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่มีความสำาคัญสำาหรับการเป็นเมือง
อตุสาหกรรมเชงินเิวศในทกุระดบั	ซึง่ประกอบด้วยด้านที	่17	คณุภาพชวีติและ
สังคมของชุมชนโดยรอบ	และ	ด้านที่	22	การเปดเผยข้อมูลข่าวสารและการ
จัดทำารายงาน

บทที่ 3 การออกแบบตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

3.1  สรุปและเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดสำาหรับ	 green	 economy	 และ	

green	 growth	 ในบทที่ผ่านมา	 พบว่า	 โดยส่วนใหญ่	 ชุดตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาใน
แต่ละหน่วยงาน	จะครอบคลุม	4	หัวข้อหลัก	(ตารางที่	3.1)	คือ	1)	สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ	โดยวดัจากจำานวน/ปรมิาณ	คณุภาพ	และความยัง่ยนื
ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเทียบกับอัตราการบริโภค	 ตลอดจนความ
อุดมสมบูรณระบบนิเวศ	2)	ผลิตภาพและประสิทธิภาพจากการใช้ทรัพยากร	
(พลังงาน	นำ้า	และธรรมยากรธรรมชาติ)	ความเข้มข้นของการปล่อยกาซเรือน
กระจกและปรมิาณของเสยี	3)	คุณภาพชวีติของประชาชนจากสภาวะแวดล้อม	
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การเข้าถึง	 และคุณภาพของทรัพยากรและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 และ	 4)	
นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่	 green	 economy	
ส่วนชุดตัวชี้วัดของ	GGEI	จะเพิ่มประเด็นเรื่องท่าทีของผู้นำาประเทศ	และการ
ดำาเนินงานของภาคเอกชนเข้ามาด้วย	

ตารางที่ 3.1	 เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานระดับสากล

หัวขอ
EEA GGEI GGKP OECD UNEP WB

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

1. สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

           

2. ผลิตภาพ/ประสิทธิภาพ
จากการใชทรัพยากร

          

3. คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

         

4. นโยบายของภาครัฐ         

5. ทาทีของผูนําประเทศ 
และการสนองของสื่อ

 

6. การดําเนินงานของภาค
เอกชน

 

ที่มา: ผูวิจัย

สำาหรบัตารางที	่3.1	หากมีเครือ่งหมายถกูในคอลมัน	(a)	หมายถงึ	มชีือ่
ของด้าน/กลุ ่มของตัวชี้วัดตรงกับหัวข้อในทางซ้ายมือ	 และคอลัมน	 (b)	
หมายถึง	มีตัวชี้วัดรายตัวที่สอดคล้องกับหัวข้อในทางซ้ายมือ	ทั้งนี้	ตารางดัง
กล่าวแสดงให้เห็นว่า	ชุดตัวชี้วัดของทุกสำานักจะมีการจัดกลุ่มสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแยกออกมา	สะท้อนให้เห็นว่าหัวข้อนี้เป็นประเด็นสำาคัญ
ของ	green	growth	และการพัฒนาเข้าสู่	green	economy	ส่วนตัวชี้วัดด้าน
ผลติภาพ/ประสทิธภิาพจากการใช้ทรพัยากร	และคณุภาพชวีติของประชาชน	
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แม้จะไม่แบ่งกลุ่มออกมาชัดเจนในชุดตัวช้ีวัดของบางหน่วยงาน	 แต่ยังมี
ตัวชี้วัดรายตัวที่สอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว	 ส่วนนโยบายของภาครัฐมีเพียง
ชุดตัวชี้วัดของ	GGEI	 เท่านั้นที่ไม่มีตัวชี้วัดเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เลย	แต่เป็น
สำานักเดียวที่เน้นด้านท่าทีของผู้นำาประเทศและการพาดหัวข่าวของสื่อใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัระดบัการพฒันาเข้าสู	่green	economy	ตลอดจนการ
ดำาเนินงานของภาคเอกชน	ซึง่อาจจะสะท้อนนโยบายของภาครฐัได้ในระดบัหนึง่

3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดที่ใชประเมินระดับการพัฒนา
ในการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ	ควรจะมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร	 แผนการพัฒนาประเทศและเป้าหมายในระยะยาว	
เพื่อใช้ประเมินผลการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามทิศทางท่ีคาดไว้หรือไม่	 ตลอด
จนใช้ประเมินความเสี่ยง	 และโอกาสที่กำาลังเผชิญเพื่อนำาไปเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบนโยบายในอนาคต	ทั้งนี้	ในยุทธศาสตรชาติ	20	ป	และ	แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 มียุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่น่าจะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเข้าสู่	green	economy	ดังนี้	

• ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตรด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั	มตีวัชีว้ดัด้านผลติภาพการผลติของประเทศ
ทัง้ในปจจยัการผลิตและแรงงาน	ในยทุธศาสตรด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม	 มีตัวชี้วัดด้านความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึง
บริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร	 และในยุทธศาสตรด้านการสร้างการ
เตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	มตีวัชีว้ดัด้าน	(1)	พืน้ทีส่เีขยีว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (2)	 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟนฟู	 (3)	 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และ	 (4)	
ปริมาณกาซเรือนกระจกและมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12) ยุทธศาสตรที่	3	การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน	มีเป้าหมายและตัวชี้วัดด้าน	(1)	การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
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ประเทศ	และ	(2)	การพัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ	ยุทธศาสตรที่	
4	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดด้าน	(1)	รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งพื้นที่ปาและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ	(2)	สร้างความมัน่คงด้านนำา้	และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรนำ้าทั้งนำ้าผิวดินและนำ้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ	 (3)	 สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี	 ลดมลพิษ	 และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ	(4)	เพิม่ประสทิธภิาพการลดกาซเรอืนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และ	(5)	เพิม่ประสทิธภิาพ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	 ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง	 ยุทธศาสตรที่	 7	 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส	 มีเป้าหมายและตัวชี้วัดด้าน	 (1)	 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม	มเีป้าหมายเพือ่ลดความเข้ม
การใช้พลังงาน	 (2)	 การพัฒนาด้านพลังงาน	 เพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า	 ยุทธศาสตรที่	 8	 การพัฒนาวิทยาศาสตร	 เทคโนโลยี	 วิจัย	
และนวัตกรรม	 มีเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการเพิ่มความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ	โดยเพิม่สดัส่วนงบประมาณและการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	และยุทธศาสตรที่	9	การพัฒนาภาค	เมือง	และ
พื้นที่เศรษฐกิจ	เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยวัดจากค่าเฉลี่ยสาร
อินทรียระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก

ทั้ งนี้ 	 สามารถสรุปในเบื้ องต ้นได ้ ว ่ า
ทั้งยุทธศาสตรชาติ	 20	ป	 และแผนพัฒนาฯ	ฉบับ
ที่	 12	 ครอบคลุมประเด็นครบทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ผลิตภาพ
และประสิทธิภาพจากการใช้ทรัพยากร	 และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน	 เพียงแค่กระจายตัว
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อยูในหลายยทุธศาสตรเท่านัน้	ดังนัน้	ตวัช้ีวดั	green	economy	ของประเทศไทย 
อย่างน้อยควรจะครอบคลุมเป้าหมายในยุทธศาสตรชาติ	 20	 ป	 และแผน
พัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 12	 ในรายการที่กล่าวไว้ข้างต้น	และเพ่ิมตัวช้ีวัดด้านการ
ประเมนิความเสีย่ง	โอกาส	และการใช้เครือ่งมอืในเชงินโยบายเข้าไปด้วย	ดงันี้

3.2.1 ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ใช้วัด
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	ปาไม้	นำ้า	ดิน	ฯลฯ	ตลอดจน
ความหลากหลายของระบบนิเวศและพันธุสัตว	 และปริมาณการปล่อยกาซ
เรือนกระจก	 โดยมีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	 6	 กลุ่ม	 ตลอดจนมีตัวอย่างตัวช้ีวัด	
วิธีการคำานวณ	และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณ	ดังตารางที่	3.2

ตารางที่ 3.2	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กลุมตัวชี้วัด ตวัอยางตวัช้ีวดั วิธกีารคํานวณ และแหลงขอมลู

ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ

•	สดัส่วนของชนดิพันธุสตัวมกีระดกูสนัหลงัในไทยที่
ถูกคุกคาม	=

จำานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังในไทย

จำานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังในไทยที่ถูกคุกคาม

โดยการคำานวณตวัชีว้ดัสามารถคำานวณแยกตาม
กลุ่มของพันธุสัตว	 (สัตวเลี้ยงลูกด้วยนม	 นก	 สัตว
เลื้อยคลาน	สัตวสะเทินนำ้าสะเทินบก	และปลา)	เพื่อ
ให้มคีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้	สามารถนำาไปใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการจดัทำามาตรการแก้ไขได้ตรงจดุ
แหล่งข้อมูล:	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขา
ติและสิ่งแวดล้อม
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2559	http://www.onep.go.th/env_
data/2016/01_38/

จำานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังในไทย
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กลุมตัวชี้วัด ตวัอยางตวัช้ีวดั วิธกีารคาํนวณ และแหลงขอมลู

ทรัพยากรปาไม 
พื้นที่อนุรักษ และ
พื้นที่ปาสงวน

•	พื้นที่ปาไม้ของไทยทั้งหมด	(ไร่)/	พื้นที่อนุรักษ	
(ไร่)/	พืน้ทีเ่ขตรกัษาพันธุสตัวปา	(ไร่)/	พืน้ท่ีเขต
รกัษาพันธุสัตวปา	(ไร่)

•	สัดส่วนพื้นที่ปาไม้	=	พื้นที่ปาไม้

                        พื้นที่ทั้งหมด

•	สัดส่วนของพื้นที่ปาอนุรักษ	=	
                    สดัส่วนของพืน้ทีอ่นรุกัษ																				

																															พื้นที่ปาไม้

•	สัดส่วนของพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา	=	
                 พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา	

																													พื้นที่ปาไม้

•	สัดส่วนของพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา	=	
             							พื้นที่ปาสงวนแห่งชาติ	

																													พื้นที่ปาไม้

แหล่งข้อมูล:	กรมปาไม้	 กรมอทุยานแห่งชาติ	 สัตวปา	และ
พันธุพืช
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ควรนำามาประเมินในด้าน
ทรัพยากรปาไม้	คือ	พื้นที่ปาปลูกใหม หรือ ปลูกใน
พื้นที่ท่ีเคยเปนปามากอน (re/afforestation) 
ซึ่งจะสะท้อนผลการดำาเนินงานของนโยบายที่
ส่งเสริมการเพิ่มพื้น	ที่ปา	อย่างไรก็ตาม	ปจจุบัน	ใน
ประเทศไทยยงัไม่มกีารเกบ็ข้อมลูดังกล่าวและเผยแพร่
อย่างเป็นระบบ

ตารางที่ 3.2	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	(ต่อ)
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กลุมตัวชี้วัด ตวัอยางตวัช้ีวดั วิธกีารคํานวณ และแหลงขอมลู

ทรัพยากรดิน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน	=	พื้นที่ที่มีสภาพ
ดินเสื่อมโทรม
แหล่งข้อมูล:	กรมพัฒนาที่ดิน
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2554	(ทั่วประเทศ)	2557	(13	
จังหวัดในภาคเหนือและกลาง)	มีการจัดเก็บข้อมูล
ชุดดินประเภทต่างๆ	ซึ่งอาจจะสามารถนำามา
คำานวณพื้นที่เสื่อมโทรมได้	http://www.ldd.go.
th/www/lek_web/web.jsp?id=17837

ทรัพยากรนํ้า •	ปริมาณ
  ปริมาณนำ้าบาดาลท่ีกักเก็บรวม	 (ล้านลูกบาศก
เมตร)
  ปริมาณนำ้าบาดาลที่สามารถนำามาใช้ได้	 (ล้าน
ลูกบาศกเมตร)
  ปริมาณนำ้ากักเก็บ	(ล้านลูกบาศกเมตร)

•	คุณภาพ
  สดัส่วนของเกณฑคุณภาพนำา้แหล่งนำา้ผวิดนิท่ีอยู่
ในเกณฑดีและดีมาก
  สดัส่วนของเกณฑคุณภาพนำา้ทะเลชายฝงทีอ่ยูใ่น
เกณฑดีและดีมาก

แหล่งข้อมูล	(ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	กรมควบคุมมลพิษ	(2561)	
กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล	(2560)	กรมชลประทาน	(2561)

ตารางที่ 3.2	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	(ต่อ)
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กลุมตัวชี้วัด ตวัอยางตวัช้ีวดั วิธกีารคาํนวณ และแหลงขอมลู

ทรัพยากรแร่และ
พลังงาน

•	ปริมาณของทรัพยากรแร่ท่ีมีศักยภาพเป็นไปได้	
(ล้านตัน)

•	มลูค่าของทรพัยากรแร่ทีม่ศีกัยภาพเป็นไปได้	(ล้าน
ล้านบาท)

•	อัตราการขุดเจาะแร่/เก็บเกี่ยวแร่	=	

                  มูลค่าการผลิตทรัพยากรแร่

														มูลค่าทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้

แหล่งข้อมูล	(ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	กรมทรัพยากรธรณี	(2558)	
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	(2560)

ที่มา: ผูวิจัย

3.2.2 ตัวชี้วัดดานผลิตภาพและความเขมขนของการใชทรัพยากร 
ใช้วัดผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรและการปล่อยกาซ
เรือนกระจก	เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เกิด
จากการเพิ่มกำาลังการผลิตหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น	 แต่เป็นการ
เพิม่ผลิตภาพทำาให้สัดส่วนของการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมมีากกว่าต้นทนุ
จากการใช้ทรัพยากรและมูลค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมีกลุ่มย่อยของ
ตัวชี้วัด	5	กลุ่ม	ตลอดจนมีตัวอย่างตัวชี้วัด	วิธีการคำานวณ	และแหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการคำานวณ	ดังตารางที่	3.3

ตารางที่ 3.2	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	(ต่อ)
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ตารางที่ 3.3	 ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพและความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากร

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และแหลงขอมูล

กาซเรือนกระจก •	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกต่อ	GDP	(ตนั	CO
2 
เทียบ

เท่า/ล้านบาท)
•	ปรมิาณการปล่อยกาซเรอืนกระจกต่อ	GDP	รายสาขา	(ตนั	
CO

2
	เทียบเท่า/ล้านบาท)

•	ปรมิาณการปล่อยกาซ	CO
2
	จากการใช้พลังงาน	(ล้านตัน	CO

2
)

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	CO
2
	จากการใช้พลังงานต่อ	GDP	

(ตัน	CO
2
/ล้านบาท)

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	CO
2
	จากการใช้พลังงานต่อรายได้

ประชาชาติ	(ตัน	CO
2
/ล้านบาท)

แหล่งข้อมูล	(ปทีม่ข้ีอมลูล่าสดุ):	สำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน	
(2560)	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	(2556)	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ	(2561)

พลังงาน •	การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย	(final	energy	consumption)	
ต่อประชากร	(ktoe/คน)

•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	(Energy	Intensity)	
(ktoe/พันล้านบาท)	=	การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

																												ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงานรายสาขา	(ktoe/พันล้าน
บาท)	เช่น	อุตสาหกรรมการผลิต	การเกษตร	ฯลฯ

•	สัดส่วนของการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายท่ีเป็นพลังงาน
หมุนเวียนต่อการจัดหาพลังงานขั้นต้นทั้งหมด	 (Total	
Primary	Energy	Supply)

แหล่งข้อมูล	 (ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2560)	
สำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน	(2560)	สำานกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2561)
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กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และแหลงขอมูล

ไฟฟา •	สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
•	ปริมาณการปล่อยกาซ	 CO

2
	 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า	

(กิโลกรัม	CO
2
	/kWh)

แหล่งข้อมลู:	การไฟฟ้าฝายผลติแห่งประเทศไทย	การไฟฟ้านครหลวง	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2561

นํ้า •	การใช้นำ้าทั่วประเทศต่อ	 GDP	 (ล้านลูกบาศกเมตร/
ล้านบาท)

•	การใช้นำา้ต่อ	GDP	รายสาขา	(ล้านลกูบาศกเมตร/ล้านบาท)
แหล่งข้อมลู:	ปจจบุนัมเีพยีงข้อมลูการใช้นำา้จากการประปา
นครหลวงและการประปาส่วนภูมภิาคซ่ึงยงัไม่รวมข้อมลูการ
ใช้นำา้จากอ่างเกบ็นำา้	อกีทัง้	การแบ่งประเภทผูใ้ช้นำา้ยงัไม่ได้
จำาแนกออกเป็นรายสาขาในระบบเศรษฐกิจ

ขยะและของเสีย •	ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมต่อ	 GDP	
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต	(ตัน/พันล้านบาท)

•	ปรมิาณกากของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัการ
จัดการต่อปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
ทั้งหมด

•	อัตราการเกิดขยะมูลฝอย	(กิโลกรัม/คน/วัน)	
•	ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น	
•	ขยะมูลฝอยที่กำาจัดไม่ถูกต้อง
แหล่งข้อมูล:	กรมควบคุมมลพิษ

ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560

ที่มา: ผูวิจัย

ตารางที่ 3.3	 ตวัชีว้ดัด้านผลติภาพและความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากร	(ต่อ)
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3.2.3 ตวัชีว้ดัดานคณุภาพชวีติของประชาชนจากสภาวะแวดลอม 
ใช้วดัผลกระทบทีป่ระชาชนจะได้รบัจากการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิทีไ่ม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดผลมลพิษทางอากาศและทางนำ้า
ต่อประชาชน	 โดยมีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	 2	 กลุ่ม	 ตลอดจนมีตัวอย่างตัวชี้วัด	
วิธีการคำานวณ	และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณ	ดังตารางที่	3.4

ตารางที่ 3.4 ตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจากสภาวะแวดล้อม

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และแหลงขอมูล

คุณภาพอากาศ •	จาํนวนวนัทีค่ณุภาพอากาศมีคาเกนิมาตรฐานในแตละป   
เช่น	จำานวนวันที่ค่าฝุนละออง	PM	2.5	เกินค่ามาตรฐาน	
ในแต่ละพื้นที่

•	จํานวนผูปวยทีเ่ขารบัการรกัษาในโรคท่ีเกดิจากมลพษิ
ทางอากาศ	 เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูลสาเหตุการ
ปวยจากโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ	ในเบื้องต้นอาจ
จะใช้สถิติของโรคอื่นเป็นตัวแปรแทน	เช่น

  จำานวนผู ้ปวยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรคระบบ
หายใจ
  จำานวนผู้ปวยใน	 (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว)	
ทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรคหลอดลมอกัเสบ	โรคถุงลมโปง
พองและโรคปอดชนดิอดุกัน้แบบเรือ้รงัอืน่	โรคหืด	โรค
หลอดลมเล็กโปงพอง	 โรคฝุนสะสมในปอด	 และโรค
อื่น	ๆ	ของระบบทางเดินหายใจ

แหล่งข้อมูล	(ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	กรมควบคุมมลพิษ	(2561)	ระบบ
สถิติทางการทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย	(2561)	สำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	(2560)
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กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และแหลงขอมูล

คุณภาพนํ้า 
และการเขาถึง
ทรัพยากรนํ้า

•	คุณภาพนํ้าประปา	 ด้านกายภาพ	 ด้านเคมี	 และด้าน
แบคทีเรีย	 เทียบกับมาตรฐานขององคการอนามัยโลก	
(World	Health	Organization:	WHO)

•	สัดสวนของประชากรท่ีเขาถึงระบบนํ้าสะอาดที่ใชดื่ม
กินไดอยางตอเนื่อง	 โดยจะใช้จำานวนประชากรที่เข้าถึง
ระบบนำ้าประปาดื่มได้	 เป็นตัวแปรแทนในการวัดค่า
ประชากรที่เข้าถึงระบบนำ้าสะอาดที่ใช้ดื่มกินได้อย่าง
ต่อเนื่อง

										ประชากรที่จำานวนประชากรในพื้นที่นำ้าประปาดื่มได้	

																													ประชากรทั้งหมด

•	สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงระบบนำ้าประปา
แหล่งข้อมูล:	การประปานครหลวง	การประปาส่วนภูมิภาค
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2561

ที่มา: ผูวิจัย

3.2.4 ตัวชี้วัดดานความเสี่ยงและโอกาส	 ใช้วัดความเสี่ยงของ
ประชากรและระบบเศรษฐกิจจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและภัย
ธรรมชาต	ิตลอดจนใช้วดัโอกาสทีจ่ะได้รบัจากการส่งเสรมิการเตบิโตท่ีเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยมีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	2	กลุ่ม	ตลอดจนมีตัวอย่างตัวชี้วัด	
วิธีการคำานวณ	และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณ	ดังตารางที่	3.5ฃ

ตารางที่ 3.4 ตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจากสภาวะแวดล้อม	
(ต่อ)
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ตารางที่ 3.5	 ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและโอกาส

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

ความเสี่ยงจาก
ความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากร
และภยั
ธรรมชาติ

•	มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	 (ดินถล่ม	 วาตภัย	
อุทกภัย	ความแห้งแล้ง	และภัยหนาว	)	

•	สดัส่วนของประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
•	งบประมาณของรฐับาลทีใ่ช้ในการบรรเทาเสยีหายจากภยั
ธรรมชาติ

แหล่งข้อมูล:	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2559

เมือง/นิคม
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

•	สัดส่วนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต่อพื้นท่ีอุตสาหกรรม
ทัง้หมด	สำาหรบัประเทศไทย	เมอืงอตุสาหกรรมนเิวศอาจ
จะวัดได้จากเมืองอุตสาหกรรมท่ีได้รับการประเมินของ	
กนอ.	อยู่ในระดับ	Eco	Champion,	Eco	Excellence	
หรือ	Eco	Excellence

แหล่งข้อมูล:	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2561

ที่มา: ผูวิจัย

3.2.5 ตัวชี้วัดดานการใชเครื่องมือในเชิงนโยบาย	สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการจัดเก็บต้นทุนสิ่งแวดล้อม	 โดยมีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	
2	 กลุ่ม	 ตลอดจนมีตัวอย่างตัวชี้วัด	 วิธีการคำานวณ	 และแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การคำานวณ	ดังตารางที่	3.6
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ตารางที่ 3.6	 ตัวชี้วัดด้านการใช้เครื่องมือในเชิงนโยบาย

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

การจัดสรรงบ
ประมาณ

•	สัดส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ	Green	growth	(เช่น	
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 การ
บริหารจัดการนำ้า	 การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ)	
ต่อ	GDP

•	สดัส่วนงบประมาณทีเ่กีย่วข้องกบั	Green	growth	ต่องบ
ประมาณทั้งหมดที่จัดสรรในปนั้น

แหล่งข้อมูล:	สำานักงานประมาณ
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560
•	สัดส่วนของงบประมาณในการศึกษาและพัฒนา	 (R&D)	
แหล่งพลังงานหมุนเวียนต่องบ	 R&D	 ด้านพลังงานท่ี
จัดสรรในปนั้น

•	สัดส่วนของงบประมาณ	 R&D	 ที่เก่ียวข้องกับ	 Green	
growth	ต่องบ	R&D	ทั้งหมดที่จัดสรรในปนั้น

แหล่งข้อมูล:	ปจจุบันยังไม่มีข้อมูล

การตั้งราคา
ตนทุนดาน
สิ่งแวดลอม

•	สัดส่วนรายได้จากภาษีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 (เช่น	
ภาษีเงินได้ปโตรเลียม	 ภาษีนำ้ามัน	 (สรรพสามิต)	 ภาษี
เทศบาล)	ต่อ	GDP

•	สัดส่วนรายได้จากภาษีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่อราย
ได้จากภาษีทั้งหมด

แหล่งข้อมูล:	กระทรวงการคลัง
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560

ที่มา: ผูวิจัย
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3.3 การพัฒนาตัวชี้วัดในระดับเมือง/จังหวัด
โดยภาพรวมตัวชี้วัดในระดับเมือง/จังหวัด	 ยังมีความคล้ายคลึงกับ

ตวัชีวั้ดในระดบัประเทศ	เพยีงแต่มขีอบเขตของการประเมนิท่ีแคบกว่า	อย่างไร
ก็ตาม	 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า	 บางตัวชี้วัดในระดับประเทศ
อาจจะไม่ปรากฏในตัวชี้วัดระดับเมือง/จังหวัด	 เช่น	 รายได้จากการเก็บภาษี
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม	สดัส่วนของงบประมาณในการศกึษาและพฒันาเกีย่ว
กับแหล่งพลังงานหมุนเวียน/เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สัดส่วนของ
เงินสนับสนุนหรือเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ	 green	 growth	
และสัดส่วนของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม/green	growth	ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะหลายเมอืง/จงัหวดัในประเทศ	แทบจะไม่มข้ีอมลูเหล่านี	้เพราะไม่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นเลย

ดังนั้น	ตัวชี้วัดในระดับเมือง/จังหวัดสำาหรับการประเมินให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในประเทศ	ควรเป็นการประเมินประเด็นพื้นฐาน	เช่น	การปล่อยกาซ
เรอืนกระจก	การใช้พลงังาน	การใช้ไฟฟ้าของภาคครวัเรอืน	การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรนำ้าและนำ้าเสีย	 การบริหารจัดการขยะและของเสีย	 ฯลฯ	 อีกท้ังใน
แต่ละกลุ่มตัวชี้วัด	นอกจากจะประเมินสถานะปจจุบันแล้ว	ควรมีการประเมิน
นโยบายการดำาเนินงานของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเมืองสีเขียวด้วย	ทั้งนี้	
จากประเด็นท่ีกล่าวข้างต้น	 ประกอบกับตัวชี้ วัดที่ได ้จากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ผ่านมา	 สามารถจัดกลุ่มตัวชี้วัดในระดับเมือง/จังหวัด	 ได้
ดังตารางที่	3.7
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ตารางที่ 3.7	 ตัวชี้วัดในระดับเมือง/จังหวัด

กลุมตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

การปลอยกาซ 
CO

2

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	CO
2 

•	ความเข้มข้นของการปล่อยกาซ	CO
2

•	มีนโยบายด้านการลดกาซ	CO
2
	และกาซเรือนกระจก

การใชพลังงาน •	ปริมาณการบริโภคพลังงาน/ไฟฟ้า	ในภาคครัวเรือน	และ	
อุตสาหกรรม

•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน/ไฟฟ้า	 ในภาคครัวเรือน	
และ	อุตสาหกรรม

•	สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
•	มีนโยบายด้านพลังงานสะอาด	 และประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

พืน้ท่ีสเีขยีวและ
การใชพื้นที่

•	สัดส่วนของพื้นที่สีเขียว
•	มีนโยบายเมืองยั่งยืน	หรือ	เมืองคารบอนตำ่า

ขยะและของเสยี •	ปริมาณขยะมูลฝอย
•	ปริมาณการรีไซเคิลขยะ
•	สัดส่วนของขยะที่ถูกกำาจัดอย่างถูกต้อง
•	มีนโยบายลดปริมาณขยะและของเสีย	

ทรัพยากรนํ้า •	ปริมาณการใช้นำ้าประปา
•	สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงนำ้าดื่มและนำ้าใช้ที่สะอาด	
•	สัดส่วนของประชากรในชุมชนที่มีระบบบำาบัดนำ้าเสียต่อ
ประชากรทั้งหมด

•	มีนโยบายด้านการจัดการแหล่งนำ้าและบำาบัดนำ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ	

คุณภาพอากาศ •	ระดับความเข้มข้นของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศ	
(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)	
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กลุมตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

คุณภาพอากาศ •	ระดับความเข้มข้นของอนุภาคฝุ นละอองขนาดเล็ก
(PM10)	ในอากาศ	(ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)

•	มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพอากาศ

ความเสี่ยงจาก
การเสื่อมโทรม
ของสภาพ
แวดลอมและ
ทรัพยากร

•	มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติ
•	มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย

ที่มา: ผูวิจัย

3.4 ตัวอยางการคํานวณตัวชี้วัด green economy ของไทยโดย
เปรียบเทียบ

ในส่วนนีจ้ะขอยกตวัอย่างตวัชีว้ดั	green	economy	ของประเทศไทย	
ตามตัวชี้วัดที่เสนอไว้ในข้อ	3.2	และ	3.3	อย่างไรก็ดีด้วยข้อจำากัดด้านข้อมูล	
ผู้วจิยัจะยกตวัอย่างตวัชีว้ดัเพยีงบางตวัโดยใช้ข้อมลูทีม่อียูแ่ละสามารถเข้าถงึ
ได้โดยบุคคลทั่วไป	 ท้ังนี้	 การประเมินจะแบ่งออกเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับ
ประเทศ	และ	ระดับจังหวัด

3.4.1 ระดับประเทศ
สำาหรบัรายงานฉบบัน้ี	จะหยบิยกการประเมนิตวัชีวั้ดด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	พลงังาน	และประสทิธภิาพการ
ใช้ทรัพยากรขึ้นมาเป็นตัวอย่าง	 เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ
ตวัชีว้ดัดงักล่าวมกีารจดัทำาในเกอืบทกุประเทศทัว่โลก	ดงันัน้	
ผลจากการประเมินตามตัวชีว้ดัจะสามารถนำาไปเปรยีบเทียบ
กบัประเทศอืน่	เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึระดบัการพฒันาของไทย
เทียบกับในภูมิภาค	หรือทั่วโลก	

ตารางที่ 3.7	 ตัวชี้วัดในระดับเมือง/จังหวัด	(ต่อ)
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1)	 ปริมาณการปล่อย	 CO
2
	 ความเข้มข้นของการปล่อย	 CO

2
	 ต่อ

ประชากรและต่อ	GDP

โดยภาพที	่3.1	แสดงปรมิาณการปล่อย	CO
2
	และความเข้มข้นของการ

ปล่อย	 CO
2
	 ต่อประชากรของไทย	 ระหว่างป	 2551	 –	 2560	 ซึ่งจัดทำาโดย

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในป	 2560	
ประเทศไทยปล่อย	CO

2
	ทั้งสิ้น	258.2	ล้านตัน	คิดเป็นการปล่อย	CO

2
 3.90 

ตันต่อประชากร	(มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากป	2551	และค่อนข้างคงที่ใน
ช่วงป	2557-2560)	ส่วนชุดข้อมูลของ	Global	Carbon	Atlas	แสดงให้เห็น
ว่าในป	 2560	 การปล่อย	 CO

2
	 ของทวีปเอเชีย	 ภูมิภาคอาเซียน	 และไทยมี

สัดส่วนเป็นร้อยละ	0.92	4.17	และ	46.8	ของปริมาณการปล่อย	CO
2
	ทั่วโลก	

ตามลำาดับ	 (ภาพที่	 3.2)	 หากจัดอันดับทุกประเทศทั่วโลก	 (จากน้อยไปมาก)	
ไทยมสัีดส่วนการปล่อย	CO

2
	ต่อ	GDP	น้อยทีส่ดุเป็นอนัดบัที	่97	และมสีดัส่วน

การปล่อย	CO
2
	ต่อประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับที่	134	(ตารางที่	3.8)

ภาพที่ 3.1	 ปริมาณการปล่อย	 CO
2
	 และความเข้มข้นของการปล่อยต่อ

ประชากรของไทย

แหลงขอมูล: กลุมงานติดตามประเมินสถานการณ, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ภาพที่ 3.2	 สัดส่วนการปล่อย	 CO
2
	 ของทวีปเอเชีย	 อาเซียน	 และไทย	 ต่อ

ปริมาณการปล่อย	CO
2
	ทั่วโลก	(2560)

แหลงขอมูล: Global Carbon Atlas

ตารางที่ 3.8	 ลำาดับความเข้มข้นของการปล่อยต่อ	 GDP	 และต่อประชากร
ของไทย	(2560)	

ลําดับ ประเทศ CO
2
 (kg)/ 

GDP (USD)
ลําดับ ประเทศ CO

2
 (ton)/ 

ประชากร

94 Argentina 0.29 131 Chile 4.69

95 Greece 0.29 132 Cook	
Islands

4.72

96 India 0.29 133 Switzerland 4.73

97 Thailand 0.30 134 Thailand 4.79

98 USA 0.31 135 Ukraine 4.80

ทั่วโลก	36	พันล้าน	CO
2

เอเชีย,	46.8%
อาเซียน,	4.17%

ไทย,	0.93%
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ลําดับ ประเทศ CO
2
 (kg)/ 

GDP (USD)
ลําดับ ประเทศ CO

2
 (ton)/ 

ประชากร

99 Malaysia 0.31 136 Nauru 4.94

100 Georgia 0.31 137 Venezuela 4.99

Global 0.32 Global 4.79

Asia 0.36 Asia 4.05

ASEAN 0.22 ASEAN 5.44

แหลงขอมูล: Global Carbon Atlas

2)	ปรมิาณการจัดหาพลงังานขัน้ต้น	และ	สดัส่วนของการจัดหาพลงังาน
ขั้นต้นต่อ	GDP	และต่อประชากร

โดยภาพที	่3.3	แสดงปรมิาณการจัดหาพลงังานขัน้ต้น	สดัส่วนของการ
จัดหาพลังงานขั้นต้นต่อ	GDP	และต่อประชากรของไทย	ระหว่างป	2548	–	
2561	ซึง่จดัทำาโดยสำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน	ในป	2561	ประเทศไทย
มีปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น	(Total	Primary	Energy	Supply:	TPES)	
134.2	ล้านตันนำ้ามันเทียบเท่า	(Mtoe)	มี	TPES	ต่อ	GDP	เท่ากับ	8.23	(มีแนว
โน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง)	Mtoe/ล้านล้านบาท	และม	ีTPES	ต่อประชากรเท่ากบั	
2.02	Mtoe/ล้านคน	 ทางด้านข้อมูลจาก	 International	 Energy	 Agency	
(IEA)	 ในป	2559	แสดงให้เห็นว่าหากจัดอันดับทุกประเทศทั่วโลก	 (จากน้อย
ไปมาก)	ไทยมีสัดส่วน	TPES	ต่อ	GDP	น้อยเป็นอันดับที่	109	และมีสัดส่วน	
TPES	ต่อประชากรน้อยเป็นอันดับที่	82	(ตารางที่	3.9)

ตารางที่ 3.8	 ลำาดับความเข้มข้นของการปล่อยต่อ	 GDP	 และต่อประชากร
ของไทย	(2560)	(ต่อ)
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ภาพที่ 3.3	 ปรมิาณและสดัส่วนของการจดัหาพลงังานขัน้ต้นต่อ	GDP	และ
ต่อประชากรของไทย

แหลงขอมูล: EPPO, Thailand

ตารางที่ 3.9	 ลำาดับสัดส่วนของการจัดหาพลังงานขั้นต้นต่อ	 GDP	 และต่อ
ประชากรของไทย	(2559)	

ลําดับ ประเทศ TPES (toe)/ 
GDP 

(thousand 
USD, 2010)

ลําดับ ประเทศ TPES (toe)/ 
ประชากร 

(คน)

10 Japan 0.07 24 Philippines 0.53

21 Singapore 0.09 48 Viet	Nam 0.87

66 Philippines 0.19 79 Bosnia	and	
Herzegovina

1.92

73 South	Korea 0.22 80 Argentina 1.97
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ลําดับ ประเทศ TPES (toe)/ 
GDP 

(thousand 
USD, 2010)

ลําดับ ประเทศ TPES (toe)/ 
ประชากร 

(คน)

85 Malay 0.26 81 Hong	Kong,	
China

1.98

95 China 0.31 82 Thailand 2.01

106 South	Africa 0.33 83 Croatia 2.03

107 Cote	d’Ivoire 0.34 84 Chile 2.07

108 Tajikistan 0.34 85 Greece 2.1

109 Thailand 0.34 88 China 2.15

110 India 0.35 104 Malaysia 2.85

111 Bosnia	and	
Herzegovina

0.36 111 Japan 3.35

112 Niger 0.36 122 Singapore 4.88

125 Vietnam 0.49 129 Korea 5.51

Global 
average

0.28 Global 
average

2.52

แหลงขอมูล: International energy agency (IEA)

3)	การบริโภคพลังงานขั้นสุดท้าย	สัดส่วนของการบริโภคพลังงานขั้น
สุดท้ายต่อ	GDP	และต่อประชากร

โดยภาพที่	 3.4	 แสดงปริมาณการบริโภคพลังงานข้ันสุดท้าย	 สัดส่วน
ของการบริโภคพลังงานขัน้สดุท้ายต่อ	GDP	และต่อประชากรของไทย	ระหว่าง
ป	2548	–	2561	ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ในป	2561	
ประเทศไทยมกีารบรโิภคพลงังานขัน้สดุท้าย	88.6	Mtoe	มสีดัส่วนการบรโิภค

ตารางที่ 3.9	 ลำาดับสัดส่วนของการจัดหาพลังงานขั้นต้นต่อ	 GDP	 และต่อ
ประชากรของไทย	(2559)		(ต่อ)
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พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ	 GDP	 เท่ากับ	 5.43	 (มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง)	
Mtoe/ล้านล้านบาท	และมกีารบรโิภคพลงังานขัน้สดุท้ายต่อประชากรเท่ากบั	
1.33	Mtoe/ล้านคน	 ในส่วนของชุดข้อมูลจาก	 IEA	 แสดงให้เห็นว่าหากจัด
อันดับทุกประเทศทั่วโลก	(จากน้อยไปมาก)	ไทยมีสัดส่วนการบริโภคพลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อประชากรน้อยเป็นอันดับที่	86	ในป	2560	(ตารางที่	3.10)

ภาพที่ 3.4	 มูลค่าและสัดส่วนของการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายต่อ	 GDP	
และต่อประชากรของไทย

 

แหลงขอมูล: EPPO, Thailand

ตารางที่ 3.10	ลำาดับสัดส่วนการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากรของ
ไทย	(2560)

ลาํดบั ประเทศ Final energy 
consumption 
(toe)/ประชากร

ลาํดบั ประเทศ Final energy 
consumption 

(toe)/
ประชากร

83 Uruguay 1.36 15 Philippines 0.31

84 Bulgaria 1.40 50 Viet	Nam 0.69
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ลาํดบั ประเทศ Final energy 
consumption 
(toe)/ประชากร

ลาํดบั ประเทศ Final energy 
consumption 

(toe)/
ประชากร

85 Argentina 1.41 95 Malaysia 1.79

86 Thailand 1.42 109 Japan 2.32

87 China 1.43 122 Singapore 3.29

88 Chile 1.48 126 Korea 3.49

89 Greece 1.52 Global 
average

1.69

แหลงขอมูล: International energy agency (iea), World Bank

4)	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อประชากร	 และสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

โดยภาพที	่3.5	แสดงปรมิาณการใช้ไฟฟ้าต่อประชากร	และสดัส่วนของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย	ระหว่างป	2548	–	2561	ซึ่งจัด
ทำาโดยสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ในป	2561	ประเทศไทยมมีสีดัส่วน
การใช้ไฟฟ้าต่อประชากรเท่ากับ	2,821	KWh/คน	และมีสัดส่วนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ร้อยละ	 8.7	 ในส่วนของชุดข้อมูลจาก	 IEA	
แสดงให้เห็นว่าหากจัดอันดับทุกประเทศทั่วโลก	ไทยมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อ
ประชากรน้อยเป็นอันดับที่	 73	และมีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนสูงเป็นอันดับที่	94	ในป	2560	(ตารางที่	3.11)

ตารางที่ 3.10	ลำาดับสัดส่วนการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากรของ
ไทย	(2560)	(ต่อ)
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ภาพท่ี 3.5	ปรมิาณและสดัส่วนของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนของไทย

แหลงขอมูล: EPPO, Thailand

ตารางที่ 3.11	ลำาดบัการใช้ไฟฟ้าต่อประชากร	และสดัส่วนของการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนของไทย	(2560)

ลําดับ ประเทศ การใช
ไฟฟา 

(MWh)/
ประชากร

ลําดับ ประเทศ สัดสวนการ
ผลิตไฟฟา
จากพลงังาน
หมุนเวียน

33 Philippines 0.80 56 Viet	Nam 39%

53 Viet	Nam 1.62 76 China 25%

70 Brazil 2.50 79 Philippines 24%

71 Romania 2.69 91 Dominican	
Republic

16%

72 Lebanon 2.80 92 India 16%

73 Thailand 2.87 93 Malta 16%

74 Georgia 2.88 94 Thailand 15%

75 Turkmenistan 2.90 95 Australia 15%

76 Turkey 3.11 96 Yemen 15%
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ลําดับ ประเทศ การใช
ไฟฟา 

(MWh)/
ประชากร

ลําดับ ประเทศ สัดสวนการ
ผลิตไฟฟา
จากพลงังาน
หมุนเวียน

92 China 4.28 97 Morocco 15%

96 Malaysia 4.66 100 Japan 15%

124 Japan 7.97 102 Malaysia 13%

127 Singapore 9.04 127 Korea 3%

131 Korea 10.62 131 Singapore 2%

Global 
average

4.40 Global 
average

2.9%

แหลงขอมูล: International energy agency (IEA)

3.4.2 ระดับจังหวัด
สำาหรับรายงานฉบับนี้	 จะหยิบยกเอาข้อมูลจากรายงานตัวชี้วัดการ

พัฒนาระดบัจงัหวดัและกลุม่จังหวดั	ทีจั่ดทำาโดย	สศช.	ข้ึนมาแสดงเป็นตวัอย่าง
เนื่องจากเป็นรายงานที่มีข้อมูลรายจังหวัดครบถ้วน	 เป็นตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการ
ติดตามการพัฒนาระดับจังหวัดในด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยคำานวณตัวชี้วัดราย
จังหวัดเพื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของข้อมูล	 ทั้งนี้จะเน้นที่ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ความเข้มข้นในการปล่อยกาซเรือนกระจก	การใช้ไฟฟ้า	และพลังงาน	เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวอย่างของตัวช้ีวัดในข้อ	 3.4.1	 สำาหรับสัดส่วนการปล่อยกาซ
เรือนกระจกต่อประชากรในแต่ละจังหวัดมีค่าโดยเฉล่ียอยู่ท่ี	 1.10	 ตันต่อ
ประชากร	โดย	3	จังหวัดที่มีสัดส่วนสูงที่สุดตามลำาดับ	คือ	พังงา	ภูเก็ต	และ
กระบี	่และน้อยทีส่ดุตามลำาดับ	คือ	อำานาจเจรญิ	แม่ฮ่องสอน	และหนองบวัลำาภู	
(ภาพที่	3.6)	ในป	2560

ตารางที่ 3.11	ลำาดบัการใช้ไฟฟ้าต่อประชากร	และสดัส่วนของการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนของไทย	(2560)	(ต่อ)
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ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า	สดัส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครวัเรอืนต่อประชากร
ในแต่ละจังหวัดโดยเฉลี่ยอยู่ที่	493.27	KWh	ต่อประชากร	โดย	3	จังหวัดที่มี
สัดส่วนสูงที่สุดตามลำาดับ	คือ	ภูเก็ต	นนทบุรี	และปทุมธานี	และน้อยที่สุดตาม
ลำาดบั	คอื	แม่ฮ่องสอน	อำานาจเจรญิ	และหนองบวัลำาภ	ู(ภาพที	่3.7)	ในป	2560	
ทางด้านสัดส่วนการใช้ไฟฟ้านอกเหนือจากภาคครัวเรือนต่อประชากรใน
แต่ละจังหวัดโดยเฉลี่ยอยู่ที่	7,554.56	KWh	ต่อประชากร	โดย	3	จังหวัดที่มี
สัดส่วนสูงที่สุดตามลำาดับ	คือ	สิงหบุรี	สมุทรสาคร	และลพบุรี	และน้อยที่สุด
ตามลำาดบั	คอื	ประจวบคีรขีนัธ	นราธิวาส	และอทุยัธาน	ี(ภาพท่ี	3.8)	ในป	2559
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ส่วนในภาพที	่3.9	แสดงสัดส่วนปรมิาณนำา้มันเช้ือเพลงิในภาคอตุสาหกรรม
ต่อ	GPP	ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด	ในป	2559	โดยเฉลี่ยอยู่ที่	626.75	
ลติรต่อล้านบาท	โดย	3	จงัหวดัทีม่สีดัส่วนสงูทีส่ดุตามลำาดบั	คอื	หนองบวัลำาภู	
พิษณุโลก	และพิจิตร	น้อยที่สุดตามลำาดับ	คือ	อำานาจเจริญ	ยะลา	และน่าน	

บทที่ 4 สรุป และข้อเสนอแนะ

จากนิยามของ	green	growth	และ	green	economy	ของ	World	
Bank,	 EEA,	UNEP	 และ	OECD	 สามารถสรุปหลักการสำาคัญได้	 3	 ข้อ	 คือ	
เป็นการเติบโตของระบบเศรษกิจที่	 1)	 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 2)	 ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน้อย	 และ	 3)	
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี	ซึ่งยุทธศาสตรชาติ	20	ป	(พ.ศ.	
2561-2580)	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	
2560-2564)	สะท้อนให้เห็นว่าประเทศได้ให้ความสำาคัญกับ	green	growth	
และ	green	economy	เช่นเดียวกัน	ดังนั้นงานเขียนชิ้นนี้จึงได้เสนอตัวชี้วัดที่
เหมาะสมครอบคลุมทั้ง	 3	 หลักการสำาคัญ	 และมีความสอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ	 สามารถระบุความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศกำาลังเผชิญ	
รวมถึงสะท้อนให้เห็นความเข้มข้นและความหลากหลายของเครื่องมือเชิง
นโยบายทีถ่กูนำามาใช้	ตลอดจนมคีวามเป็นสากล	ทำาให้สามารถนำาผลจากการ
ประเมนิตามตวัชีว้ดัดังกล่าว	ไปเทยีบเคยีงดบัระดบัการพฒันาของประเทศอืน่ได้

อย่างไรก็ดีตัวชี้วัดจะสามารถสะท้อนระดับการพัฒนาเข้าสู่	 green	
economy	 ของประเทศได้อย่างถูกต้องระบุความเสี่ยงและโอกาสได้อย่าง
แม่นยำา	และนำาไปใช้ประเมินผลการดำาเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก็
ต่อเมือ่	ชดุข้อมูลทีน่ำามาใช้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน	และหากข้อมลูมคีวาม
ละเอียดลงไปถึงรายภูมิภาคหรือจังหวัด	 การใช้ประโยชนจากตัวชี้วัดเพื่อ
กำาหนดนโยบายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย
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รายงานชิ้นนี้ได้นำาเสนอตัวชี้วัดสำาหรับประเทศไทย	ไว้ดังต่อไปนี้

1. ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพือ่ใช้วดัความอดุมสมบูรณของทรพัยากรธรรมชาต	ิเช่น	ปาไม้	นำา้	ดนิ	

ฯลฯ	ตลอดจนความหลากหลายของระบบนเิวศและพนัธุสตัว	และปรมิาณการ
ปล่อยกาซเรือนกระจก	 โดยมีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	 6	กลุ่ม	 ดังต่อไปนี้	 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 ทรัพยากรปาไม้	 พ้ืนท่ีอนุรักษ	 และพื้นที่ปาสงวน	
ทรัพยากรดิน	ทรัพยากรนำ้า	และ	ทรัพยากรแร่และพลังงาน	โดยแต่ละกลุ่มมี
ตัวชี้วัดย่อย	ดังแสดงในตารางที่	4.1

ตารางท่ี 4.1	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับ
ประเทศไทย

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และ
แหลงขอมูล

ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ

•	สดัส่วนของชนดิพนัธุสตัวมกีระดกูสนัหลงัในไทย
ที่ถูกคุกคาม	=

จำานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังในไทย/จำานวนชนิดพันธุ								

												สัตวมีกระดูกสันหลังในไทยที่ถูกคุกคาม

โดยการคำานวณตัวชี้วัดสามารถคำานวณแยก
ตามกลุ ่มของพันธุ สัตว	 (สัตวเลี้ยงลูกด้วยนม	
นก	 สัตวเลื้อยคลาน	 สัตวสะเทินนำ้าสะเทินบก	
และปลา)	 เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน	
สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำา
มาตรการแก้ไขได้ตรงจุด
แหล่งข้อมูล:	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรม
ขาติและสิ่งแวดล้อม
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	 2559	 http://www.onep.
go.th/env_data/2016/01_38/
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กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และ
แหลงขอมูล

ทรัพยากรปาไม พื้นที่
อนุรักษ และพื้นที่
ปาสงวน

•	พ้ืนที่ปาไม้ของไทยทั้งหมด	 (ไร่)/	 พื้นท่ีอนุรักษ	
(ไร่)/	พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา	 (ไร่)/	พื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวปา	(ไร่)

•	สัดส่วนพื้นที่ปาไม้	=	พื้นที่ปาไม้

																														พื้นที่ทั้งหมด

•	สัดส่วนของพื้นที่ปาอนุรักษ	=	
สัดส่วนของพื้นที่อนุรักษ

พื้นที่ปาไม้

•	สัดส่วนของพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา	=	
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา

พื้นที่ปาไม้

•	สัดส่วนของพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา	=	
พื้นที่ปาสงวนแห่งชาติ

พื้นที่ปาไม้

แหล ่ งข ้ อมูล : 	 กรมป  า ไม ้ 	 กรมอทุยานแห ่ งชา ติ	
สัตวปา	และพันธุพืช
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560
อีกหนึ่ งตัว ชี้ วัดที่ควรนำามาประเมินในด ้าน
ทรัพยากรปาไม้	คือ	พื้นที่ปาปลูกใหม หรือ ปลูก
ในพืน้ทีท่ี่เคยเปนปามากอน (re/afforestation) 
ซึ่งจะสะท้อนผลการดำาเนินงานของนโยบายท่ี
ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปา	อย่างไรก็ตาม	ปจจุบัน	ใน
ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและ
เผยแพร่อย่างเป็นระบบ

ตารางท่ี 4.1	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับ
ประเทศไทย	(ต่อ)



81ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และ
แหลงขอมูล

ทรัพยากรดิน •	ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน	 =	 พื้นท่ีที่มี
สภาพดินเสื่อมโทรม

แหล่งข้อมูล:	กรมพัฒนาที่ดิน
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2554	(ทั่วประเทศ)	2557	(13	
จังหวัดในภาคเหนือและกลาง)	มีการจัดเก็บข้อมูล
ชุดดินประเภทต่างๆ	 ซ่ึงอาจจะสามารถนำามา
คำานวณพื้นท่ีเสื่อมโทรมได้	 http://www.ldd.
go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17837

ทรัพยากรนํ้า •	ปริมาณ
  ปริมาณนำ้าบาดาลที่กักเก็บรวม	(ล้านลูกบาศก
เมตร)
  ปริมาณนำ้าบาดาลท่ีสามารถนำามาใช้ได้	 (ล้าน
ลูกบาศกเมตร)
  ปริมาณนำ้ากักเก็บ	(ล้านลูกบาศกเมตร)

ทรัพยากรนํ้า •	คุณภาพ
  สัดส่วนของเกณฑคุณภาพนำ้าแหล่งนำ้าผิวดินที่
อยู่ในเกณฑดีและดีมาก
  สดัส่วนของเกณฑคณุภาพนำา้ทะเลชายฝงท่ีอยู่
ในเกณฑดีและดีมาก

แหล ่ งข ้ อมูล 	 (ป ที่ มี ข ้ อ มูลล ่ า สุด ) : 	 กรมควบคุม
มลพิษ	 (2561)	 กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล	 (2560)	
กรมชลประทาน	(2561)

ตารางท่ี 4.1	 ตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับ
ประเทศไทย	(ต่อ)
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กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ และ
แหลงขอมูล

ทรัพยากรแรและ
พลังงาน

•	ปริมาณของทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้	
(ล้านตัน)

•	มูลค่าของทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้	
(ล้านล้านบาท)

•	อัตราการขุดเจาะแร่/เก็บเกี่ยวแร่	=	
มูลค่าการผลิตทรัพยากรแร่

มูลค่าทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้

แหล่งข้อมลู	(ปทีม่ข้ีอมลูล่าสดุ):	กรมทรพัยากรธรณ	ี(2558)	
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	(2560)

ที่มา: ผูวิจัย

2. ตัวชี้วัดดานผลิตภาพและความเขมขนของการใชทรัพยากร 
เพ่ือใช้วัดผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรและการ

ปล่อยกาซเรือนกระจก	 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
นั้นไม่ได้เกิดจากการเพ่ิมกำาลังการผลิตหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น	
แต่เป็นการเพิ่มผลิตภาพทำาให้สัดส่วนของการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมี
มากกว่าต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและมูลค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดย
มีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	5	กลุ่ม	ได้แก่	กาซเรือนกระจก	พลังงาน	ไฟฟ้า	นำ้า	ขยะ
และของเสีย	โดยมีตัวชี้วัดย่อยดังแสดงในตารางที่	4.2	

ตารางท่ี 4.1	 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับ
ประเทศไทย	(ต่อ)
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ตารางที่ 4.2	 ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพและความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากร
สำาหรับประเทศไทย

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

กาซเรือน
กระจก

•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกต่อ	GDP	(ตัน	CO
2
	เทียบ

เท่า/ล้านบาท)
•	ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกต่อ	GDP	 รายสาขา	 (ตัน	
CO

2
	เทียบเท่า/ล้านบาท)

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	CO
2
	จากการใช้พลงังาน	(ล้านตนั	CO

2
)

•	ปรมิาณการปล่อยกาซ	CO
2
	จากการใช้พลงังานต่อ	GDP	(ตนั	

CO
2
/ล้านบาท)

•	ปริมาณการปล่อยกาซ	 CO
2
	 จากการใช้พลังงานต่อรายได้

ประชาชาติ	(ตัน	CO
2
/ล้านบาท)

แหล่งข้อมูล	 (ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(2560)	สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากร	ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
(2556)	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2561)

พลังงาน •	การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	 (final	 energy	 consumption)	
ต่อประชากร	(ktoe/คน)

•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	(Energy	Intensity)	(ktoe/
พันล้านบาท)	=

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย		
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

•	ความเข้มข้นของการใช้พลังงานรายสาขา	 (ktoe/พันล้าน
บาท)	เช่น	อุตสาหกรรมการผลิต	การเกษตร	ฯลฯ

•	สดัส่วนของการใช้พลงังานขัน้สุดท้ายท่ีเป็นพลงังานหมนุเวียน
ต่อการจดัหาพลงังานขัน้ต้นทัง้หมด	(Total	Primary	Energy	Supply)

แหล่งข้อมูล:	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2560)	 สำานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน	 (2560)	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	(2561)
แหล่งข้อมูล	 (ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2560)	
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (2560)	สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2561)
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กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

ไฟฟา •	สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
•	ปรมิาณการปล่อยกาซ	CO

2
	ต่อหน่วยการผลติไฟฟ้า	(กโิลกรมั	

CO
2
	/kWh)

แหล่งข้อมูล:	 การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย	 การไฟฟ้านครหลวง	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปที่มีข้อมูลล่าสุด: 2561

นํ้า •	การใช้นำา้ทัว่ประเทศต่อ	GDP	(ล้านลกูบาศกเมตร/ล้านบาท)
•	การใช้นำ้าต่อ	GDP	รายสาขา	(ล้านลูกบาศกเมตร/ล้านบาท)
แหล่งข้อมูล:	 ปจจุบันมีเพียงข้อมูลการใช้นำ้าจากการประปานครหลวง
และการประปาส่วนภูมิภาคซ่ึงยังไม่รวมข้อมูลการใช้นำ้าจากอ่างเก็บนำ้า	
อกีทัง้	การแบ่งประเภทผูใ้ช้นำา้ยงัไม่ได้จำาแนกออกเป็นรายสาขาในระบบ
เศรษฐกิจ

ขยะและ
ของเสีย

•	ปริมาณกากของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรมต่อ	GDP	สาขา
อุตสาหกรรมการผลิต	(ตัน/พันล้านบาท)

•	ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ
จัดการต่อปริมาณกากของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรมทัง้หมด

•	อัตราการเกิดขยะมูลฝอย	(กิโลกรัม/คน/วัน)	
•	ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น	
•	ขยะมูลฝอยที่กำาจัดไม่ถูกต้อง
แหล่งข้อมูล:	กรมควบคุมมลพิษ
ปที่มีข้อมูลล่าสุด: 2560

ที่มา: ผูวิจัย

3. ตัวชี้วัดดานคุณภาพชีวิตของประชาชนจากสภาวะแวดลอม 
ใช้วัดผลกระทบทีป่ระชาชนจะได้รบัจากการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิ	

ทีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ส่งผลต่อเนือ่งให้เกดิผลมลพษิทางอากาศและทาง
นำา้ต่อประชาชน	โดยมกีลุม่ย่อยของตวัช้ีวัด	2	กลุม่	ได้แก่	คณุภาพอากาศ	และ	
คุณภาพนำ้ากับการเข้าถึงทรัพยากรนำ้า	ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่	4.3	

ตารางที่ 4.2	 ตัวช้ีวัดด้านผลิตภาพและความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากร
สำาหรับประเทศไทย	(ต่อ)
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ตารางที่ 4.3	 ตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจากสภาวะแวดล้อม
สำาหรับประเทศไทย

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

คุณภาพอากาศ •	จำานวนวันที่คุณภาพอากาศมีค่าเกินมาตรฐานในแต่ละป
เช่น	จำานวนวันที่ค่าฝุนละออง	PM	2.5	เกินค่ามาตรฐาน	
ในแต่ละพื้นที่	

•	จำานวนผูป้วยทีเ่ข้ารบัการรักษาในโรคท่ีเกดิจากมลพษิทาง
อากาศ	เน่ืองจากยงัไม่มกีารเกบ็ข้อมลูสาเหตกุารปวยจาก
โรคทีเ่กดิจากมลพษิทางอากาศ	ในเบือ้งต้นอาจจะใช้สถติิ
ของโรคอื่นเป็นตัวแปรแทน	เช่น

  จำานวนผูป้วยนอกทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรคระบบหายใจ
  จำานวนผู้ปวยใน	 (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว)	 ท่ี
เข้ารับการรักษาในโรคหลอดลมอักเสบ	ถุงลมโปงพอง
และปอดชนิดอดุกัน้แบบเรือ้รงัอืน่	โรคหดื	โรคหลอดลม
เล็กโปงพอง	โรคฝุนสะสมในปอด	และโรคอื่น	ๆ	ของ
ระบบทางเดินหายใจ

แหล่งข้อมูล	(ปที่มีข้อมูลล่าสุด):	กรมควบคุมมลพิษ	(2561)	ระบบ
สถิติทางการทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย	 (2561)	สำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	(2560)

คุณภาพนํ้า 
และการเขาถึง
ทรัพยากรนํ้า

•	คุณภาพนำ้าประปา	 ด้านกายภาพ	 ด้านเคมี	 และด้าน
แบคทีเรีย	 เทียบกับมาตรฐานขององคการอนามัยโลก	
(World	Health	Organization:	WHO)

•	สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงระบบนำ้าสะอาดที่ใช้ดื่มกิน
ได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยจะใช้จำานวนประชากรทีเ่ข้าถึงระบบ
นำา้ประปาดืม่ได้	เป็นตวัแปรแทนในการวดัค่าประชากรที่
เข้าถึงระบบนำ้าสะอาดที่ใช้ดื่มกินได้อย่างต่อเนื่อง

ประชากรที่จำานวนประชากรในพื้นที่นำ้าประปาดื่มได้	
ประชากรทั้งหมด

•	สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงระบบนำ้าประปา
แหล่งข้อมูล:	การประปานครหลวง	การประปาส่วนภูมิภาค
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2561

ที่มา: ผูวิจัย
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4. ตัวชี้วัดดานความเสี่ยงและโอกาส 
ใช้วดัความเสีย่งของประชากรและระบบเศรษฐกจิจากความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรและภัยธรรมชาติ	 ตลอดจนใช้วัดโอกาสที่จะได้รับจากการ
ส่งเสรมิการเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยมกีลุม่ย่อยของตัวชีวั้ด	2	กลุม่	
ได้แก่	 ความเสี่ยงจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและภัยธรรมชาติ	 และ	
เมือง/นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่	4.4	

ตารางที่ 4.4	ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและโอกาสสำาหรับประเทศไทย

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

ความเสี่ยง
จากความ
เสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรและ
ภัยธรรมชาติ

•	มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	 (ดินถล่ม	 วาตภัย	
อุทกภัย	 ความแห้งแล้ง	 และภัยหนาว)	 สัดส่วนงบ
ประมาณที่เกี่ยวข้องกับ	Green	growth	ต่องบประมาณ
ทั้งหมดที่จัดสรรในปนั้น

•	สดัส่วนของประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
•	งบประมาณของรัฐบาลที่ใช้ในการบรรเทาเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ

แหล่งข้อมูล:	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2559

เมือง/นิคม
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

•	สัดส่วนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต่อพื้นที่อุตสาหกรรม
ทัง้หมด	สำาหรบัประเทศไทย	เมอืงอตุสาหกรรมนเิวศอาจ
จะวัดได้จากเมืองอุตสาหกรรมที่ได้รับการประเมินของ	
กนอ.	อยู่ในระดับ	Eco	Champion,	Eco	Excellence	
หรือ	Eco	Excellence

แหล่งข้อมูล:	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2561

ที่มา: ผูวิจัย

5. ตัวชี้วัดดานการใชเครื่องมือในเชิงนโยบาย	 สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บต้นทุนสิ่งแวดล้อม	 โดยมีกลุ่มย่อยของตัวชี้วัด	
2	กลุ่ม	ได้แก่	การจัดสรรงบประมาณ	และ	การตั้งราคาต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม	
ดังแสดงตัวชี้วัดย่อยในตารางที่	4.5	
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ตารางที่ 4.5	 ตัวชี้วัดด้านการใช้เครื่องมือในเชิงนโยบายสำาหรับประเทศไทย

กลุมตัวชี้วัด ตัวอยางตัวชี้วัด

การจัดสรรงบ
ประมาณ

•	สัดส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ	 Green	 growth	 (เช่น	
การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	การบรหิาร
จดัการนำา้	การจดัการขยะและสิง่แวดล้อม	ฯลฯ)	ต่อ	GDP

•	สัดส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ	Green	growth	ต่องบ
ประมาณทั้งหมดที่จัดสรรในปนั้น

แหล่งข้อมูล:	สำานักงานประมาณ
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560
•	สัดส่วนของงบประมาณในการศึกษาและพัฒนา	 (R&D)	
แหล่งพลงังานหมุนเวยีนต่องบ	R&D	ด้านพลงังานทีจ่ดัสรรในปนัน้

•	สดัส่วนของงบประมาณ	R&D	ทีเ่กีย่วข้องกบั	Green	growth 
ต่องบ	R&D	ทั้งหมดที่จัดสรรในปนั้น

แหล่งข้อมูล:	ปจจุบันยังไม่มีข้อมูล

การตั้งราคา
ตนทุนดาน
สิ่งแวดลอม

•	สดัส่วนรายได้จากภาษทีีเ่ก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม	(เช่น	ภาษี
เงินได้ปโตรเลียม	ภาษีนำ้ามัน	 (สรรพสามิต)	ภาษีเทศบาล)	
ต่อ	GDP

•	สัดส่วนรายได้จากภาษทีี่เกีย่วขอ้งกบัสิ่งแวดล้อมต่อรายได้
จากภาษีทั้งหมด

แหล่งข้อมูล:	กระทรวงการคลัง
ปที่มีข้อมูลล่าสุด:	2560

ที่มา: ผูวิจัย

ปจจุบนัประเทศไทยมข้ีอจำากดัทางด้านข้อมลูอยูม่าก	โดยเฉพาะอย่างยิง่
ฐานข้อมลูทางด้านทรพัยากร	 และ	 สิง่แวดล้อม	 แม้ว่าอาจจะมข้ีอมลูอยูบ้่างใน	
กระทรวง	ทบวง	กรม	เพ่ือใช้ในการดำาเนนิงานของหน่วยงานนัน้	ๆ 	แต่ยงัขาดการ
จดัการอย่างเป็นระบบ	 และไม่สามารถเข้าถงึข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะหน่วยงาน
ภายนอกทีม่คีวามจำาเป็นต้องใช้ข้อมลูเพือ่การกำาหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้องทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม	การพฒันาระบบเพือ่การบรูณาการข้อมูลภาครัฐฯ	 จงึมีความ
จำาเป็นอย่างยิง่ยวดในการประเมนิ	ตดิตาม	ระดบัการพฒันาเข้าสูเ่ศรษฐกิจสเีขียว
ของประเทศไทย	 อีกทัง้ยงัเป็นฐานข้อมลูเพือ่ใช้ในการกำาหนดนโยบายระยะยาว
ด้านเศรษฐกจิสเีขยีวอกีด้วย	
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